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Förord 
 
Det var en gång… ett projekt. När denna studie nu ligger färdig avslutas 
samtidigt ett tvåårigt projekt, Kultur- och museipedagogik för alla, vilket 
drivits 2011-2012 av Sagomuseet i Ljungby och Berättarnätet Kronoberg i 
samarbete med Linnéuniversitetet. Studien kan sägas vara berättelsen om 
projektet. Eller rättare sagt en berättelse om projektet, för hur en berättelse 
berättas är avhängigt vem som berättar den. Sannolikt har varje 
projektdeltagare sin version. När berättelsen skulle nedtecknas i sin 
vetenskapliga version, så fick jag förtroendet. På den berättelsen har jag själv 
satt prägel utifrån alla de val som måste göras i sådana sammanhang. 
Uppdraget är fullgjort och så långt kommen känner jag tacksamhet.  Många 
personer har på olika sätt varit till stor och nödvändig hjälp.   

Ett innerligt tack riktas till alla er som deltagit i projektet, såväl 
projektansvariga som övriga projektdeltagare.  Ni har beredvilligt och 
inbjudande gjort mig delaktig i det arbete som utförts och ni har visat och 
berättat om de steg ni tagit. Utan ert generösa och tillmötesgående 
förhållningssätt hade det varit svårt att utföra min del av arbetet. Det har varit 
en förmån, såväl inspirerande, berikande som lärorikt, att få möta er alla: 
särskolans och gymnasiesärskolans elever och personal, ni som arbetade med 
projektet på Kulturfabriken, ni unga personer, som uttryckte er i diktens och 
bildens form och ni alla, som mera stadigvarande är eller under projekttiden 
har varit knutna till Sagomuseet.  Detta tack gäller också er på Trelleborgs 
museum, Klostret i Ystad och Österlens museum, ni som samtidigt bedrivit 
projektet Salt, vilket i sig har inneburit ett givande och inspirerande samarbete.  
Ett särskilt tack riktas till projektledaren, museipedagog Eva Andersson, som 
hållit ihop projektet åt oss alla och som varit min närmaste samarbetspartner 
under hela projekttiden. Ditt allsidiga bistånd har varit ovärderligt. Varmt tack 
riktas också till professor Peter Karlsudd, som beredvilligt läst manus och 
kommit med konstruktiv kritik. 

Denna studie har möjliggjorts tack vare medel från Allmänna arvsfonden, 
Kungliga Patriotiska Sällskapet och Kronprinsessan Margaretas Minnesfond. 
 
 
                                                             Växjö i januari 2013 
                                                              Elisabet Frithiof 
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1. KULTUR OCH 
FUNKTIONSMÖJLIGHETER – EN 
INLEDNING 

Denna studie handlar om kultur och funktionsmöjligheter, närmare bestämt 
om det museipedagogiska mötet utifrån aspekter som funktion och 
tillgänglighet. Studien är skriven inom ramen för ett särskilt museiprojekt, 
Kultur- och museipedagogik för alla, som bedrivits 2010 – 2012 av 
Sagomuseet i Ljungby och Berättarnätet Kronoberg. Projektet kommer att 
beskrivas utförligare längre fram i texten. Kortfattat handlar det om hur 
museet arbetar för att öka graden av tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning.  

Grundläggande i denna studie är det salutogena perspektivet, d.v.s. att utgå 
från hälsa och se möjligheter i museipedagogiska möten mellan företrädare för 
museet och dess besökare. Här får funktion, delaktighet, aktivitet och 
inkludering vara ledord i stället för brist, tillkortakommande eller diagnos. 
Även om funktion kommer att nämnas på individuell nivå, där 
funktionsnedsättningen är ett faktum, så syftar både studien och 
museiprojektet på ett övergripande plan till att undanröja eller minska 
funktionshinder i en funktionshindrande miljö.  

Studien beskriver alltså hur ett visst kulturellt utbud på en viss plats och 
under en viss tid görs tillgängligt för fler, avsiktligen alla. Den visar ett 
påbörjat, lokalt tillgänglighetsarbete, medan detta ännu hade projektets form. 
När ett visst tillgänglighetsarbete beskrivs och rapporteras kommer de 
möjligheter, som lyfts fram sannolikt att ha bäring på andra platser där 
kulturutbud erbjuds och vid andra tillfällen där kulturella uttryck 
kommuniceras. I uttalat syfte att stimulera till framåtsyftande diskussioner har 
Chafik & Olsson (2012) inventerat museernas tillgänglighetsarbete med 
Nordiska museet som utgångspunkt.  Författarna förväntar sig alltså att 
tillgängligheten ska öka på andra kulturinstitutioner. Den effekten lyfts även 
fram när det gäller tillgänglighetsarbete på arbetsmarknaden (Bergeskog, 
2001). Det visar sig att en mera aktiv tillgänglighetspolitik drivs fram av en 
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studie, som kvantitativt jämför hur tillgänglighetsarbetet bedrivs i olika länder 
(Bergeskog, 2001). På samma sätt kan Sagomuseets specifika 
tillgänglighetsarbete, som speglas i denna rapport och beskrivs kvalitativt, få 
ringar på vattnet. Tillgänglighetsarbetet medför nya erfarenheter, som kan 
komma de inblandade personerna till godo vid senare tillfällen. Samtidigt kan 
de nya insikterna på olika sätt spridas till andra personer och sammanhang. Så 
har bevisligen redan skett i det tillgänglighetsarbete, som knutits till 
Sagomuseet i Ljungby 2010 – 2012. Ett exempel är erfarenhetsutbytet mellan 
Sagomuseet, Trelleborgs museum, Klostret i Ystad och Österlens museum, 
vilka redan från projektstarten samverkat i sina båda tillgänglighetsprojekt1. 
Förhoppningsvis kan denna studie stimulera tillgänglighetsarbete på andra 
platser framöver, i all synnerhet då museerna är mitt uppe i ett 
förändringsarbete och tar sitt sociala ansvar, något som Chafik & Olsson 
(2012) tydliggör. 

Läsaren har framför sig först en inledande begreppsutredning. Därefter 
beskrivs det avgränsade projekt, som denna fallstudie speglar. Studiens syfte 
och dess bärande frågeställningar presenteras. I nästa kapitel vidgas 
resonemanget till att gälla generell teori för pedagogiska möten, vilken har 
bäring även för museipedagogiska möten. Där presenteras verktyg, som 
används längre fram i texten, närmare bestämt i analysen av projektets 
empiriska material. I det därpå följande metodkapitlet beskrivs och motiveras 
valet av den vetenskapliga metod, som använts för att skapa det empiriska 
materialet. Resultatet av det empiriska studiet redovisas, analyseras och 
sammanfattas. Tolkningen fördjupas i diskussionskapitlet, som lyfter fram vad 
forskningsresultatet kan innebära för den museipedagogiska praktiken, alltså 
några museipedagogiska implikationer. Avslutningsvis nämns de båda 
bärande begreppen funktion och tillgänglighet i en diskussion om några 
huvudlinjer i resultatet. En ny sammansatt bild visar sig från den 
utsiktspunkten.  

1.1 Begrepp och använda uttryckssätt 
 
Kultur betyder odling och har genom tiderna definierats på skilda sätt. I denna 
studie är kulturbegreppet i en mening snävt när distinktionen mellan kultur 
och kulturyttringar görs. När det gäller odling i växtrikets konkreta 
bemärkelse, så är växandet i sig något abstrakt trots att detta försiggår sinnligt 
förnimbart i växtens delar, ja på hela fält. Växtkraften kan vi inte se, men väl 

                                                           
1 Sagomuseet har drivit sitt projekt och de tre övriga museerna har drivit ett gemensamt, Salt, ”ett 
pedagogiskt utvecklingsprojekt och en vandringsutställning om allt vad salt kan vara” 
www.utstallningen-salt.se. (Hämtad 2012-03-12) De fyra museernas gemensamma avsiktsförklaring 
talar om likheter i projektens målsättningar, om den inspiration som kan alstras genom samverkan och 
om övertygelsen att utbyte av erfarenhetskunskap gagnar alla.  
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dess yttringar i ett växande rotsystem eller i den blomställning, som så 
sakteliga slår ut. På samma sätt är kultur som odling abstrakt, men 
kulturyttringarna är konkreta och uppvisar en betydande mångfald. Sådana 
yttringar kan visa sig inom exempelvis scenkonst, musik eller hemslöjd. Det 
betyder att kultur uttrycks i såväl ett vitbroderi, en symfoni som en saga. 

Enskilda personer kan utföra kulturarbete eller skapa kultur, såväl inom 
privatlivet som inom olika samhälleliga institutioner, exempelvis ett museum. 
Museipedagogik utövas av de personer, som utifrån sin anställning på museet, 
möter besökarna i någon form av visning eller aktivitet. Museets samlingar, 
inlevelse och gestaltning används som verktyg. Den museipedagogiska 
verksamheten kan kallas undervisning, men uttrycket är för snävt och 
associerar i för hög grad till skolans organisation och målsättning. Snarare 
handlar det om påverkansprocesser utifrån å ena sidan museets specifika 
målsättning, inriktning, organisation och samlingarnas utformning. Å andra 
sidan finns besökarens erfarenheter, tankar och fantasi. Museipedagogik 
bedrivs både före, under och efter de faktiska visningstillfällena. Besökare 
används för att benämna alla dem som deltar i museets skilda verksamheter, 
både inom och utom museibyggnaden. Som museipedagog räknas i denna 
rapport de personer, som representerar Sagomuseet i mötet med besökare och 
grupper. Definitionen är i just denna studie vidare än brukligt och omfattar fler 
än de museipedagoger eller berättarpedagoger, som faktiskt är anställda på 
Sagomuseet. De vuxna som har en pedagogisk roll som gruppledare och 
representerar Sagomuseets projekt benämns i denna studie museipedagoger, 
främst av forskningsetiska skäl, för att skydda enskilda personer. 

Museipedagogiska möten lyfts här fram som avgörande för hur 
museipedagogen utför sitt arbete. Hur mötet gestaltas avgör kvaliteten i det 
utbyte museibesökarna får av sitt besök. Museipedagogiska möten äger rum 
inom ramen för museets verksamhet, alltså inte bara inom museets fysiska 
väggar. Ett museum kan ha mer eller mindre utflyttad verksamhet. I just 
Sagomuseets fall knyts hela den s.k. Sagobygden till museet. Runt om i 
Kronobergs län har minnesplatser med anknytning till sagor och sägner 
lokaliserats. Vid dessa platser har Sagomuseet på ett pedagogiskt och 
konstnärligt sätt markerat vad som utspelat sig vid respektive plats. Projektet 
Kultur- och museipedagogik för alla har utnyttjat dessa verktyg. De 
museipedagogiska mötena har alltså ägt rum på olika ställen, även utanför 
Sagomuseibyggnaden. I denna rapport är begreppet projekt reserverat för 
Sagomuseets specifika projekt Kultur- och museipedagogik för alla och inleds 
för tydlighetens skull fortsättningsvis med versal, Projektet. 

Funktion och funktionsmöjligheter gäller här som uttryck för hur personer 
deltar och kommer till sin rätt i olika situationer. Där ligger alltså studiens 
fokus. Särskilt uppmärksammas i denna studie hur funktionsmöjligheter visar 
sig eller är eftersträvansvärda i det museipedagogiska mötet. I enlighet med 
Världshälsoorganisationens och Socialstyrelsens rekommendationer används 
funktionsnedsättning för en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
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funktionsförmåga2. Men den stora utmaningen är att avgöra vad som ska 
räknas som funktionsnedsättning, enligt av Socialstyrelsen engagerade 
forskare. 

 
Det är ofrånkomligt att dessa gränser blir mer eller mindre 
godtyckliga. Vad som betraktas som funktionsnedsättning varierar, 
både i tid och mellan olika sammanhang. Dessa variationer finns 
inom forskningen likväl som i samhället i övrigt. (Grönvik & 
Söderberg, 2009, s.19) 

 
Begreppet funktionshinder används som klart miljörelaterat, alltså en 
begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 
omgivningen. I funktionshinderpolitiken finns en vilja att upptäcka och 
undanröja funktionshinder (Lindberg & Grönvik, 2011), något som också 
genomsyrar Projektet. Funktionshinderpolitiken har länge drivits som en 
välfärdsfråga, men den drivkraften veknar och andra tar vid (ibid.).  

I den projektansökan om medel som Sagomuseet och föreningen 
Berättarnätet Kronoberg gjorde, nämns målgruppen ”utvecklingsstörda och 
personer med Aspergerdiagnos” (Sagomuseet, 2010, s.1). Aspergers syndrom 
räknas som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom autismspektrat. 
Personer som diagnostiserats har enligt kriterierna (American Psychiatric 
Association, 2002) normal eller hög intelligens, normal språkförmåga, nedsatt 
social interaktionsförmåga och specifika intressen. Som vanligt när det gäller 
diagnoser är perspektivet patologiskt, inte salutogent. Men Aspergers syndrom 
kan också beskrivas utifrån möjligheter. De s.k. Aspiekriterierna3 är av Tony 
Attwood formulerade i andra ordalag än de patologiska. Bland de många och 
utförliga Aspiekriterierna3 märks exempelvis: 

 
B. Talar ”Aspergeriska” flytande, ett socialt språk som karaktäriseras av 
minst tre av följande uttryck: 

1. Inriktning på att söka sanningen 
2. Samtal utan dolda budskap 
3. Ett väl utvecklat ordförråd samt intresse för ord 
4. Fascination för språklig humor som ordlekar 
5. Avancerat bruk av visuella metaforer 

C. Kognitiva färdigheter som karaktäriseras av åtminstone fyra av följande 
uttryck: 

1. Stark förkärlek för detaljer framför helhet 
2. Originellt, ofta personligt perspektiv vid problemlösning 

                                                           
2 http://app.socialstyrelsen.se/termbank/QuickSearchBrowse.aspx (Hämtad 2011-04-04). 
3 http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Leva_med_autism/styrkor_och_utm 
aningar/aspie_kriterierna/aspie-originaltext/index.html (Hämtad 2012-07-22). 
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3. Sällsynt bra minne och/eller förmåga att minnas detaljer som 
andra oftast glömmer bort eller förbiser: exempelvis, namn, datum, 
scheman och rutiner 
4. Extrem idoghet när det gäller att samla och katalogisera 
information om ämnesområden som intresserar personen i fråga 
5. Står helt fast vid sina åsikter och tankar 
6. Som ett ”levande lexikon” när det gäller kunskaper inom ett 
eller flera områden 
7. Kunskap om rutiner samt en absolut önskan att upprätthålla 
regler, ordning och noggrannhet 
8. Tydlighet gällande egna värderingar/beslut, vilka ej påverkas av 
politiska eller ekonomiska faktorer 

 
Det går att välja mellan de båda perspektiven i synen på personen i fråga. Om 
man väljer bort att sätta brister och tillkortakommanden i förgrunden öppnar 
sig helt andra möjligheter. Utifrån uppställningen ovan är det uppenbart att 
synsättet, påverkar det pedagogiska mötet. I det salutogena perspektivet visar 
det sig att funktioner kan utvecklas, till gagn för både individ och samhälle. 

När det gäller utvecklingsstörning råder det oenighet bland forskare och 
praktiker om vilket begrepp som är mest ändamålsenligt för att beskriva vad 
saken gäller (Mineur, Bergh & Tideman, 2009). Även här får perspektivet 
betydelse. Att över huvud taget tala om störd utveckling och sätta det i 
förgrunden får sina konsekvenser. En brukad indelning är lätt, måttlig och 
grav utvecklingsstörning (American Psychiatric Association, 2002). Då 
handlar det om tre kriterier: för det första den intellektuella funktionsnivån, 
vidare den adaptiva förmågan, d.v.s. hur en person förmår uppfylla den 
kulturella gemenskapens åldersanpassade krav. Slutligen handlar det om 
debuten, som ska äga rum före 18 års ålder (ibid.). 

Gränsdragning mellan vad som är utvecklingsstörning och inte är svår att 
göra. Hur gränsdragningarna än görs är det viktigt att komma ihåg de 
individuella variationerna, klargör Turner (2011). På samma sätt som barn 
utan funktionsnedsättning i en syskonskara är olika när det gäller funktion, så 
är barn också olika även om de diagnostiserats på samma sätt eller tillskrivs 
samma funktionsnedsättning (ibid.). Begreppet utvecklingsstörning används 
officiellt i Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 
1993:387), LSS, och i Skollagen (SFS 2010:800, 11 kap. 2§). Ett annat 
uttryckssätt är kognitiv eller intellektuell funktionsnedsättning. Den som är 
intresserad av att veta mer om terminologi, definition, klassifikation och 
förekomst rekommenderas att läsa vad Mineur, Bergh och Tideman (2009) 
redovisar i sin kunskapsöversikt. 

Vi behöver bli uppmärksamma på vem som gör bedömningarna och 
benämner kategorin (Wexler, 2009). Borde personerna i fråga få definiera sig 
själva och bestämma vad de vill kalla sig? I denna studie används – om än 
sparsamt utifrån det salutogena perspektivet – begreppet kognitiv 
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funktionsnedsättning när det syftar på Projektets hela målgrupp. När nu detta 
är sagt om brist, tillkortakommande, diagnos och medföljande samhällelig 
kategorisering så återgår framställningen till att huvudsakligen handla om 
funktionsmöjligheter. Det är åtminstone intentionen. 

En intresseorganisation, som arbetar för alla gruppers och 
intresseorganisationers funktionsmöjligheter och för att undanröja alla 
tänkbara funktionshinder är Svenska funktionshinderrörelsen (Åkerberg, 
2011). Funktionshinderrörelsen är en bred sammanslutning där bl.a. FUB 
(Föreningen för utvecklingsstörda barn, unga och vuxna) ingår. Rörelsen 
rekommenderar att forskning och vetenskapliga studier alltid tar sin 
utgångspunkt i FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, (Ds 2008:23). Här har alltså skett en förskjutning från 
att betrakta funktionshinder som en välfärdsfråga till att se det ur ett 
rättighetsperspektiv (Lindberg & Grönvik, 2011). Funktionshinderrörelsen 
konstaterar att rättigheterna på bl.a. kulturlivets område inte uppmärksammas 
eller främjas i tillräcklig utsträckning (Åkerberg, 2011). Människor som 
omfattas av LSS deltar i mindre utsträckning än befolkningen i övrigt i 
kulturlivet (ibid., Larsson, Egard & Olofsson, 2003). Kravet på tillgänglighet 
är tydligt framskrivet i konventionstexten (Ds 2008:23). Unga personer med 
funktionsnedsättning påminner i ett gemensamt uttalande om, att behov av 
tillgänglighet ser olika ut för olika personer. Det finns olika slags hinder i 
samhället (European Agency for Development in Special Needs Education, 
2008). Funktionshinderrörelsen (Åkerberg, 2011) rekommenderar staten att ta 
fram tydliga riktlinjer för hur bl.a. museer kan göras tillgängliga för en 
mångfald av människor med funktionsnedsättning. Sagomuseiprojektets 
intentioner är att på olika sätt öka tillgängligheten, främst den kognitiva. 
Tillgängligheten ligger i själva definitionen av ett museum, påpekar Åberg och 
Petéus (2007). 

Ökad tillgänglighet öppnar för ökad delaktighet. Kopplingen finns där 
(Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2012). Tillgängligheten är ett nödvändigt men 
inte tillräckligt villkor för delaktighet, påpekar Ineland, Molin och Sauer 
(2009). Intentionen med Projektet är att lämna det som inte fungerar bakom 
sig och öppna möjligheter för alla att delta fullt ut i en inkluderande 
kulturmiljö. Distinktionen mellan integrerande och inkluderande miljö kan 
noteras. Det gäller alltså inte att integrera personer med funktionsnedsättning, 
d.v.s. att anpassa individer till ett oförändrat system, enligt den distinktion 
mellan inkludering och integrering som Göransson (2007) gör. Här handlar det 
om något annat, närmare bestämt en systemförändring, som organiseras 
utifrån det faktum att individer är olika (ibid.). 

Tillgänglighet och funktion behöver gå hand i hand och förenas på ett 
djupare plan. Det räcker inte med att endast anpassa miljön, för då riskerar de 
personer som stod utanför att vara kvar i sitt utanförskap. Snarare handlar det 
om att funktionsutveckla med ”breda, inkluderande och frigörande lösningar” 
som uppmuntrar till självständighet och delaktighet (Ostenfeldt, 2010a, s.15). 
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Idealet är att passa rätt från start så, att människor med olika 
funktionsmöjligheter ingår i ett meningsfullt sammanhang oavsett 
utgångsläge. De tillgängliga lösningarna visar sig vara de demokratiska och 
bör därför framstå som eftersträvansvärda alternativ, menar Ostenfeldt (ibid.). 
Tilläggas bör att inkludering i ett internationellt utbildningssammanhang 
(European Agency for Development in Special Needs Education, 2011) 
uppfattas som en fråga om mänskliga rättigheter. I avsnittets inledning 
nämndes visserligen att den museipedagogiska verksamheten inte kan 
likställas med skolans undervisning. Museipedagogik kan inte föras till 
utbildningsområdet. Men det finns likväl en anknytning till 
utbildningssammanhang vad gäller museipedagogiken i just denna studie. Då 
elever från särskolan och gymnasiesärskolan tillhör Projektets målgrupp och 
dessa elever gör museibesök inom ramen för den ordinarie undervisningen, så 
är kopplingen mellan inkludering och mänskliga rättigheter värd att nämnas. 

1.2 Projektet – en bakgrundsteckning 
Sagomuseet i Ljungby är unikt i Sverige och grundades 19994. Det drivs av 
den ideella föreningen Berättarnätet Kronoberg (Sagomuseet, 2010). Syftet är 
att väcka intresse för det muntliga berättandet och dess sagor och sägner. 
Museet riktar sig till både barn och vuxna, som får ta del av och uppleva 
sagor, sägner och berättelser genom olika uttrycksformer, bl. a. muntliga, 
skriftliga och inte minst konstnärliga. Samlingarna, inlevelsen och den 
konstnärliga gestaltningen används som verktyg. Sagomuseets främsta verktyg 
är det muntliga berättandet, sagorna och sägnerna, som i stor utsträckning är 
knutna till den s.k. Sagobygden, d.v.s. trakterna runtomkring, i Kronobergs 
län. Vid dessa sägenomspunna platser berättar skyltskåp om de händelser som, 
enligt sägnen, har inträffat på platsen. Sagomuseets pedagogiska verksamhet 
med anställda museipedagoger är och har under årens lopp varit omfattande. 
Ett återkommande evenemang i Sagomuseets och Berättarnätets regi är den 
årliga Ljungby Berättarfestival, som hölls för första gången 1990 (ibid.). 

Från det att museet grundades har många grupper av besökare deltagit i 
visningar, ledda av en museipedagog. Några besökande grupper har varit 
elever i särskola och gymnasiesärskola, vilka i ett fortlöpande och 
framgångsrikt arbete deltagit i museets utbud. Kontakten mellan å ena sidan 
Sagomuseets företrädare och å andra sidan särskolans och gymnasiesärskolans 
elever och personal har varit god. På samma sätt har kontakterna med Daglig 
verksamhet och dess Kulturfabrik utvecklats. Sagor har dramatiserats och 
getts som föreställningar vid berättarfestivalerna och för skolor och allmänhet. 
Detta har gett inspiration och drivkraft till att mera medvetet och i projektets 
form utveckla de museipedagogiska möjligheterna (Sagomuseet, 2010). 

                                                           
4 http://www.sagobygden.se/ (Hämtad 2011-02-09). 
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Under åren 2011-2012 drev Sagomuseet i Ljungby och Berättarnätet 
Kronoberg projektet Kultur och museipedagogik för alla, vars syfte var att 
undersöka hur en museipedagogik med berättandet i centrum kan utvecklas så, 
att den optimalt kan tillgodose behov hos funktionshindrade (Sagomuseet, 
2010). Målgruppen preciserades närmare. Den skulle främst bestå av personer 
med utvecklingsstörning och personer med Aspergers syndrom. 

Utgångspunkten var också att en sådan medvetet utformad museipedagogik 
kan vara till glädje för alla besökare. De konkreta planerna var fyrfaldiga: 

 
• utveckla studiematerial som passar målgruppen 
• arbeta fram pedagogisk handledning för personal inom 

handikappomsorgen 
• utforma museets utställningar så att de passar målgruppen 
• utforma en modell för visningar av museet för målgruppen (ibid., s. 2) 
 
Planerna innefattade också produktion av ”en lättläst bok om sagomuseet, som 
riktar sig direkt till den funktionshindrade” (Sagomuseet, 2010, s.2). Denna 
bok var också tänkt som ljudbok och i en nätburen version. 

Projektarbetet utfördes främst genom ett stort antal museipedagogiska 
möten med olika grupper och olika uttryckssätt. Museipedagogerna började 
sitt arbete med att besöka de skolklasser, som skulle delta. Särskoleeleverna 
och gymnasiesärskoleeleverna fick en presentation av Projektet, dess syfte och 
konkreta målsättning samt hur besökarnas deltagande var planerat. Samtidigt 
blev de inbjudna till museet. Elever från särskola och gymnasiesärskola gjorde 
återkommande besök på Sagomuseet periodvis, ungefär en gång i månaden. 
Dessa elever inbjöds också till en studieresa i Sagobygden september 2011.  

En grupp vuxna från Daglig verksamhet, arbetade regelbundet på 
Kulturfabriken med konstnärliga uttrycksformer och gestaltade en saga. Denna 
blev till en föreställning, som gavs under Berättarfestivalen 2012. En grupp 
unga med Aspergers syndrom arbetade med diktning och bild hösten 2011 och 
våren 2012. Deras skapande och konstnärliga begåvning har inom Projektets 
ram tagits till vara. De kommunicerade sina verk via Sagomuseets webbplats5. 

Projektet drevs i samarbete med Linnéuniversitetet, dåvarande 
Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap. Hösten 2009, i 
samband med att representanter för Sagomuseet skissade på en ansökan om 
medel, kontaktades jag som forskare i pedagogik. Mitt intresse för Projektidén 
var stort. Dels hade jag åtskilliga gånger besökt Sagomuseet, dels fanns mina 
tidigare, mångåriga erfarenheter av att vara klasslärare i särskolan. Under den 
tjänstgöringstiden ägde samverkan rum mellan särskolan och 
kulturinstitutioner och kulturarbetare, ett samarbete som visade sig fruktbart i 
det att alla parter hade något att vinna. 

                                                           
5 http://www.sagobygden.se/ (Hämtad 2012-06-22). 
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Denna studie sammanfattar Linnéuniversitetets engagemang i Projektet, en 
insats som sträckt sig över hela projekttiden, från det att projektidéer 
ventilerades till dess att Projektet knöts ihop. Största delen av projektarbetet 
har kunnat följas. Forskningsinsatsen har inte varit heltäckande i den 
bemärkelsen att alla arbetsmöten, aktiviteter och museipedagogiska möten 
kunnat studeras på plats, av praktiska skäl. Mycket av den dokumentation som 
gjorts av museibesökarna, av museipedagogerna och deras samarbetspartners 
har varit tillgänglig för studium. Men det är ett faktum att Projektet har 
innehållit aktiviteter, som inte finns med i denna rapport. Studien omfattar en 
empirisk del, kap. 4 och följande. Där redovisas den empiriska 
undersökningen av det museipedagogiska utvecklingsarbetet, så som det 
gestaltades inom ramen för Projektet. Det empiriska materialet består av 
dokumentation från arbetsmöten, aktiviteter, museipedagogiska möten och 
besökarnas efterbearbetning av sina besök på Sagomuseet. 
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2. SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

Studien syftar till att undersöka det tidsbegränsade museipedagogiska 
utvecklingsarbetet inom ramen för Projektet Kultur- och museipedagogik för 
alla, vilket initierats och genomförts av Sagomuseet i Ljungby och 
Berättarnätet Kronoberg. Det museipedagogiska arbetet riktar sig utifrån 
funktion och tillgänglighet till grupper av både ungdomar och vuxna.  

 
Följande forskningsfrågor ställdes: 
 

• Hur gestaltas och vad innebär det målgruppsinriktade, museipedagogiska 
arbetet? 

• Hur kan funktion och tillgänglighet främjas i det museipedagogiska mötet? 
 



22 

 



23 

3. MUSEIPEDAGOGISKA MÖTEN I 
TEORIN 

För att denna studie ska kunna bidra till en utvecklad museipedagogik, som i 
sin tur undanröjer funktionshinder, så behöver Projektets utövade 
museipedagogik och de riktade verksamheterna inom ramen för Projektet 
synas i sömmarna. Den granskningen, d.v.s. det empiriska studiet av det 
museipedagogiska mötet, kommer att redovisas senare i denna rapport. För att 
det empiriska materialet ska kunna analyseras krävs redskap, teoretiska 
redskap. Sådana redskap blir analysverktyg, säg förstoringsglas, som ger en 
tydligare bild av vad det museipedagogiska mötet handlar om. 

Det gäller att välja ändamålsenliga analysverktyg och valet föll på begrepp 
inom främst några teoretiska framställningar: Antonovskys (2005) teori om 
känsla av sammanhang (Kasam), Säljös sociokulturella teori samt främst 
Aspelins (2010) och Biestas (2006) teorier om ansvaret och relationens 
betydelse i det pedagogiska mötet. Dessa teoretiska ingångar redovisas här var 
för sig och i nämnd ordning. De generella teoretiska resonemangen belyses 
med exempel tagna från miljöer, som ligger nära forskningsfrågorna. 

3.1 Känsla av sammanhang 
Aktivitet, delaktighet, möjligheter och hälsa har återkommande och under 
flera decennier betonats av Världshälsoorganisationen, WHO. Detta 
hälsoperspektiv, det salutogena, är i allra högsta grad viktigt att använda i 
funktionssammanhang, eftersom ohälsa drabbar personer med 
funktionsnedsättning i betydligt högre grad. Ohälsa är tio gånger vanligare hos 
dessa än hos dem som inte har funktionsnedsättningar (Arnhof, 2008). Även i 
denna studie om museipedagogik får det salutogena perspektivet betydelse och 
visar sig vara ett möjligheternas synsätt. 

Att känna sig frisk innebär enligt Antonovsky (2005) att personen i fråga 
uppfattar en känsla av sammanhang. Detta brukar förkortas Kasam och fick av 
Antonovsky tre aspekter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. I 
grunden gäller det hur människan tolkar den totala livsupplevelsen. Den kan 
beskrivas på en skala, där hälsa och tillfredsställelse utgör den ena änden 
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medan ohälsa, bristtillstånd, tillkortakommande, kanhända vanmakt utgör den 
andra. Ett exempel får belysa den subjektiva upplevelsen så, som den 
beskrivits av en ung kvinna. Hon uttalar sig på tal om ”de handikappade”. 
Själv har hon varit mottagen i särskola, där kriteriet för mottagande är 
utvecklingsstörning. 

 
Jag har ju en sjukdom med! --- som inte går att göra något åt, så det 
får jag leva med. --- Men min mamma säger, att min sjukdom syns 
inte på mig. --- Det syns inte. Det säger alla.--- Dom säger att det 
syns inte på mig…Jag är ju frisk! Frisk och kry --- Jag mår bra. Jag 
lever mitt liv bra. (36) Jag tänker inte så mycket på det. (1) Jag kan 
ju gå och så. (Elin, citerad i Frithiof, 2007, s.200) 

 
Grad av upplevd hälsa beror på känslan av sammanhang, d.v.s. om jag 
begriper det som jag är med om, om jag kan hantera det och ser någon mening 
med det hela. Nämnda Elin kan tydligen hantera sin sjukdom och hon 
upplever sig som frisk och kry. Hon mår bra i det att hon begriper sitt tillstånd 
i ett meningsfullt sammanhang, där hon kan leva sitt eget liv bra. Något sjukt 
står inte i hennes fokus. Hon erfar en relativ hälsa. Denna känsla av 
sammanhang kan gälla enskildheter, t.ex. deltagandet i en kulturaktivitet och 
hur den erfarenheten formas i sitt sociala sammanhang. 

Hanterbarheten knyts till tillgänglighet. Museipedagogen Ostenfeldt 
(2010a), som med kraft och framgång verkat för ett tillgängligt Vasamuseum i 
Stockholm, hävdar det salutogena alternativet att funktionsutveckla med 
”breda inkluderande och frigörande lösningar som uppmuntrar till besökarnas 
självständighet och delaktighet” (ibid., s.15). Sådana museipedagogiska 
lösningar inbjuder till upplevd hälsa och den egna funktionsnedsättningen 
kommer i bakgrunden. Hanterbarhet liksom begriplighet och meningsfullhet är 
i allra högsta grad något subjektivt. Antonovsky (2005) talar alltså inte om 
hälsa i allmänt medicinska ordalag, inte om diagnoskriterier, som hälsoenligt 
inte visar sig. Han talar heller inte om yttre iakttagbara samband. I stället 
menar han – och det ser jag som själva poängen, för att kunna använda 
begreppen i samhällsnyttig forskning – upplevd hälsa och den subjektiva 
känslan av sammanhang. Med detta följer en subjektiv förståelse för den egna 
livssituationen. En koppling kan göras till Gärdenfors (2011), som hävdar att 
förståelse får den som ser mönster. Att se sammanhang kan vara liktydigt med 
att se ett sorts mönster, vilket i sin tur innebär en förståelse. 

Vad har då komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
att göra med museipedagogik? Museipedagogens ansvar sträcker sig mot 
besökarens, den andra parten, som upplever grad och art av såväl begriplighet, 
hanterbarhet som meningsfullhet när det gäller det museipedagogiska mötets 
innehåll och form. Innehållet ska kommuniceras och kommunikationen 
                                                           
6 Siffran anger den tid som Elin tagit sig till eftertanke, i sekunder mätt. 
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behöver vara begriplig, hanterbar och meningsfull i upplevd bemärkelse. 
Ordet kommunikation kan härledas till latinets communicare, att göra något 
gemensamt, att gemensamgöra ett visst innehåll. Det är själva idén med 
museisamlingen. Exempelvis syftar Sagomuseet till att gemensamgöra 
berättandet, framställa det så, att såväl form som innehåll blir tillgängligt för 
alla. Sagomuseet gemensamgör genom att gemensamgöra. 

Museibesökaren behöver begripa, kunna hantera och uppleva som 
meningsfullt vad han eller hon möter, vad som kommuniceras. Detta gäller 
först och främst konceptet museum som samhällsinstitution, alltså helheten. 
Men även delarna ska framstå som begripliga, hanterbara och meningsfulla. 
De enskilda rummen ska stå för något, som tydliggörs för besökaren. De 
enskilda föremålen behöver besökaren ”få grepp om”, i uttryckets olika 
bemärkelser. Det muntliga berättandet, specifikt för Sagomuseet, ska vara 
begripligt. Språket, ordvalen, metaforerna, tonen, uttryckssäten och innehållet 
i berättelsen ska vara begripliga. Därmed inte sagt att sådant ska vara färglöst, 
simpelt eller banalt. Begripa kan man förvisso göra på många olika, 
individuella sätt. Ett tydligt exempel på skilda sätt att begripa visar sig i 
uttryckssättet ”Ni kan kasta ett öga på sagoskåpet där borta!” Någon som talar 
flytande ”Aspergeriska” kanske inte finner uppmaningen vare sig begriplig, 
hanterbar eller meningsfull. Han eller hon ser det mera meningsfullt att 
behålla sina båda ögon på plats. Det som är hanterbart för en person kan vara 
ohanterligt för någon annan. En del i en utställning kan vara meningsfull för 
den ena och mer eller mindre meningslös för den andra. Det är, som sagt, den 
subjektiva upplevelsen det gäller. Detta framstår kanske ännu tydligare med 
hjälp av motsatsens relief. Vad betyder det för museibesökaren om 
byggnaden, som han eller hon kommer in i, eller den besökta sägenplatsen 
upplevs som obegriplig, om enskildheterna är ohanterbara och det hela 
meningslöst? Om det hela upplevs på så sätt, finns det anledning för besökaren 
att ställa frågan: Vad gör jag här? Och den ställda frågan, uttalad eller 
outtalad utifrån upplevd verklighet, påverkar definitivt andra i närheten av den 
som ställer frågan. Människan är en social varelse. 

3.2 Sociokulturell teori 
”Vårt sätt att bete oss, tänka, kommunicera och uppfatta verkligheten, är 
formade av sociala och kulturella erfarenheter och kan inte i särskilt stor 
utsträckning förklaras med hänvisning till instinkter eller genetiskt 
programmerade reflexer eller beteenden” (Säljö, 2000, s. 35). Detta betyder att 
känslan av sammanhang hör ihop med sociala och i vid bemärkelse kulturella 
erfarenheter, allt enligt sociokulturell teori. Lärandet, menar Säljö (ibid.) är 
beroende av sammanhang och förutsättningar och försiggår i en kommunikativ 
praktik. En aspekt som redan nämnts är den upplevda, alltså upplevelsen av 
sammanhang, känslan av sammanhang. En ung kvinna, som berättat om sina 
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erfarenheter av skolgång i särskolan, uttrycker sig på ett pregnant sätt. Hon 
säger: ”vi har lärt mig…” (Frithiof, 2007, s.193). Utifrån sin kunskapssyn, 
som speglar hur hon utvecklat kunskap i gemenskap med andra, säger hon inte 
”jag har lärt mig”, vilket de flesta andra antagligen skulle ha sagt. Hennes 
perspektiv på skolan som en kommunikativ praktik är i den meningen 
sociokulturellt. 

Ett museum och Sagomuseet i synnerhet är i allra högsta grad exempel på 
vad Saljö (2000) kallar kommunikativ praktik. Sagomuseets uttalade syfte är 
att väcka intresse för det muntliga berättandet, sagor och sägner. I likhet med 
lärandet i skolan är påverkansprocesser, som sker inom museipedagogiska 
ramar och inom dess kommunikativa praktik, beroende av sammanhang och 
förutsättningar, enligt sociokulturell teori (ibid.).  

Till den kommunikativa praktikens förutsättningar räknas en stor mängd 
företeelser med relevans för denna studie. Valet av perspektiv i termer av t.ex. 
olikhet/mångfald och hälsa/sjukdom får betydelse. Väljer museipedagogen 
eller besökaren att utgå från ett salutogent perspektiv öppnas andra 
möjligheter än utifrån ett patogent synsätt. Uppfattningen av funktionshinder 
och funktionsmöjligheter tillhör förutsättningarna för hur det 
museipedagogiska mötet ska utfalla. Tillgänglighet och inkludering är andra 
sådana företeelser. Inkluderingen ”erkänner den andres livsvärld som lika 
relevant och lika giltig som min/vår egen” (Ostenfeldt, 2010a). Detta kan 
betyda att någons tillgänglighet i den kommunikativa praktiken måste öka på 
bekostnad av någon annans, som redan äger tillgänglighet. Kravet på ett 
erkännande är inbegripet (Giertz, 2012). Uppfattas personen med 
funktionsnedsättning av andra som någon som tillför något eller råder ett 
ickeerkännande från gruppen? (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2012). Utifrån 
sammanhang och förutsättningar skapas genom kommunikativa aktiviteter 
tillgänglighet eller brist på tillgänglighet, funktionsmöjligheter eller 
funktionshinder, lyckad eller mindre lyckad interaktion, givande eller mindre 
givande möte, förståelse eller icke-förståelse för ett museipedagogiskt innehåll 
(jfr. Säljö, 2000). 

Huruvida målsättningen ”kultur för alla” kan vara möjlig att uppnå är en 
fråga om sammanhang och förutsättningar. Hur vidsträckt och inkluderande 
detta ”alla” kan vara beror på perspektiv. Vilka kan, får och vill delta i den 
kommunikativa praktiken, i helheten? I ett sociokulturellt perspektiv verkar 
människor vara närmast oändligt läraktiga och bildbara (Häyrynen & 
Hautamäki, 1976) och har möjligheter att delta med alla andra i en 
kommunikativ praktik. I ett patogent och biologistiskt perspektiv finns inte 
samma möjligheter för personer med kognitiv funktionsnedsättning (American 
Psychiatric Association, 2002). Innebörden av tillgänglighet och funktion är 
en fråga om synsätt och perspektivval. Erkänns inte den andres livsvärld, hans 
eller hennes erfarenheter och uttryckssätt som lika relevant, så står 
delaktigheten på spel. Olikhet och annanhet kan mötas med såväl räddhåga, 
skepsis och likgiltighet som nyfikenhet, intresse och tillit. Hur ska då frågorna 
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drivas? Vem får och vill ha ordet och vem har tolkningsföreträde i sådana 
frågor? Det sociala ansvaret och vad det i sin tur betyder behöver diskuteras i 
relation till frågor om tillgänglighet till kultur (för alla). 

3.3 Socialt ansvar och tillgänglighetens villkor 
Samstämmigt talar policytexter och styrande texter om en samhällelig strävan 
efter att göra samhället mera tillgängligt vad gäller funktion. En sådan 
samhällelig arena är kulturlivet, vilken omtalas i FN-konventionen om 
mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23). 
Artikel 30 handlar om deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och 
idrott, d.v.s. rättigheten att kunna delta på samma villkor som andra. Inte bara 
rättighetsanspråken lyfts fram utan också samhällsvinster i det att personer 
med funktionsnedsättning har sina bidrag att komma med. 

 
Konventionsstaterna ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att 
personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att utveckla och 
använda sin kreativa, artistiska och intellektuella förmåga, inte 
endast i eget intresse utan även för samhällets berikande (ibid., s. 
214) 

 
På olika samhällsnivåer bedrivs tillgänglighetsarbetet utifrån uppfattat ansvar. 
Exempelvis Handisam7, Myndigheten för handikappolitisk samordning, och 
Funktionshinderrörelsen har engagemanget och tar ansvar. Museerna är i 
dessa tider medvetna om sitt sociala ansvar, konstaterar Chafik och Olsson 
(2012). Frågorna ligger av olika skäl enskilda personer inom och utom 
organisationer varmt om hjärtat. 

Att kräva tillgänglighet som en rättighet är legitimt, noterar Ineland, Molin 
& Sauer (2009) och förklarar samtidigt vad ett rättighetsperspektiv på 
funktionshinder står för. Det finns individuella och kollektiva 
rättighetsanspråk. De individuella är ”ett slags grundläggande humanistiskt 
rättighetsfundament” (ibid. s. 39), som ovillkorligen gäller alla människor just 
för att de är människor. Rättigheterna är ”nedärvda, inneboende och 
obestridliga” (Bring, 2011, s. 452) enligt föreställningar om naturrätten. 
Rättigheterna snarare upptäcktes än uppfanns, skulle man kunna säga utifrån 
en naturrättslig ståndpunkt (Frithiof, 2012). De kollektiva rättighetsanspråken 
är däremot problematiska, eftersom de kräver en stark gruppidentifikation, 
konstaterar Ineland, Molin & Sauer (2009). 

Projektets målgrupp är definierad och avgränsad i Projektet. Sagomuseets 
aktiviteter inom ramen för Projektet riktar sig till människor tillhörande 
målgruppen, som har två definierade delgrupper, personer med 
utvecklingsstörning och personer med Aspergers syndrom. Men det är inte 
                                                           
7 http://www.handisam.se/ (Hämtad 2012-02-02). 
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givet att de enskilda personerna i målgruppen eller dess båda delgrupper 
känner en stark grupptillhörighet utifrån funktion. Resonemanget om 
individuella och kollektiva rättighetsanspråk betyder då, att vi som människor 
definitivt har ett socialt ansvar för att öka tillgängligheten och undanröja 
funktionshinder i en funktionshindrande miljö, för vårt gemensamma bästa. 
Däremot är kravet inte lika stort, rent filosofiskt, att öka tillgängligheten för 
gruppen utvecklingsstörda eller gruppen med Aspergerdiagnos, med hänsyn 
till personers rätt att definiera sig själva. Därmed blir kravet på oss alla att öka 
tillgängligheten för dessa personer inte mindre, snarare totalt. Biesta (2006) 
beskriver pedagogens ansvar på den punkten som fundamentalt. 

Pedagogens första ansvar är att tillåta den enskilda personen att vara en 
unik, särskild varelse, menar Biesta (2006). Med detta följer att pedagogen 
inte i förväg kan ha grepp om vad ansvaret innebär. Ansvaret har inget med 
beräkning att göra såtillvida, att pedagogen skulle kunna veta vad som 
kommer att hända till följd av den pedagogiska insatsen (ibid.). I 
förlängningen innebär det att museipedagogen utan beräkning tar sitt stora 
ansvar för besökaren med sin unika karaktär. Ansvaret innebär att besökaren 
ska beredas möjlighet att delta fullt ut, som den person han eller hon visar sig 
vara. Museipedagogens ansvarsfyllda inbjudan till detta är en fråga om 
tillgänglighet, faktisk och upplevd tillgänglighet. 

Konsekvensen av bristande tillgänglighet kan vara utanförskap. 
Särskolgången i sig innebär för de flesta början till ett helt liv i utanförskap, 
menar Hill (2011). Han och många med honom är starkt kritisk till särskola 
som segregerande fenomen. Karlsudd (2012) löper linan ut och föreslår bl.a. 
en särskola för alla, där allas särintressen och specialbegåvningar tas tillvara. 
Risken för utanförskap i nuvarande särskola är stor om personer utifrån 
skolformstillhörighet och funktion marginaliseras. På samma sätt som Hill 
(2011) efterlyser rätt stöd till ett självständigt och produktivt vuxenliv, så 
kretsar denna studie kring ett ändamålsenligt stöd för att museimiljön inte ska 
bli funktionshindrande. Det handlar alltså om villkorslös tillgänglighet. 
Ostenfeldt (2010b) är tydlig på den punkten: ”Utgångspunkten är att ett besök 
på museet ska vara begripligt, hanterligt och meningsfullt oavsett 
funktionsmöjligheter eller bakgrund” (ibid., s.45). Hon talar också om 
nolltolerans för funktionshinder. Där bör vi, enligt tidigare resonemang, alla 
stämma in. Uppdraget är att identifiera och undanröja funktionshinder för att 
på så sätt öka tillgängligheten och minska utanförskap. 

Ökad tillgänglighet avseende ett visst område uppfattas som om detta 
underlättar för alla besökare (Backman, 2006; Skaba, 2010). Ett riktat 
tillgänglighetsarbete gagnar alltså många fler än dem som det riktade sig mot. 
Detta förhållande är uppenbart i en betydelsefull tillgänglighetsfråga, den 
mediala och den nätburna. Besökare behöver i förväg informera sig om grad 
och art av både funktion och tillgänglighet, vilket är en förutsättning för att 
kunna uppleva museibesöket som begripligt, hanterbart eller meningsfullt. 
Exempelvis, somlig information brukar stå i tidningen eller på 
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informationstavlor. Om ett museums hemsida är allsidigt informativ och 
medvetet tillgänglig utifrån funktion, så underlättar detta det kommande 
museibesöket och de ofta viktiga förberedelserna för ett sådant. Detta betjänar 
andra besökare, som inte direkt tänker funktion (Backman, 2006; Brännström, 
2011; Chafik & Olsson, 2012). Att det enskilt ”goda” visar sig som det 
gemensamma ”goda” hänger ihop med att företeelsen är allmänmänskligt 
legitim, ägnad att vara till för alla människor. Här finns värden att kämpa för 
och vinster att vinna. 

3.4 Museipedagogiska möten och relationens betydelse 
”Pedagogiskt fruktbar är inte den pedagogiska ansträngningen utan det 
pedagogiska mötet” (Buber, 1993, s. 112f). Ett museipedagogiskt möte är en 
avsiktlig aktivitet (Aspelin, 2010), som behöver förberedas och efterarbetas. 
Relationen har en avgörande betydelse när det pedagogiska mötet väl kommer 
till stånd (Biesta, 2006; Aspelin, 2010). Aspelin (2010) hävdar, att relationer 
är en överordnad aspekt i förhållande till kunskapsaspekten. Förmågan att stå i 
relation till barn och unga utgör grunden för den pedagogiska insatsen (ibid.). 
Biesta (2006) anser, att människan som unik varelse ”blir till” genom sina 
relationer med andra, som inte liknar henne själv. Han menar också att ”det 
som gör oss unika, särskilda varelser, står att finna i dessa relationers etiska 
dimension” (ibid., s.40). Aspelin (2010) efterlyser ett nytt språk så, att vi kan 
förstå och ”… erkänna det mellanmänskliga mötets unika innebörder” (ibid., 
s.12). 

En relationsaspekt är bemötandet. Enligt Chafik & Olsson (2012) är 
bemötandefrågorna betydelsefulla. Ett bra bemötande kräver kunskap och 
kompetens (Brännström, 2011). Det gäller såväl det kollektiva, organisatoriska 
som det individuella bemötandet (Balke, 2005). Det kollektiva bemötandet 
erfar museibesökarna som kommer i grupp, t.ex. en grundsärskoleklass med 
personal. Museipedagogen behöver kunskap om hur gruppen är formad, om 
dess sammansättning och enskildheter, om hur personerna fungerar i grupp 
och hur innehållet behöver anpassas till gruppens behov, erfarenheter och 
intressen. Det organisatoriska bemötandet gäller allt det praktiska kring 
museibesökets organisation. Inte minst det första samtalet vid bokningen har 
stor betydelse för hur förtroendet och relationen byggs upp (Brännström, 
2011). Genom en ändamålsenlig och genomtänkt organisation av museet och 
museibesöket kan innehållet få sin rättmätiga och centrala plats. Olika 
funktionshinder kan då i förväg identifieras och reduceras. Museibesöket blir 
mera hanterbart och upplevelsen mera meningsfull än om organisatoriska 
misstag legat i vägen. Sist men inte minst kommer det individuella 
bemötandet. Museipedagogen möter enskilda besökare, tillhöriga den 
besökande grupp, som bokat en visning. 
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Osäkerhet och ambivalens karakteriserar rollen som professionell i mötet med 
personer med utvecklingsstörning, enligt flera studier (Ineland, Molin & 
Sauer, 2009). Över huvud taget rör detta sig om svårigheten att omsätta 
ideologiska mål i praktisk handling. Detta bör gälla även museipedagogen som 
professionell. Kvaliteten i relationen beror på individuella egenskaper och en 
sensibilitet i relationen till personen med utvecklingsstörning (ibid.) Vanligt är 
en förbarnsligad position i mötet med en person med utvecklingsstörning 
(Åström, 2003), som uppfattas som ett ”evigt barn”. En sådan position utgör 
ett funktionshinder, eftersom varje människa har sin biologiska ålder och sitt 
livs åldersrelevanta erfarenheter och minnen. I kultursammanhang öppnas 
möjligheter för att ett sådant funktionshinder kan reduceras. 

Saur (2007) har undersökt kommunikativ praktiker där personer med 
utvecklingsstörning är aktörer. I just den kulturella och skapande aktiviteten 
bereds utrymme för en jämlik dialog mellan personer med utvecklingsstörning 
och personal. Den kulturella aktiviteten, som man skapar tillsammans, står i 
fokus, inte funktionsnedsättningen (ibid.). Sauer (2004) konstaterar detsamma. 
Han har följt arbetsdagen för personer med utvecklingsstörning dels på 
teatern, alltså inom scenkonst, dels på dagcenter. Han noterar, att det finns 
stora skillnader när det gäller bemötandet. På teatern bemöts skådespelare. De 
är medarbetare och har egen nyckel. Det konstnärliga står i fokus för arbetet 
och relationen till personerna med utvecklingsstörning formas av ett 
gemensamt professionellt åtagande. På dagcenter gäller ett helt annat 
bemötande. Där blir brukare föremål för omsorg (ibid.). 

Ansvaret i det pedagogiska mötet betonas av både Aspelin (2010) och 
Biesta (2006). Det kan uttryckas såhär: den pedagogiska uppgiften består 
essentiellt i att svara an och att ta ansvar (Aspelin, 2010, s.12). Pedagogen har 
ett särskilt ansvar i rollen som ”tillgängliggörare” (Ågren, 2010, s. 40). 
Däremot betyder det inte att utmaningen ska undanröjas. Som Stefansson 
(2011) framhåller, innebär det att skydda barnet med funktionsnedsättning för 
det alltför svåra samtidigt som barnet inte utifrån sin grupptillhörighet ska 
tillskrivas en svaghet. Är den pedagogiska uppgiften att svara an, så gäller 
detta mot personen så, som han eller hon själv verkligen vill och har mod att 
vara, alltså i ett deltagande på egna villkor. Här krävs lyhördhet. 

Dahlquist (2010), museipedagog, har beskrivit ett sådant pedagogiskt 
ansvar genom att lyfta fram olika kvaliteter, som kännetecknar ett lyckat 
museibesök. För besökaren gäller det att vara sedd, att ta plats, att vara 
delaktig, att vara aktiv, att utmanas, att få lära sig något nytt. Med Dahlquist 
begrepp framstår besökaren i relation till någon annan, t.ex. museipedagogen 
eller övriga besökare vid ett gruppbesök. Det är enligt en sådan tolkning någon 
eller några som ser besökaren eller, med Aspelins (2010) ord svarar an. Någon 
får kanske bereda plats, kanske maka på sig själv i viss bemärkelse. 
Delaktighet, aktivitet och utmaningar kan relateras till både besökaren själv 
och andra. Slutligen är det frågan om någon form av kunskap, fakta, färdighet, 
förståelse eller kanske en djup insikt. Här i sitt teoretiska sammanhang kan 
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Dahlquists sex aspekter hållas åtskilda, beskrivas var för sig och på så sätt bli 
verktyg för att analysera en komplex, empirisk verklighet. Men i den 
verkligheten gjuts alla aspekterna samman till en helhet i bemötandets form. 

Här krävs uppmärksamhet på hur besökare uppfattas. Vem är det som 
museipedagogen möter? Von Wright (2000) förklarar två motsatta 
bemötanden. I den museipedagogiska praktiken kan museipedagogen möta en 
i förväg definierad individ med funktionsnedsättning, där själva nedsättningen 
och de särskilda behoven kommer i förgrunden. Alternativet kan vara mötet 
med en unik person, en aktör ”… med en utvecklingspotential, vars gränser 
ingen känner” (Svenska Unescorådet, 1996, s.2 )? Skillnaden beskriver von 
Wright (2000) som mötet med vad eller vem. Samma skillnad beskriver även 
Biesta (2006). Han övergår från von Wrights (2000) vem till frågan om var 
man som unik och särskild varelse kan ”bli till”. Var finns de pedagogiska 
rum, där frågan ställs om vem man är? Var finns nyfikenheten på den person 
som har något att bidra med (ibid.), en fråga som FN-konventionstexten om 
mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning också väcker: 
”… för samhällets berikande” (Ds 2008: 23). 

3.4.1 Att vara sedd 
I det pedagogiska och här museipedagogiska mötet kan (minst) två parter se 
varandra. Aspelin (2010) visar hur nära och komplext samspelet är. De båda 
parternas ”… ansikten är knutna till varandra och till den sociala 
sammankomsten i stort” (ibid., s. 83). Att besökaren blir sedd av 
museipedagogen får betydelse för besökarens upplevelse. Att bli sedd är en 
fråga, som kan fördjupas. Frågan gäller då hur man blir sedd (Jenner, 2001). 
Inriktningen på de verksamheter, som personer med utvecklingsstörning deltar 
i, har betydelse för hur de blir sedda och hur de uppfattar sig själva (Mineur, 
Bergh & Tideman, 2009). En rad forskningsresultat visar att kulturella 
aktiviteter i vilka personerna deltar kan ge nya sorters upplevelser och 
erfarenheter för dem själva (ibid.). Av detta följer att museipedagogiska möten 
får betydelse för besökarnas identitet. Museipedagogen har säkert en hel 
repertoar av medvetna och omedvetna uttryckssätt, som fångas upp av 
besökaren. Det pedagogiska mötet utgör ”ett socialt mikrosystem med en 
mängd samspelsenheter, vilka i sin tur byggs upp av en oändlig mängd 
ickeverbalt och verbalt beteende” (Aspelin, 2010). Detta myller av beteende 
samspelar till ett budskap om hur personen blir sedd. 

Risken är stor – vi har en historisk tradition och verklighet – att 
funktionsnedsättningen kommer i första hand, personen själv och allt som 
fungerar i andra. Vid ett tillfälle höll jag en föreläsning, som bl.a. handlade om 
hur personer med kognitiv funktionsnedsättning historiskt sett blivit bemötta 
och benämnda. Det visade sig, att dem jag talade om fanns representerade i 
salen vi befann oss i. Efter at ha hört raden av begrepp, som under 
decenniernas gång använts för att benämna och därmed kategorisera personer 
med kognitiv funktionsnedsättning, kommenterade en av dem vad som sagts: 
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”Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta!” Jag höll fullständigt med, drog 
alltså samma slutsats och undrade samtidigt om han, som uttalat sig i frågan, 
utifrån sina erfarenheter kunde komma med ett bra förslag på ordval. Han blev 
inte svaret skyldig: ”Säg människor!”. Det hela belyser vad Mineur, Bergh och 
Tideman (2009) framhåller: 

 
”Diagnosbäraren” måste omtalas av såväl sig själv som andra på 
ett respektfullt sätt. Därför har fackfolket ett stort ansvar för att 
vara lyhörda över ”diagnosbärarnas” påpekande och ta hänsyn till 
dem i god etisk anda (ibid., s.8). 

 
Projektet är ett uttryck för sådant ansvarstagande och sådan hänsyn. Det letar i 
lyhördhet efter ”diagnosbärarnas” bidrag och söker efter hjälp att utveckla de 
befintliga museipedagogiska verktygen: samlingarna, inlevelsen, 
gestaltningen, det muntliga berättandet, kommunikationen av berättelserna, 
sagorna och sägnerna. 

Att vara sedd kan också på ett annat sätt kopplas till Kasam, en känsla av 
sammanhang. Om besökaren känner igen sig i en utställning, om hans eller 
hennes erfarenheter tas till vara eller uppmärksammas, så infinner sig 
sannolikt en känsla av sammanhang. Besökarens erfarenheter av funktion 
uppmärksammas sällan av museerna i deras utställningar med några undantag 
(Chafik & Olsson, 2012). Personer med funktionsnedsättning tillhör de 
orepresenterade, de osynliggjorda. Frågan är då hur besökarna vill bli sedda 
och den behöver ställas till dem själva. Möjligheten att ställa sådana frågor 
finns, eftersom de inbjuds att ta plats. 

3.4.2 Att ta plats 
Hur personer med utvecklingsstörning själva förhåller sig till sin 
funktionsnedsättning varierar. Funktionsnedsättningen och grupptillhörigheten 
utifrån funktion kan vara accepterad, vilket också medför att personerna tar 
plats i ett rättighetsperspektiv (Sauer, 2003). Till Sagomuseet har under årens 
lopp kommit besökare från såväl grundskola och gymnasium som särskola och 
gymnasiesärskola. Som individer och som grupp har de fått ta plats. Detta 
gäller i uttryckets alla bemärkelser. Samtidigt finns på samhällsnivå ett 
iakttagbart och upplevt utanförskap som gäller särskoleelever och 
gymnasiesärskoleelever. Dessa har utifrån funktion i 
utbildningssammanhanget placerats vid sidan av, vilket prefixet sär- tydliggör. 
Att utifrån sin diagnostiserade utvecklingsstörning och grupptillhörighet vara 
placerad för sig medför en känsla av utanförskap, vilket många studier visar 
(Frithiof, 2007; Karlsudd, 1999; Molin, 2004, 2008; Skolverket, 2006; Szönyi, 
2005). Av erfarenhet vet särskoleeleven att han eller hon ”inte platsar” i 
grundskoleelevernas alternativa värld (Molin, 2008, s.12). En person, som 
genomfört hela sin utbildning i särskola och gymnasiesärskola uttryckte sitt 
utanförskap på ett tydligt sätt: 
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I de skolorna så finns det utbildning, för att utbilda sig. Ja, det är då 
man ser att man är utvecklingsstörd, att man stör dem som 
utvecklas…   (Blomman citerad i Frithiof, 2007, s. 7) 

 
En vanlig åtgärd är att den som stör får gå ut, lämna rummet, ta plats någon 
annanstans och det kvittar kanske var för den som blev störd. Personer med 
kognitiv funktionsnedsättning tillhör samhällets mest exkluderade och 
stigmatiserade (Boardman et al., 2010). Detta betyder att dessa personer har 
erfarenhetskunskap om att inte få ta plats. 

Risken finns att ett icke-erkännande eller misskännande medför att 
enskilda personer inte kommer till sin rätt utan tillskrivs eller tvingas in i en 
förvanskad och inskränkt tillvaro (Taylor, 1995). Detta innebär en begränsning 
för de personer saken gäller, ett funktionshinder i sig. Sagomuseets personal, 
som har initierat och engagerat sig i Projektet, har uppenbarligen insett att 
särskolelever och gymnasiesärskolelever ska ta rättmätig plats. De undersöker 
i Projektet hur rum ska beredas för att dessa personer ska kunna ta mer plats. 

Biesta (2006) ställer den pedagogiska frågan: Var kommer då subjektet till 
som ett unikt och särskilt vara? (ibid., s. 47, min kursivering). 
Museipedagogens uppdrag innebär ett erkännande och ett etiskt krav att ”… 
med den språkliga kompetensen och dess komponenter, ansvaret och 
ömsesidigheten, hjälpa eleven att våga sig fram för att bli tillmöteskommen” 
(Stefansson, 2011, s. 179). Museipedagog kallas med ett samlingsnamn de 
medverkande i projektet, men många av dem kallar sig egentligen för 
berättarpedagoger. De har verkligen den språkliga kompetensen och dess 
komponenter, dessa verktyg för att tilltala besökaren, så att han eller hon vågar 
sig fram för att bli tillmöteskommen och ta plats. Museipedagogen behöver i 
denna mening fråga efter besökaren. 

Biesta (2006) tar tag i den rumsliga, pedagogiska frågan, börjar från början 
– den västerländska – med den första frågan Gud8

 ställde till människan: 
Adam, var är Du? Så utreder Biesta sin fråga genom att lyfta fram olika 
rumsbegrepp. För att en unik person ska bli till, som Biesta (2006) uttrycker 
det, måste detta äga rum i en social situation, i mötet med andra, som också i 
sin tur blir till. Det betyder att ”bryta in i en värld som är befolkad av andra 
begynnare, en värld av pluralitet och skillnad” (ibid., s.52). Enligt min 
tolkning gäller det då för museipedagogen att utifrån t.ex. funktion i ett 
salutogent perspektiv ta emot unika besökare, där inte bara sammanhang och 
hälsa blir viktig utan också livsvärldarna, ja, livet självt med all sin livskraft. 
Det unikt levda livet är samtidigt det gemensamma livet, något som kan 
förklaras såhär: 

 

                                                           
8 1 Mos.3:9 
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Jo, för som jag sa tidigare, att vi alla människor är olika. En del är 
utvecklingsstörda och en del inte … ja, så är det alltid. Det hänger 
ihop med livet. (Blomman citerad i Frithiof, 2007, s. 189) 

 
Blomman ser det självklara i att alla ska få ta plats. Metaforen att ta plats har 
med rummet att göra. Rummet har per definition sina rumsliga begränsningar. 
Om någon eller något ska ta mera plats än tidigare inom detta område, så 
behöver utrymme beredas inom det ursprungliga rummet. Ett alternativ är att 
flytta ut något annat eller att någon annan går ut. Men i ett utrymme för alla – i 
enlighet med Projektets syfte – så är det inget alternativ att räkna med. 
Ytterligare alternativ är utbyggnad av rummet i fråga eller att någon eller 
någon måste maka på sig inom de ursprungliga gränserna. Sagomuseets 
Projektansvariga välkomnar alla i bildlik bemärkelse in i ett rum. Eller, som 
Biesta (2006) uttrycker det: 

 
Det handlar om att börja i en värld som är full av andra begynnare 
på ett sådant sätt att andras möjligheter att börja inte hämmas 
(ibid., s.52) 

 
Museibesökarna tar alltså plats i ”ett störande rum”, som Biesta (ibid., s.56) 
uttrycker det. Här gäller det inte att köra ut den som stör. Och det kvittar 
verkligen inte var den störande tar vägen. Själva störningen är nödvändig – vi 
stör varandra – och gör det möjligt att bryta in i världen, menar Biesta. I ljuset 
av detta får Blommans (Frithiof, 2007, s. 7). tidigare nämnda inlägg en 
djupare betydelse: Den som är utvecklingsstörd stör andra i deras utveckling 
Med andra ord är det en förmån att bli störd. Störningsmomentet betyder att 
den andra personen verkligen blir berörd av den som tar plats. Det handlar om 
en verklig dialog i Bubersk9

  mening, en sällsynt händelse (Aspelin, 2010). 
Dialogen bygger en samvarons bro mellan de båda parterna, men den går 

inte att förutbestämma eller förutsäga. Och den innebär brott mot det 
förgivettagna (Aspelin, 2010). Rådet kan då ges att vara uppmärksam och 
varsam när något stör. Vi behöver nämligen inse, att ”… det som stör den 
rationella gemenskapens jämna gång inte nödvändigtvis är en störning av 
utbildningsprocessen utan mycket väl kan vara just den punkt där eleverna 
börjar finna sin egen, mottagliga och ansvarsfulla röst” (Biesta, 2006, s. 69). 
Även om Biesta här talar om ett utbildningssammanhang, så gäller det även 
det museipedagogiska mötet värt namnet. 

Det enda pedagoger kan göra, säger Biesta (2006) är att öppna 
möjligheterna ”att träffa och möta det som är annorlunda, märkligt och olika” 
(ibid., s.68). En sådan öppenhet för att dialog kan inträffa när vi minst anar det 
är en pedagogisk insikt (Aspelin, 2010). Det är också en pedagogisk uppgift 

                                                           
9 Martin Buber (1878 -1965) var en tysk religionsvetare och filosof, som skrivit flera verk om den 
mellanmänskliga relationen. 
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att öppna möjligheter för besökarna ”att verkligen svara, att finna sin egen 
röst, sitt eget sätt att tala” (Biesta., s. 68f). Enskilda personer behöver alltså ta 
plats och störa samtidigt som de måste maka på sig, bli störda. Människan som 
social varelse behöver se att detta personliga utrymme gränsar till andras 
personliga utrymme. Hon behöver uppleva sig själv som delaktig i en 
gemenskap, som samtidigt, ur pedagogisk synvinkel, är oförutsägbar. 

3.4.3 Att vara delaktig 
Rättigheten för personer med funktionsnedsättning att delta i kulturlivet och 
besöka museer på samma villkor som andra, är framskriven i FN:s 
konventionstext (Ds 2008:23), artikel 30: ”Alla ändamålsenliga åtgärder” ska 
vidtas för att säkerställa tillgång till ”kulturella produkter” i ”tillgänglig form”. 
Rättigheten gäller att beredas tillträde till museer, att ta del av utbudet i 
tillgänglig form. Sammantaget gäller detta möjligheterna att vara delaktig. 

Med rättigheten till delaktighet är det inte lika enkelt som men den tidigare 
nämnda, villkorslösa rätten till tillgänglighet. Båda begreppen, tillgänglighet 
och delaktighet, tillhör den ideologiska retoriken med dess normativa 
dimensioner, tydliggör Ineland, Molin & Sauer (2009). Delaktighet – precis 
som tillgänglighet – anses vara bra och positivt. Men begreppet delaktighet 
står för något mera komplext. 

Delaktigheten gäller grad och art av upplevd delaktighet och kan 
egentligen inte beskrivas eller villkoras av någon annan än den som upplever 
delaktighet eller bristen därpå. Delaktigheten ska tolkas i den aktivitet där 
personen befinner sig (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2012). Molin (2004) har 
lyft fram tre aspekter av delaktighet utifrån upplevelsen. Respektive aspekt 
visar sig i följande tre frågor: I vilka sammanhang får jag vara med? I vilka 
sammanhang kan jag vara med? I vilka sammanhang vill jag vara med? Den 
första aspekten visar hur någon motpart har mandat att göra personen delaktig: 
någon tillåter eller tillåter inte delaktigheten. Den andra aspekten gäller 
särskilt tillgängligheten. Finns det funktionshinder i vägen, som gör att 
personen i fråga inte kan delta? Den kognitiva tillgängligheten brister när 
kognitiva funktionshinder ligger i vägen. Sådana funktionshinder kan vara av 
många olika slag, helt uppenbara för alla och envar, av någon anledning ännu 
inte borttagna. Men funktionshindren kan också vara subtila eller ännu 
oupptäckta. 

Först när det gäller den tredje aspekten framstår personen själv som aktör 
och så att säga fullt delaktig i delaktiggörandet. Genom den egna viljan, 
autonomin, styrs delaktigheten. Forskning visar, att när elever med 
funktionsnedsättning uttalar sig om sin egen delaktighet i en inkluderande 
verksamhet, så har läraren uppfattat att en högre grad av delaktighet gäller. 
Här skiljer sig alltså elevernas och lärarens uppfattningar åt. Eleverna saknar 
lust och mod att engagera sig, men lärarna tror att det handlar om delaktighet 
(Tetler, 2011). Vill jag vara med och vill jag visa mig som unik person? 
Sammanfattningsvis, en sak är att inte tillåtas vara delaktig. En annan sak är 



36 

att inte kunna vara delaktig, av t.ex. tillgänglighetsskäl. En tredje och nog så 
betydelsefull sak är att inte vilja vara delaktig. 

Delaktighetsbegreppet är alltså komplext. En delaktighetsform kan utesluta 
en annan (Ineland, Molin & Sauer, 2009). Frågan är på vems villkor 
delaktigheten ska gälla. ”Vi vill kunna välja det vi vill ha, inte bara det som är 
möjligt.”, säger en ung person med funktionsnedsättning (European Agency 
for Development in Special Needs Education, 2008). Personerna vill vara 
delaktiga på samma villkor som andra, alltså även kunna välja eller välja bort 
att delta. Kravet på den möjligheten är vi kanske inte vana vid. Ett sådant krav 
från en person med funktionsnedsättning kan fortfarande provocera. 

Med respekt för personlig vilja har likväl museipedagogen ett ansvar att 
inbjuda till delaktighet, uppmärksamma och lyfta undan funktionshinder, så att 
besökaren kan vara en aktiv besökare och delta utifrån sin egen vilja, sin egen 
autonomi. Den som verkligen är delaktig kommer med sitt unika och därmed 
särskilda bidrag till gemenskapen, en form av handlande. 

3.4.4 Att vara aktiv 
European Agency for Development in Special Needs Education (2011) lyfter 
fram det aktiva deltagandet, den aktiva rollen och aktörskapet, som en 
huvudprincip för att främja en inkluderande verksamhet. Det finns onekligen 
ett värde i att få upptäcka, undersöka, testa, agera och det är roligt att göra det 
tillsammans med andra. Hur många gånger har barn inte fått syn på något 
spännande, som man kan göra och sagt: ”Kolla här!” till kompisen, som 
genast har rusat dit. 

När jag var liten gick vi på museer, något som mina föräldrar ofta tog 
initiativ till. Jag hade inget emot detta, tvärtom. Ett tydligt minne är att vi 
syskon definitivt föredrog ”museer där man kan trycka på knappar”. Det var 
vårt uttryckssätt om möjligheten att vara aktiva, utifrån våra erfarenheter av 
dåtidens museipedagogik. Fortfarande minns jag nyfikenheten, spänningen 
och tillfredsställelsen i att få vara på ett museum där man kunde ”trycka på 
knappar”. I rum efter rum kunde man just genom att trycka på knappar få 
igång det som blinkade eller rörde sig inne i någon monter eller på någon 
vägg. På så sätt fick vi på ett fördjupat sätt se och uppleva ännu mera. Numera 
har tekniken utvecklats och det kallas snarare och med all rätt interaktiva 
utställningar. 

För att besökarna ska vara aktiva har Sagomuseet redan från starten byggt 
in olika tekniska och sinnliga lösningar i sin permanenta utställning. 
Besökaren har rika möjligheter att röra vid, lyfta, plocka fram, vända och vrida 
på föremålen, att dra ut lådor, lyssna till inspelade ljud, kika in genom 
springor till hemligheter, gå in i och krypa genom utrymmen. I aktiv handling 
upplever besökaren museet. Sinnen och känslor aktiveras. Den interaktiva 
framtoningen riktar sig till alla och väcker nyfikenhet, inte bara barnets mera 
naturliga. 
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Museibesöket behöver inte bara var i form av visningar. Många museer bjuder 
likt Sagomuseet in till andra aktiviteter. Inom Projektets ram har alltså en 
grupp arbetat med poetiska uttrycksformer och skrivit dikter, som illustrerats 
och lagts ut på nätet via Sagomuseets hemsida. Konstformen har också 
presenterats vid andra tillfällen då gruppen fått agera. ”Kulturellt utövande 
bland personer med funktionsnedsättning måste uppmuntras och möjliggöras 
även på amatörnivå” (Åkerberg, 2011). Ingen vet hur långt sådant kulturellt 
utövande leder. 

Frågan är då om mer kan göras. Sannolikt, ja. Under vilka omständigheter 
kan besökaren inte vara den aktör han eller hon skulle vilja vara? Är själva 
tillgängligheten till allt detta interaktiva optimal i permanenta och tillfälliga 
utställningar? Om den fysiska, visuella och auditiva tillgängligheten är ordnad, 
hur ser den kognitiva tillgängligheten ut? Vem förstår och vem förstår inte vad 
och varför? Samtidigt behöver det sägas klart och tydligt, att berättandet i sig 
kan förstås på många olika sätt. En sägen har många nivåer och bottnar, som 
tolkas och förstås på många olika, individuella sätt. En saga kan vara direkt 
tilltalande, men jag kan behöva gå länge och fundera på vad den betyder. Så 
ska det vara. Kanske ligger det rent av i sagans väsen att utmana. 

3.4.5 Att utmanas 
Om Sagomuseets besökare från särskolan kan måhända sägas att de sällan får 
utmaningar i skolan. Detta har länge varit ett generellt särskoleproblem 
(Skolverket, 2002; 2006). Min tolkning är att särskolans elever inte är 
betrodda med utmaningar. De ska i stället visas omsorg. Men omsorg och 
utmaningar måste få gå hand i hand när det gäller särskolan. Ja, inte bara 
särskolan utan skolan för alla. Aspelin (2010) och Tetler (2011) tar upp båda 
aspekterna, omsorgen och utmaningen, och menar att de hör intimt samman. 
Icke desto mindre pekar Aspelin (2010) på att samordningen dem emellan kan 
vara problematisk. Under alla omständigheter hävdar jag att särskolans elever 
behöver bli betrodda med utmaningar. Annars har vi både tanklöst och 
hjärtlöst placerat funktionshinder i vägen för dem. Detta gäller även i det 
museipedagogiska mötet. 

När museets utbud är möjligt att ta till sig, men ändå ligger på en sådan 
nivå att barnet utmanas och vågar testa nya saker, är museibesöket lyckat, 
enligt museipedagogen Dahlquist (2010). För sin utveckling behöver alla barn 
bekanta sig med ovana situationer, som innehåller riskmoment (Tetler, 2011). 
Utmaningar kan vara av skilda slag och betyder att jag befinner mig vid mina 
gränser, huvudsakligen dem som jag själv uppfattar. I utmaningen ligger 
själva viljan att befinna sig där, att kliva över till det okända eller osäkra. Det 
kan innebära att lära sig en ny färdighet, att tänka på ett nytt sätt eller ta reda 
på något nytt, som man tidigare inte kände till. Kanske händer detta i samband 
med att en kamrat eller en museipedagog pekar på en företeelse eller ett 
objekt, vilket i sin tur framträder som en utmaning att undersöka eller pröva. 



38 

En annan utmaning är att lära sig mera om sig själv. Pedagogens uppgift är att 
utmana i den bemärkelsen (Biesta, 2006). Om museipedagogen konfronterar 
besökaren med företeelser i det ditintills okända och i samband med det ställer 
grundläggande frågor som ”Vad tycker Du om det?” eller ”Hur kändes det 
nu?”, så innebär detta en utmaning. Som grundläggande kan frågorna förefalla 
enkla och okomplicerade att både ställa och besvara. Biesta (2006) menar 
precis tvärtom att de är ”… mycket svåra frågor” (ibid., s.35). Och visst kan 
de vara svåra. Om Kasamrelaterade frågor ställs om begriplighet, 
hanterbarhet, mening och sammanhang, så är de på en gång svåra och 
hälsobringande, ja, livsviktiga. Eftersom pedagogen, enligt Aspelin (2010) har 
ett ansvar att svara an, så får han eller hon inte väja för svårigheten att ställa 
frågorna. Det gäller också att ge tid och att lyssna. Pedagogen behöver vara 
beredd på att vänta in och kanske t.o.m. uthärda svåra svar, som jag ser det. 
Besökaren utmanas då att visa vem han eller hon är och var han eller hon står. 
På det sättet möjliggör museipedagogen för besökarna ”… att bryta in i 
världen som unika, individuella varelser” (Biesta, 2006, s, 35). 

Sagomuseets berättelser kan utmana känslolivet, synsättet och tänkesättet. 
Till utmaningen kopplas då modet att våga ta ett steg utanför den trygga, 
kända sfären. Ligger det något motsägelsefullt i att samtidigt tala om å ena 
sidan ökad tillgänglighet för alla, att riva funktionshinder så att alla kommer åt 
eller kommer fram, och å andra sidan efterlysa utmaningar i betydelsen vistas 
vid en bortre eller inre gräns? Så är inte fallet – tvärtom. Det handlar inte om 
att lägga tillrätta, utplåna det utmanande. Tillgängligheten ska beredas även 
till utmaningen. För att personer med funktionsnedsättning ska utmanas, 
behöver fler än de själva utmanas. ”Vi behöver riva hinder inom oss själva 
såväl som inom personer utan funktionshinder” (European Agency for 
Development in Special Needs Education, 2008, s. 24), säger unga personer 
med funktionsnedsättning i ett gemensamt uttalande. 

Här har själva berättelsen, sagan, sägnen, ja, hela Sagomuseet med sina 
samlingar, inlevelse och gestaltning en stor potential. Det personliga tilltalet i 
allt detta betyder mycket och utmanar i sig Sagomuseets besökare, som kan 
lära sig något om människor i alla tider, om föreställningsvärldar, varelser och 
förklaringsmodeller, om djur, drakskatter, förtrollade pissepottor, älvor, 
stjärnhimlar, om företeelser i tid och rum och evighet, och sist men inte minst 
om sig själv på många plan, särskilt om museipedagogiken kommer med 
utmanande frågor. Att avstå från att ställa frågor, så att besökaren inte får 
tillfälle att ”bryta in i världen” och delta, betyder funktionshinder. 

3.4.6 Att lära sig någonting 
Den vanligaste och antagligen mest inflytelserika föreställningen om lärandet 
är att se det som ett förvärv av något yttre (Biesta, 2006; Gärdenfors, 2011). 
Man inhämtar kunskap eller skaffar sig den, uttryckssätt som 
kognitionsforskaren Gärdenfors (2011) synar kritiskt. Detta yttre finns då till 
före inlärningshandlandet och blir den lärandes egendom efter inlärningen 
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(Biesta, 2006, s. 67). En elev förvärvar alltså kunskaper i olika ämnen. Den 
kunskapssynen råder i många av våra utbildningsinstitutioner, skolor och 
lärosäten. Läroplaner och kursplaner visar vilken kunskap som elever måste 
förvärva för att bli godkända. Individers enda sätt att ta del av den rationella 
gemenskapen är att lära sig den kunskap som gäller i gemenskapen, den logik 
och de värderingar som råder (Biesta, 2006). Den som sig i leken ger, den får 
leken tåla, lyder talesättet om vad som gäller för att man ska få vara med. 
Alternativet är exkludering. De som i viss bemärkelse inte lär sig enligt 
regelboken blir sär-skilda. Den rationella gemenskapen, huvudspåret i skolan, 
kan inte härbärgera ”personer med utvecklingsstörning” utan ger dem ett eget 
rum att vistas i. Där får de ta plats för sig själva, eftersom de helt enkelt 
kommer till korta i lärandet. Föreställningen om lärandet som förvärv medför 
risk för uteslutning. Men lärandet kan också, enligt Biesta (ibid.), vara ett svar 
på en fråga: 

 
Ser vi lärandet på detta sätt kan vi säga att någon lär sig något 
inte när han kan kopiera och reproducera sådant som redan 
existerar utan när han svarar på det som är obekant, som är 
annorlunda, som utmanar, irriterar eller rentav stör. Här blir 
lärandet ett skapande eller ett uppfinnande, en process av att bringa 
något nytt i världen: ens eget unika svar. (ibid., s. 68) 

 
Detta förklarar något som tidigare nämnts i avsnitt 3.4, varför en kulturell 
aktivitet, i vilken deltagarna skapar tillsammans, kan härbärgera personer med 
utvecklingsstörning och lämna funktionsnedsättningen därhän. I 
kulturaktiviteten, exempelvis inom scenkonsten står inte det skolmässiga 
lärandet, förvärvet, i centrum utan själva det konstnärliga skapandet (Sauer, 
2004; Saur, 2007), vilket tar vara på vars och ens konstnärliga uttryckssätt, var 
och ens ”eget unika svar” (Biesta, 2006, s. 68). Funktionsnedsättningen i sig 
kan kanske vara mindre intressant, men inte den unika personen, som bidrar 
med sitt skapande, sitt unika svar. 

Det är givet att museibesöket i sig handlar om ett lärande, i Biestas (2006) 
mening både i bemärkelsen förvärv och svar. (Noteras bör, att Biesta inte 
förespråkar det ena lärandet framför det andra. Pedagogen ska alltså inte 
sträva efter att odla det ena sättet framför det andra.) I Sagomuseets 
sammanhang kan lärande handla om att förvärva kunskap om sagor och 
sägner, både historiska kunskaper om miljöer, förhållanden, levnadssätt och 
tänkesätt, men också om innehållet i och uppbyggnaden av sagor och sägner. 
Att garantera ett korrekt kunskapsinnehåll är museets uppgift (Ågren, 2010). 
Men det räcker inte. 

Dahlquist (2010), pedagog på Vasamuseet, anser att den historiska 
kunskapen, som man har med sig från museibesöket, inte har något egenvärde 
i sig. Hon menar, att besökaren måste kunna koppla denna kunskap till sig 
själv och det egna livet. Kvaliteten ligger i att få ”… en ny upplevelse, en ny 
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erfarenhet eller en ny insikt om sig själv” (ibid., s.35). Biesta föredrar att säga 
”att vi blir någon genom vårt sätt att engageras i det vi lär” (ibid., s. 88). Och 
här svarar Sagomuseet med sin ambition att väcka intresse för det muntliga 
berättandet och dess sagor och sägner. Sagomuseets företrädare efterfrågar 
andras intresse. Intresse och engagemang hör ihop. Biesta (2006) bidrar med 
att precisera vad för slags engagemang saken gäller: ”vårt sätt att engageras” 
(min kursivering), d.v.s. besökarens eget, unika sätt att engageras. Och jag 
utgår från, att Sagomuseet frågar efter bl.a. besökares personliga intresse. Det 
syns om inte annat på Sagomuseets hemsida. Den besökare som på så sätt 
engageras i det han eller hon lär får en ökad förståelse, både på bredden och på 
djupet. 

 
Att förstå något för första gången ger en aha-upplevelse, ett nytt 
perspektiv, i vissa fall t o m en ny världsbild. Förståelse innebär m a 
o perspektivförskjutning och perspektivutvidgning. Man ser på ett 
annat sätt efter att ha förstått, även självförståelsen kan förändras. 
(Ödman, 2007, s. 50) 

 
Ett sådant lärande kan handla om att möta en saga via olika uttryckssätt och få 
en ny förståelse för något, som berättelsen tar upp eller symboliserar. ”Med en 
berättelse skapar man mycket lättare sammanhang i det man lär sig”, säger 
Gärdenfors (2011, s. 213). Det kan handla om såväl de små 
orsakssammanhangen som de stora, alltså – och på olika nivåer – meningen 
med det hela. Gärdenfors slår ett slag för en pedagogik som bättre utnyttjar 
berättandet, helt i samklang med Sagomuseets intentioner. 

I Sagomuseets sammanhang och i Projektet har det muntliga berättandet 
och berättelsen en central plats. Starka skäl talar för att den mänskliga hjärnan 
är speciellt rustad för att ta till sig och komma ihåg berättelser, menar 
Gärdenfors (2011) och hänvisar till några studier. I social interaktion med 
vuxna skapar barnet sina minnen genom att forma dem till just berättelser. 
Barn på museibesök fick frågor av två slag, dels rena kunskapsfrågor, dels 
narrativa, alltså berättande frågor. Efteråt mindes de barn som fått narrativa 
frågor betydligt mera av sitt museibesök än de barn som fått avskalade 
kunskapsfrågor. När det gäller sådant lärande som berättelser medför finns 
vissa generella drag. Barn minns framför allt det som inte stämmer med vad 
de förväntar sig. Dessutom stimulerar detta barnens fantasi så, att de börjar 
berätta om sina förklaringar till det händelseförlopp, som var oväntat. 
Gärdenfors hävdar att förståelsen innebär att se mönster, vilket är en viktig 
komponent i lärandet. Vidare menar han, att den instrumentella kunskapssyn 
som råder i skolan har lett till att berättandet nedvärderats. Med en berättelse 
skapas det sammanhang, det mönster, som underlättar lärandet (ibid.) 

Vad Biesta (2006), Dahlquist (2010) Gärdenfors (2011) och Ödman (2007) 
pekar på är teori om lärandet som en insikt, vilken blir möjlig om den lärande 
personen möter någon annan utanför, vilken bereder plats för honom eller 
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henne så, att ett nytt perspektiv blir möjligt, någon som frågar efter personen 
och lyssnar till vad han eller hon har att komma med. Kan museipedagogen ta 
det uppdraget? Sagomuseets syfte är att väcka intresse för det muntliga 
berättandet, sagor och sägner. Hur ett sådant intresse väcks är Sagomuseets 
initiativtagare, skapare, personal och museipedagoger säkert förtrogna med. 
Själv föreställer jag mig att intresse för muntligt berättande kretsar kring 
genuina frågor och eftertänksamma svar i olika bemärkelser, om ett berättande 
om vad vi har att säga varandra. Vilken fråga vill berättelsen ge svar på? Hur 
framställs svaret? Vad innebär svaret och vad får ett sådant svar för 
konsekvenser i praktiken eller i min verklighet? Vad har berättelsen att säga 
mig? Hur tänker och känner jag efter att ha hört den eller den berättelsen? 
Varför kom denna berättelse till? Varför berättas den som det görs? Frågorna 
hopar sig och svaren kan säkert också bli till om vi lyssnar på varandras unika 
svar. 

Framställningen såhär långt har gällt ett teoretiskt resonemang om hur 
funktion och tillgänglighet kan främjas så, att kultur- och museipedagogiken 
blir för alla. Hur Sagomuseets målgruppsinriktade, museipedagogiska arbete 
kan gestaltas och vad det innebär rent teoretiskt har i någon mån diskuterats. 
Med anspelning på vad Cor Meijer (European Agency for Development in 
Special Needs Education, 2011, s.19) säger om inkludering i ett 
undervisningssammanhang, så kan det också konstateras, att hur än kultur för 
alla och inkludering diskuteras på olika nivåer och relaterat till riktlinjer och 
forskning, så är det till syvende och sist museipedagogen som måste hantera 
mångfalden av besökare och det som ska visas. De båda ställda 
forskningsfrågorna behöver belysas även empiriskt. Alltså, vad skedde i 
praktiken under Projektets gång? Hur såg de museipedagogiska mötena ut i 
verkligheten? Empiriska frågor behöver hanteras metodiskt. I nästa kapitel 
redovisas och motiveras de metodval, som gjordes under Projektets gång för 
att denna studie skulle kunna skrivas. Vidare beskrivs hur den empiriska 
undersökningen genomfördes under den tid som stod till förfogande under 
projekttidens gång. Den skildringen mynnar så småningom ut i en 
resultatredovisning, ett nytt kapitel. 
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4. METOD OCH GENOMFÖRANDE 

Här börjar den empiriska delen av projektstudien, d.v.s. en syfteenlig analys 
och tolkning av hur Projektet utföll. Syftet med studien är att undersöka ett 
specifikt utvecklingsarbete inom ramen för ett enda projekt och utgör en 
regelrätt fallstudie (Patel & Davidson, 1994). Resultatet beror på de lokala 
villkoren och hur aktörerna hanterade dessa utifrån sina erfarenheter och sin 
kunskap. De båda forskningsfrågorna visar vad den empiriska studien är ute 
efter. Första forskningsfrågan gäller hur det målgruppsinriktade, 
museipedagogiska arbetet gestaltades och vad det innebär. Andra 
forskningsfrågan gäller hur funktion och tillgänglighet kan främjas i det 
museipedagogiska mötet. Själva undersökningen är förståelseinriktad. 

Forskningsfrågorna når ut över Projektets delar, men relaterar i första hand 
till de olika gruppernas aktiviteter. I fokus står de återkommande tillfällen då 
särskoleelever, gymnasiesärskolelever och några unga personer i en 
skrivargrupp och i förekommande fall skol- och omsorgspersonal deltog var 
för sig i Projektets gruppvisa samlingar på Sagomuseet. Undantaget var en 
grundsärskoleklass med äldre elever, som slog sig ihop med en 
gymnasiesärskoleklass. Varje elevgrupp besökte Sagomuseet under ledning av 
var sin projektanknuten museipedagog. Några vuxna personer i Daglig 
verksamhet tillhörde ytterligare en grupp, som samlades på Kulturfabriken. 
Samtliga dessa museipedagogiska möten förbereddes, ägde rum och 
efterbearbetades, något som också ingår i detta vetenskapliga studium. 
Projektgruppen höll arbetsmöten, vid vilka fördes minnesanteckningar. 
Samverkan med tre museer i Skåne ägde också rum. Anteckningar fördes vid 
de flesta möten som förekom.  

Ett antal anknytande texter producerades alltså och dessa kunde användas i 
denna studie för att belysa hur det museipedagogiska arbetet gestaltades och 
vad det innebär. Hur skulle jag som forskare ta mig an allt detta material för 
att få svar på mina båda forskningsfrågor? Forskningsprojektets 
metodologiska problem kring allt detta behövde lösas. Tolkning och förståelse 
var strävan, vilket ledde in på ett hermeneutiskt angreppssätt (Patel & 
Davidson, 1994; Ödman, 2004; Cohen, Manion & Morrison, 2005). För att på 
ett ändamålsenligt sätt kunna undersöka det målgruppsinriktade 
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museipedagogiska arbetet och hur det gestaltades krävdes forskarens 
deltagande, min fysiska närvaro. Detta alternativ hade sina fördelar. 

Undersökandet i sig hade kanske kunnat ske på avstånd, men för att först 
beskriva, sedan kvalitativt analysera och samtidigt förstå det 
museipedagogiska mötets olika dimensioner, så underlättas detta av att 
forskaren är på plats och själv ser vad som äger rum. Analys och tolkning 
påbörjas redan då forskaren observerar vad som sker och medan 
dokumentationen görs. Att i stället helt gå via de deltagandes egna 
beskrivningar om vad som ägde rum hade varit möjligt. Deras innebörder i 
vad som skedde är nog så viktiga i sammanhanget. Men det kunde jag delvis 
komma åt genom den dokumentation de ställde till mitt förfogande och på så 
sätt komplettera vad jag själv uppfattade och dokumenterade. 

Eftersom jag arbetat som lärare i särskolan har jag en viss 
förtrogenhetskunskap. Denna kan vara till nackdel i så måtto att jag kanske 
inte blir tillräckligt uppmärksam på detaljer i vad som inträffar i mötet mellan 
Sagomuseets företrädare och målgrupperna. Men samma 
förtrogenhetskunskap kan vara till fördel då jag t.ex. inte behöver bekymra 
mig om sådana initiala svårigheter som kan uppstå i första mötet mellan 
personer med och utan kognitiv funktionsnedsättning. Min förståelsehorisont 
är relativt vid på det området. Nu gällde det att nå fram till de 
museipedagogiska mötena och dokumentera vad som där utspelade sig. 
 

4.1 Deltagande observationer och fältanteckningar 
Deltagande observationer passade ihop med forskningsfrågor och syfte 
(Cohen, Manion & Morrison, 2005). I detta fall valdes öppna observationer, 
där deltagarna vet om att forskning pågår. Forskaren får grepp om vad som 
inträffar och kan notera de framträdande dragen. Eftersom observationerna är 
utspridda över tid och dessutom är de naturliga situationerna, så finns 
möjligheter att skapa relationer med dem som bidrar till studiet (ibid.). I 
samband med observationerna, både före och efter, kan forskaren genomföra 
samtal av karaktären uppföljningsintervju, vilket är en fördel (Widerberg, 
2002). Genom det samlade arbetssättet kan forskaren på ett fördjupat sätt 
undersöka det som pågår och analysera den hop av företeelser, som visar sig i 
det som ska studeras. Dessutom öppnas möjligheten att generalisera till andra 
liknande verksamheter, något som också var aktuellt för denna studie och 
eftersträvansvärt, eftersom den speglar ett enda, avgränsat projekt. I sig är 
denna studie en fallstudie (Cohen, Manion & Morrison, 2005). Den komplexa 
generaliseringsfrågan återkommer jag till. 

Att vara personligt närvarande vid de tillfällen då Projektets olika grupper 
besökte museet eller deltog i Projektrelaterade aktiviteter prioriterades i så stor 
utsträckning som det var möjligt. Men observationsmetoden är dyr och 
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tidskrävande, ett förhållande, som Patel & Davidson (1994) påminner om. 
Detta kan man inte bortse ifrån. Något annat i forskningsarbetet får stå 
tillbaka. Mina resor tur och retur Ljungby var många men prioriterade, 
eftersom de medförde data med karaktären av primärkälla, i likhet med andra 
ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar (ibid.). När mycket tid 
lades på observationerna då hela grupperna var samlade, valde jag bort att 
genomföra regelrätta intervjuer med enskilda personer. Hade jag haft mer 
resurser, så hade sådana kontakter definitivt stått i tur. Intervjuer och kanske 
enkäter hade legat närmast till hands. Noteras bör att de deltagandes röster 
ändå inte bortvalts i denna studie. Deras betydelsefulla perspektiv, deras ord 
och handlingar finns dokumenterade inom det empiriska materialet ändå, men 
inte organiserat utifrån t.ex. en intervjuguide. 

Nästa fråga gällde på vilket sätt iakttagelser och erfarenheter skulle 
dokumenteras, en fråga som den deltagande observatören behöver tänka 
igenom. Själva dokumentationen skulle ske så respektfullt som möjligt ur 
forskningsetisk synvinkel. Önskvärt vore att få grepp om allt som utspelade 
sig när besökarna var på plats, d.v.s. allt som mötte dem och mig, allt som 
uttalades, allt kroppsspråk, alla handlingar, all interaktion mellan 
museipedagogen och gruppen eller enskilda personer, allt som hände i 
relationerna mellan de inblandade personerna i de pedagogiska mötena. Film- 
och ljudinspelningar hade säkert varit ändamålsenliga. Aspelin (2010) lyfter 
fram videodokumentation som den ojämförligt effektivaste metoden att 
studera hur relationer byggs. Men effektiviteten är inte allt. Filmandet skulle 
kunna påverka de museipedagogiska mötena i hämmande riktning. Även 
rollen som deltagande observatör kunde naturligtvis också påverka besökarna i 
negativ riktning, som ett störande inslag, men den risken bedömdes vara 
mindre än vid inspelning. Visserligen hade inspelningsutrustning säkert 
kunnat användas när en grupp satt stilla eller agerade i en och samma position 
under en sammanhängande tid. Men grupperna satt stilla endast delvis. 
Teknisk utrustning hade kanske inte varit de bästa verktygen för att 
dokumentera så växlande aktiviteter. Bedömningen gjordes att det var 
smidigare att röra sig i lokalerna utan den tekniska utrustningen. Det var 
lättare att ändamålsenligt växla mellan lägen, alltså ett steg tillbaka i en hörna 
respektive i händelsernas mitt i ett annat rum, utan att behöva hantera 
inspelningstekniken. Och det var viktigt att så smidigt som möjligt kunna följa 
dynamiken i grupperna och anpassa sig efter och följa med i vad som faktiskt 
utspelades. 

Besökarna kom i grupper av skiftande storlek. Ibland var hela gruppen 
samlad i ett avskilt rum. Men besökarna rörde sig alltså också ofta i lokalerna 
efter eget önskemål. Det var inte möjligt att delta i allt och observera överallt. 
För att undersöka de museipedagogiska mötena i så stor utsträckning som 
möjligt, så föll valet på att kombinera deltagande observationer med 
fältanteckningar. Som forskare rörde jag mig bland museibesökarna, som 
bestod av både vuxna och barn eller av vuxna och ungdomar. 
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Rekommendationerna är, att anteckningarna ska göras i så nära anslutning till 
det som inträffat som möjligt, eftersom detaljer snart glöms bort (Cohen, 
Manion & Morrison, 2005). Vidare ska forskaren försöka anteckna utsagor 
och skeenden snabbt, helst parallellt med det inträffade och lika fort som det 
tar att säga eller göra det som noteras (ibid.). Jag skaffade mig en inbunden, 
anteckningsbok, som medfördes till alla museipedagogiska möten och alla 
projektrelaterade sammankomster. I boken noterade jag noga datum, plats och 
konstellationer av deltagare, alltså t.ex. vilken grupp det gällde eller vilka som 
deltog i mötet i fråga. Principen var att skriva ner så mycket som möjligt av 
beskrivningar, iakttagelser, uttalanden, ofta kroppsspråk men också egna 
reflektioner och tolkningar, allt medan det hände. En brist med antecknade 
utsagor är att de snarare speglar vad som sagts och gjorts än hur det sagts eller 
framförts. Men försök har gjorts att även anteckna kroppsspråk och tonläge 
vid utsagor. Även handlingar har jag försökt fånga allsidigt genom mina 
formuleringar. 

Pennan gick röd, alltså tvärt emot vad Patel & Davidson (1994) förutsätter. 
Författarna hävdar att den deltagande observatören oftast skriver endast 
nyckelord för att efter observationstidens slut göra mer utförliga noteringar. 
Det var inte min melodi. Jag uppfattar mig som en snabb skrivare och har fått 
detta bekräftat av andra vid helt andra tillfällen. Av erfarenhet vet jag, att det 
är bättre att skriva ner så mycket som möjligt, även det till synes 
ovidkommande. Oviktigt kan nämligen bli viktigt i ett senare skede (Frithiof, 
2007). Materialet blev omfattande och det allra mesta skrevs under tiden som 
det hände. Men jag kunde också notera egna reflektioner och utförligare 
beskrivningar strax efter observationstidens slut, alltså sådant som visat sig i 
ett senare skede av den pågående tolkningsprocessen. 

En annan metodfråga gäller distans/närhet i rollen som deltagande 
observatör. Utifrån uppfattningen att forskaren är en del av den empiriska 
forskningen, att forskaren aldrig kan ställa sig helt utanför sin egen forskning, 
så blir det mindre komplicerat att agera som deltagande observatör. Strävan är 
att inte påverka utan hålla sig i bakgrunden, men den personliga närvaron gör 
att forskaren inte kan eller bör avskärma sig som om vore hon icke kontaktbar. 
För deltagande observationer gäller ständiga avvägningar i stunden. Det gäller 
att välja fysisk placering, vilka eller vad man ska fokusera på, när och vart 
man ska förflytta sig om det förekommer rörelse i gruppen. Det gäller när och 
var man ska anteckna, om man ska försöka dokumentera samtidigt som man 
iakttar men också om man ska anteckna vad någon sa i direkt anslutning till 
det uttalade eller, mera diskret, efter en stund, för att nämna några av alla de 
val som måste göras och beslut som måste tas i samband med 
dataproduktionen. 

En näraliggande fråga är i vilken utsträckning den deltagande observatören 
ska vara delaktig i den aktivitet som pågår. Att sitta bredvid på en stol och 
skriva ger en bild. Att vara delaktig i aktiviteten ger en annan bild. Att 
forskaren sitter utanför och lyssnar och iakttar när en grupp agerar kan fungera 
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i vissa lägen, i vissa lägen kan det vara störande. Situationen har fått avgöra 
min grad av delaktighet och därmed när och hur dokumentationen skulle ske. 
Några exempel belyser detta: När en elevgrupp suttit länge i en lokal och 
lyssnat på en museipedagogs berättelse, så har jag ibland suttit med i 
halvcirkeln, samtidigt som jag hela tiden antecknat mina observationer. Vid 
andra tillfällen har jag suttit i utkanten av gruppen och antecknat, detta delvis 
beroende på gruppens storlek. Det har hänt att jag deltagit i några 
dramaövningar på besökarnas villkor, för att helt enkelt smälta in och 
avdramatisera min närvaro. Genom att gå in i skilda aktiviteter på lite olika 
sätt, agera bland andra besökare, så har jag gjort just deltagande observationer 
och kunnat reflektera över dessa. 

När en stor grupp elever rört sig i Sagomuseets alla lokaler, så har jag 
ansett det lämpligt att utföra uppgifter, som elevernas lärare eller elevassistent 
skulle ha gjort om de i ögonblicket varit på samma plats som jag. De fanns vid 
sådana tillfällen i andra rum och jag var den enda tillgängliga vuxna personen. 
Om en elev ställt en fråga eller bett om hjälp, så har jag svarat eller hjälpt till. 
Avsikten var att smälta in naturligt. Hade jag ignorerat motparten eller på 
något sätt låtit påskina att jag bara var där som forskare, så hade situationen 
blivit konstig. Mitt agerande stämmer överens med min tolkning av hur Patel 
och Davidson (1994) beskriver den deltagande observatörens aktiva 
deltagande i de situationer och grupper som studeras. Exempelvis deltog jag 
med andra som uppmuntrade några elever, vilka uppenbarligen ville men inte 
vågade krypa genom Lindormen10. Vi som stod bredvid påverkade förloppet 
och bidrog säkert till att de vågade ta sig igenom Lindormen. Ytterligare ett 
exempel är den hjälp jag gav en förskoleflicka vid ett toalettbesök. Ingen 
annan vuxen fanns i närheten och det hade varit respektlöst att inte agera. Om 
jag i nämnda situationer visat en mera passiv framtoning, så hade jag sannolikt 
i stället varit ”grus i maskineriet” på ett olämpligt sätt. 

4.2 Kompletterande empiriskt textmaterial 
Gruppaktiviteter har dokumenterats av mig som deltagande observatör. Andra 
gruppaktiviteter har jag av praktiska skäl inte kunnat följa, eftersom jag inte 
varit på plats. Däremot består det empiriska materialet av annat än mina egna 
anteckningar och minnesanteckningar. Jag har bett om andra inblandades 
dokumentation och fått mig tillsänt en hel del, både via mail och via brev. 
Efter det att besökarna i grupper deltagit i aktiviteter inom ramen för Projektet, 
så hände det att besökarnas upplevelser dokumenterades i själva skolarbetet. 
Enskilda lärare har sammanfattat vad som framkommit i en klass efter ett 
museibesök. Gruppen på Kulturfabriken skrev minnesanteckningar vid flera 

                                                           
10 På Sagomuseet finns ett brett, utsmyckat rör, som ska föreställa Lindormen. Det gäller 
att krypande ta sig igenom detta ringlande rör. Besökaren behöver ett visst mod för att ge 
sig i kast med detta företag och kommer sedan ut på andra sidan. 
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möten. Elever har inspirerats att skriva egna sagor och berättelser. Även sådan 
dokumentation har ställts till förfogande. Den samlade dokumentationen från 
ett antal arbetsmöten, aktiviteter och museipedagogiska möten, i vilka jag inte 
personligen deltagit, tillhör alltså också det empiriska materialet. 

4.3 Urval 
Fallet, d.v.s. Projektet med sina ramar kan ju sägas vara ett urval i sig. Men 
urvalsfrågan gör sig ändå gällande även i en fallstudie. Ytterligare urval har 
med nödvändighet gjorts, strategiska sådana, inte minst bland de pedagogiska 
möten som förekommit. Det har inte funnits tid och möjlighet att följa varje 
steg i Projektet. 

Under projekttidens gång har flera grupper vid upprepade tillfällen 
inbjudits till museet. En stor del av de museipedagogiska mötena har jag själv 
dokumenterat. En sägenresa i trakterna runt Ljungby gjordes i september 
2011. Själv hade jag ingen möjlighet att delta. Den dokumentationen är 
skriven av en grupp elever och gruppen från Kulturfabriken. Vuxna personer 
har inom ramen för Projektet samlats regelbundet på Kulturfabriken för att 
gestalta en berättelse, som sedan skulle ges som föreställning vid 
Berättarfestivalen i Ljungby sommaren 2012. Där finns viss egen 
dokumentation. Den grupp, som arbetade med berättande i diktens och bildens 
form, sammanstrålade på Sagomuseet flera gånger för konstnärlig och 
skapande verksamhet. Allt detta har jag bara delvis följt genom personlig 
närvaro och då kunnat dokumentera på egen hand. Delar av deras alster tillhör 
det empiriska materialet. 

Studien är därför inte heltäckande i så måtto att jag endast använt 
primärkällor. Stora delar utgörs av underlag utifrån sekundärkällor, andra 
personers dokumentation av Projektets delar, dess form och innehåll. Till slut 
fanns ett samlat empiriskt textmaterial om det tidsbegränsade, 
museipedagogiska utvecklingsarbetet inom ramen för Projektet Kultur- och 
museipedagogik för alla. 

4.4 Det empiriska materialet 
Det gällde att få ett samlat grepp om all denna dokumentation, dels den 
egenproducerade, dels den dokumentation, som ställts till mitt förfogande 
genom projektdeltagarnas försorg. Att en fallstudie kan göras på vitt skilda 
metodiska sätt är ett faktum. Utifrån en vetenskapssyn på forskaren som 
delaktig i skapandet av det empiriska materialet följer en insikt om variationer 
även i resultathänseende. Denna studie är min bild av det museipedagogiska 
utvecklingsarbete, som bedrivits inom ramen för Projektet. En kollega hade 
utifrån sina val fått en annan bild. Om vi använder metaforer från 
Sagomuseets sammanhang, så påstår jag inte ens att vi skulle berätta samma 
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berättelse, bara att temat är detsamma. Forskare kan granska en och samma 
företeelse, men uppmärksammar med olika intensitet och uppfattar den från 
olika utgångspunkter och i olika perspektiv. Det blir inte samma berättelse. 

Det har redan konstaterats, att det empiriska materialet inte är heltäckande. 
På ett sätt är detta ett bekymmer, för jag hade gärna kunnat följa fler 
museipedagogiska möten, fler arbetsmöten och det andra som faktiskt har ägt 
rum under projekttiden, men som saknar dokumentation. Det hade säkert gett 
en bredare bild. Metodfrågan gäller vad graden av ”heltäckning” medför i 
resultathänseende. ”Heltäckningen” kan inte vara ett värde i sig. Att temat 
framställs styckevis och delt är ett faktum, men analysen är av kvalitativ art, så 
detta är i grunden inget problem. Det empiriska materialet formades alltså till 
en representativ helhet, som skulle analyseras och tolkas utifrån en 
hermeneutisk ansats. Min strävan har i stället varit att tydligt beskriva vilka 
val som gjordes i samband med att materialet tog gestalt, vidare hur det visar 
sig enligt mitt sätt att se på helhet, del och helhet. Här nedan visas åskådligt 
det empiriska materialet i tabellens form. Av forskningsetiska skäl, för att 
svara mot kravet på individskydd, är datum inte fullständigt specificerat. 

 
Tabell. Sammanställning av det empiriska materialet. 
Tidpunkt 
ååmm 

Händelse Dokumentation 
 

1103 En museipedagog, som mött träningsskol- 
elever för första gången i deras skolmiljö, 
skickar sina minnesanteckningar. 

Museipedagogens 
minnesanteckningar. 

1103 Gymnasiesärskoleelever11 och äldre 
grundsärskoleelever besöker Sagomuseet. 

Mina fältanteckningar 

1103 Personal och äldre särskoleelever skickar 
sina nedskrivna tankar efter ovannämnda 
museibesök. 

Lärarens sammanfattning 
av vad som har sagts i det 
uppföljande samtalet 

1103 Gymnasiesärskoleelever skickar en 
utvärdering om ovannämnda museibesök. 
Lärarens sammanställning av utvärderingen 

Lärarens sammanställning 
av utvärderingen 

1104 Gymnasiesärskoleelever och äldre 
grundsärskoleelever besöker Sagomuseet. 

Mina fältanteckningar 
 

1104 Gymnasiesärskoleelever besöker 
Sagomuseet. 

Mina fältanteckningar 
 

1104 Samrådsmöte på Klostret i Ystad med 
museipedagoger från Klostret samt från 
Sagomuseet i Ljungby, Trelleborgs 
museum och Österlens museum. 

Mina fältanteckningar 
 

1104 Träningsskoleelever besöker Sagomuseet. Mina fältanteckningar 
1104 Grundsärskolans äldre elever besöker 

Sagomuseet. 
Mina fältanteckningar 
 

1105 Personalen på Daglig verksamhet preciserar 
sitt samarbete med Sagomuseet. 

Personalens anteckningar 
 

                                                           
11 Individuellt program, yrkesträning samt Individuellt program, verksamhetsträning 
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Tidpunkt  
ååmm 

Händelse Dokumentation 
 

1105 Projektgruppen sammanträder Minnesanteckningar 
1105 Sammanträde med gruppen från Daglig 

verksamhet 
Sekreterarens 
minnesanteckningar 

1106 Träningsskoleelever besöker Sagomuseet. Mina fältanteckningar 
1108  
 

Delrapport från första halvåret färdigställd. Delrapporten 
 

1109 Sägenresa Personalens 
sammanfattning av elevers 
minnesberättelse 

1109  
 

Sammanträde med gruppen från Daglig 
verksamhet 

Sekreterarens 
minnesanteckningar 

1109 Gymnasiesärskoleelever och äldre 
grundsärskoleelever besöker Sagomuseet. 

Mina fältanteckningar 

1110 Sammanträde med gruppen från Daglig 
verksamhet 

Sekreterarens 
minnesanteckningar 

1110 Gruppen från Daglig verksamhet förbereder 
sitt framträdande på Berättarfestivalen 

Mina fältanteckningar 
 

1212 Projektgruppen sammanträder  Minnesanteckningar 
1203 Grundsärskolans äldre elever deltar i 

Skaparverkstad på Sagomuseet under 
ledning av en textilkonstnär. 

Mina fältanteckningar 
 

1206 Projektet presenteras vid Berättarfestivalen Mina minnesanteckningar 
1206 Elever klara med sina egna sagor och 

berättelser 
Elevers texter 

 
Nästa steg i forskningsprocessen var att utifrån studiens syfte och 
forskningsfrågor förstå innehållet i dokumentationen. En teorinära, tematisk 
analys av samtliga texter genomfördes (Widerberg, 2002). Tolkningsprocessen 
tog alltså vid. 

4.5 Tolkningsprocessen 
Tolkningsprocessen kan beskrivas som hermeneutisk och är därmed 
förståelseinriktad. Den har processens eller närmare bestämt den 
hermeneutiska spiralens kännetecken i det att analysen och tolkningen börjar 
redan i samband med den deltagande observationen eller läsningen av en text 
(Patel & Davidson, 1994; Ödman, 2004). Tolkningen fortsätter efterhand, i ett 
pågående skeende. Det ena museipedagogiska mötet med dess enskilda 
händelser, de enskilda ordväxlingarna, de enskilda orden får sin tolkning. En 
besökande grupps hela besök tolkas i sin helhet och en sådan tolkning läggs 
till en liknande. Här finns en strävan efter att tolka och förstå både delar och 
helhet i ljuset av varandra. Ett enskilt uttalande får sina referenspunkter i sitt 
sammanhang. Delar visar sig och tydliggörs i en helhet, som i sin tur ger nya 
delar och ny helhet tydliggjord. Det gäller att tyda tecken, ”att frilägga mening 
och att tilldela mening” (Ödman, 2007, s 59). Forskaren beslutar sig för 
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rimliga tolkningar, som aldrig kan vara objektiva, men likväl göra anspråk på 
att vara sannolika. Det handlar inte om objektivitet eller realism på någon sorts 
skala, menar Selander (2005), i stället om en möjlig, men inte godtycklig 
tolkning. 

4.6 Kvalitetskriterier och forskningsetiska spörsmål 
En vetenskaplig studie kan diskuteras utifrån ett antal kvalitetskriterier. 
Giltighet, tillförlitlighet, generaliserbarhet och forskningsetiska aspekter tas 
här upp i det sammanhanget. De två första företeelserna hör egentligen mera 
till kvantitativa data och analyser, då forskaren mäter något med någon form 
av mätinstrument. Här gäller kvalitativ analys utifrån teoretiska begrepp och 
tolkning i hermeneutisk mening. Giltigheten, validiteten blir då en fråga om 
vad textmaterialet står för i förhållande till forskningsfrågorna. Antecknade 
jag s.a.s. rätt saker och på ett tillförlitligt sätt? Har i samma bemärkelse rätt 
texter använts för att skapa det empiriska materialet, ”the empirical body”? 
Svaret blir att jag som deltagande observatör har antecknat så utförligt jag 
kunnat och med forskningsfrågorna i bakhuvudet, eftersom de hade 
formulerats i ett tidigt skede och redan innan mina deltagande observationer 
började. 

Tidigare har diskussionen förts om hur en studies resultat formas utifrån 
forskarens synvinkel och utgångsläge. Den diskussionen har bäring även här. 
Detta var helt enkelt min bild, förhoppningsvis i vetenskaplig mening giltig. 
Den samtida validiteten (Patel & Davidson, 1994), gäller bl.a. om mina 
anteckningar stämmer överens med annan samtida dokumentation. Här har jag 
stämt av mot minnesanteckningar, som andra deltagare gjort, t.ex. en grupp 
elevers redovisning av ett gruppbesök eller sådana berättelser, som enskilda 
besökare har skrivit utifrån gruppens Projektrelaterade aktivitet. Vid några 
tillfällen under projekttiden har i ämnet insatta kolleger granskat rapporttext 
och tolkningar med sina kritiska ögon. Vidare har jag presenterat 
forskningsprojektet och arbetet vid en handikappforskningsdag, vid möten 
med samverkande museer och vid Berättarfestivalen 2012. Då har frågor och 
synpunkter diskuterats, vilket borgar för en viss innehållsvaliditet (ibid.), 
eftersom jag beaktat vad som framkommit. Syftet med ett sådant arbetssätt är 
att göra tolkningarna rikare och mer nyanserade (Widerberg, 2002). Vid ett 
seminarium fick jag av en person utanför forskarvärlden rådet att inte 
analysera sönder ett uttalande från en museibesökare. Synpunkten har sin 
relevans, snarast i ett mellanmänskligt perspektiv, men eftersom jag intagit 
forskarrollen och uppdraget är att analysera ett empiriskt material, så fick jag 
ändå löpa linan ut och fortsätta att analysera och tolka. 

Frågan om hur pass tillförlitligt observationerna har gjorts och 
anteckningarna har förts kan ställas (Patel & Davidson, 1994). Vad gäller 
denna tillförlitlighet, så är den i kvalitativa sammanhang avhängig forskarens 
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hantverksskicklighet och träning (Patel & Davidson, 1994; Cohen, Manion & 
Morrison, 2005). Mina erfarenheter av deltagande observationer och den 
sortens anteckningar är inte så omfattande. Visst handlag och vissa insikter har 
jag sedan tidigare, men det är av andra metodiska angreppssätt som jag har 
större erfarenhet. Övning ger färdighet och en sådan tränade jag upp under den 
två år långa projekttiden. Genom att kontinuerligt föra anteckningar i samband 
med observationer utvecklas tekniken att skriva vad observerandet ger. 
Samtliga deltagande grupper har följts genom deltagande observationer och 
minnesanteckningar. Vissa grupper har jag kunnat följa i större omfattning än 
andra, allt av praktiska skäl. 

Giltighetsfrågan i en fallstudie som denna med dess mikroprocesser och 
kontextuella inflytelse på utfall behöver diskuteras (Fritzell, 2009). Frågan är 
svårbemästrad eftersom det gäller praktiknära, beskrivande detaljanalyser på 
mikronivå, som Janson (2011) uttrycker det. Kan verkligen ett så fokuserat, 
veteskapligt studium av ett enda museums unika projekt äga någon giltighet, 
när forskning enligt mångas uppfattning helst ska vara utförd på en stor 
”empirical body” och omfatta så mycket material, att det inte blir något 
problem med att låta forskningsresultatet gälla i stort sett generellt. Kan flera 
än de till Sagomuseet anknutna ha behållning och nytta av denna studies 
resultat och slutsatser? Janson (2011) hävdar att fallstudien lyfter fram 
tolkningar av underliggande i vid mening kulturella villkor. Han menar också, 
att tolkningarna gäller principer för de företeelser som fallstudien tar upp, 
alltså i detta fall principer för bl.a. kultur och funktionsmöjligheter. Både 
Fritzell (2009) och Janson (2011) visar på möjligheterna att låta fallstudien 
bana väg för utbyte av kunskapsformer. Sagomuseet ville redan i idéstadiet 
knyta en forskare i pedagogik till sitt projekt. Kontakterna mellan aktörerna i 
Projektet har varit kontinuerliga, med avstämningar och diskussioner. Vi har 
reflekterat, utbytt erfarenheter och delgett varandra insikter, som grundar sig i 
både professionell kunskap och personligt utvecklad kunskap. I själva samtalet 
om projektets praktik och teori är vi – ”praktiker” och ”teoretiker” som läser 
rapporten – tillsammans generalisering på spåren. 

De forskningsetiska frågorna och problemen är påtagliga och svåra när det 
gäller kvalitativ forskning (Widerberg, 2002). Forskningsetiska aspekter finns 
med i hela forskningsprocessen, från val av forskningsfrågor till rapportering. 
Forskningsetiska riktlinjer (Hermerén, 2011) har varit vägledande i arbetet 
med denna rapport. Viktigt ur forskningsetisk synvinkel var att inhämta 
informerat samtycke (Hermerén, 2011). Alla som medverkar i studien och 
bidrar till resultatet ska veta vad de frivilligt gett sig in på och sagt ja till. 
Projektets huvudansvariga, d.v.s. flertalet av dem som här benämns 
museipedagoger, visste från början att jag som forskare skulle knytas till 
Projektet. Syfte och forskningsfrågor meddelades och jag berättade om hur jag 
skulle arbeta. Övriga deltagare i projektet fick höra om att min medverkan var 
planerad. De behövde först och främst lämna sitt informerade samtycke till att 
jag som empiri skulle använda den information jag fick och det jag själv skrev 
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vid möten och museibesök. Vidare skulle de vara införstådda med att de 
minnesanteckningar och texter de skickade till mig som forskare skulle 
användas i denna studie. 

Som deltagande observatör behövde jag informera varje grupp av 
museibesökare, som kom till Sagomuseet eller arbetade på Kulturfabriken. I 
förväg talade de museipedagoger som var gruppledare med sin grupp om att 
jag skulle komma. De förklarade vem jag var, vilket ärende jag hade och vad 
det uppdraget handlade om. Gruppdeltagarna gav sedan klartecken till att jag 
fick närvara och bedriva forskningsarbete när gruppen samlades. Detta gällde 
samtliga grupper. När jag väl infann mig tillsammans med dem, så berättade 
jag även själv vad mitt uppdrag var och undrade om de ville delta på de villkor 
som gäller i forskning. Jag fick åter klartecken och först därefter började jag 
observera och skriva fältanteckningar. 

Den som deltar i ett forskningsprojekt ska när som helst kunna avbryta sin 
medverkan utan krav på förklaring. Den informerade möjligheten hade 
deltagarna, men frågan är om det var deltagarnas upplevelse. Lojaliteten till 
övriga projektdeltagare kanske har inverkat. Eleverna deltog inom ramen för 
ordinarie undervisning och personerna inom Daglig verksamhet hade sina 
bindningar. Vilka reella möjligheter upplevde deltagarna att de hade att backa 
ut? Medveten om detta har jag försökt att vara lyhörd för uttryck i riktning 
mot att inte vilja delta eller medverka i denna rapport. De personer som 
förekommer i denna studie behövde ta ställning till medverkan i såväl 
Projektet som studien. Villkoren för deltagande i det ena och det andra är 
skilda åt. Min uppmärksamhet riktade sig också på personernas dubbla 
deltagande och hur det skulle hanteras forskningsetiskt. 

Synnerligen viktigt är att de medverkandes identitet inte kan att röjas. 
Beträffande detta individskyddskrav, så har funderingarna kretsat kring hur 
möjligt det är för personer inbördes att känna igen sig i denna studie. Jag har 
använt personers uttalanden och det är troligt att personer inom en grupp 
känner igen vem som yttrat vad. Museipedagogerna, som har lärt känna 
varandras tongångar, har jag också citerat. Deras pregnanta uttalanden ville 
jag ta med, eftersom de utgjorde målande exempel på sådana aspekter eller 
företeelser, som jag ville lyfta fram. Jag har visserligen strävat efter att 
uppfylla kravet på individskydd, men jag kan inte garantera att någon inom 
Projektet kan ana sig till vem som sagt vad. Dock har jag inte medvetet tagit 
med något som kan vara till nackdel för någon enskild person eller ställa 
honom eller henne i en ofördelaktig dager. Men där finns naturligtvis en 
osäkerhet. 

Eftersom enskilda individer ska skyddas, så har ingen enskild person i 
målgruppen nämnts vid namn. Ur forskningssynpunkt finns det inget skäl att 
lyfta fram individer på sådant sätt att de kan identifieras närmare. I analyserna 
nämns de verkliga personerna som besökare, elever, ibland med en precisering 
av vilken del av skolan de tillhör. Detsamma gäller personer och personal i 
Daglig verksamhet på Kulturfabriken. De museipedagoger som deltagit 
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preciseras inte närmare. Det är forskningsmässigt sett ointressant att peka ut 
dessa museipedagoger enskilt.  

Min närvaro, det vill säga att en utomstående person finns med, kan 
påverka deltagarna. De kan fundera över det jag är ute efter och en ovisshet 
kan trots allt uppstå. Jag har, som sagt, försökt förklara mitt uppdrag och 
vilken roll jag intagit och försökt att inte göra så stort väsen av min närvaro. 
Som jag uppfattat det har min närvaro inte besvärat någon. Inga frågor har 
ställts om min närvaro. Inga frågande eller ifrågasättande attityder har visat 
sig, enligt vad jag uppfattat. 
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5. MUSEIPEDAGOGIK I PRAKTIKEN 

Här skildras vad det empiriska materialet visar av museipedagogik i praktiken 
utifrån en hermeneutisk förståelse av vad som framkommit i analys och 
tolkning. Texten har fått sin struktur från Dahlquists (2010) sex aspekter av ett 
lyckat museibesök: att vara sedd, att ta plats, att vara delaktig, att utmanas och 
att lära sig någonting. Perspektivet i rubrikerna är alltså besökarens, projektets 
målgrupps. De tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet, vilka är nödvändiga för känslan av sammanhang 
(Antonovsky, 2005) flätas in i den salutogena väven, i vilken Dahlquists 
aspekter utgör varp.  

En rad citat och referat har valts ut för att läsaren själv ska få en inblick i 
textmaterialet, kunna följa resonemangen och se hur tolkningarna är gjorda. 
För klarhetens skull behöver citaten härledas, men inte tillbaka till 
identifierade, enskilda personer. I enlighet med vad som tidigare sagt om 
individskydd, så blir benämningarna på personerna något oprecisa, men det är 
den forskningsetiska poängen. Projektets målgrupp är i texten ”besökare”, 
museibesökare, eftersom de har denna huvudsakliga funktion i projektet. De i 
Projektet involverade deltagarna i Daglig verksamhet har fått benämningar 
som ”deltagare i gruppen på Kulturfabriken”. Personal, som på något sätt 
knutits till den gruppen kallas här ”personal från gruppen på Kulturfabriken”. 
”Museipedagog” är, som tidigare nämnts, förutom Sagomuseets ordinarie 
museipedagoger alla gruppledare och andra i Projektet involverade, som har 
en pedagogisk roll. ”Personal” är samtliga elevassistenter, lärare och anställda 
i grundsärskola och gymnasiesärskola. ”Särskoleelev” får tala för samtliga i 
projektet involverade elever i samtliga grundsärskoleklasser och citerade 
”gymnasiesärskoleelever” tillhör klasserna på gymnasienivå.  

Träningsskoleelever i traditionell bemärkelse citeras också. Men eftersom 
Skolverket på goda historiska grunder och i inkluderande syfte har gjort 
ansträngningar för att försöka avskaffa träningsskolan och i stället verka för att 
samtliga elever mottagna i obligatoriska särskolan benämns och uppfattas som 
grundsärskoleelever, så görs inte den distinktionen i den följande 
resultatredovisningen.  
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Individskyddet ökar om alla särskoleelever i den obligatoriska särskolan 
benämns lika i studien. Strävan har alltså varit att individer ska få förbli 
anonyma. Däremot har deras röster lyfts fram som betydelsefulla. På så sätt är 
de sedda. 

 

5.1 Vara sedd 
Museipedagogerna ser besökarna på skilda sätt. Förändringar visar sig också 
över tid. I ett projekt som detta finns redan från början ett fokus på att se 
besökarna utifrån sin grupptillhörighet. När det gemensamma för målgruppen 
är funktionsnedsättningen, så ligger det nära till hands att se just den. Även om 
uppsåtet är att ta bort funktionshinder, som ligger i vägen, så tillhör 
funktionsnedsättningen en av utgångspunkterna, alltså en orienteringspunkt. 
Detta framgår i följande exempel. Efter att ha mött särskoleelever, vid ett 
introduktionsbesök på den skola där de går, sammanfattar museipedagogen 
sina intryck. Det var tydligen 

 
… en smärtsam upplevelse… [Jag mötte barn, som inte] hade något 
normalt tal, inte kunde gripa om föremål, inte ta sig fram själva… 
men vilken glädje den gav mig… Utkommen i bilen grät jag. Jag 
grät över livets orättvisor… så jag snorade en stund till över tvivlet 
att jag… ska klara av… (En museipedagog) 

 
Funktionsnedsättningen hamnar i förgrunden från början och helhetssynen på 
personen bakom funktionsnedsättningen skyms. Först ser museipedagogen 
barnens tillkortakommanden: deras tal fungerar inte normalt, fingrar och 
händer fungerar dåligt, benen bär inte. Det som kommer i synfältet väcker 
sorg, som framkallar gråt. Men museipedagogen svarar an, tar enligt en rimlig 
tolkning ansvar i den djupa bemärkelse Aspelin (2010) lyfter fram. Tvivel, 
kanske bävan, ingår i ansvaret, vars innebörd inte är känt i förväg (ibid.). Men 
just detta är kännetecken för den sortens ansvar. Uppdraget att ta ett sådant 
ansvar har existentiella dimensioner och kan komma till uttryck i bl.a. gråt 
över livets orättvisor. Museipedagogen får alltså först syn på vad barnen inte 
kan. Men för den som tar på sig ansvaret vidgas synfältet efter hand. 
Funktionsnedsättningen har först skymt sikten för att museipedagogen, som 
senare med glädje ser och möter personerna. 

För museipedagogen kan funktionsnedsättningen komma i förgrunden 
även på ett annat sätt. En utgångspunkt för dessa gruppbesök är att besökarna 
är barn och unga med kognitiv funktionsnedsättning. De tillhör särskolans/ 
gymnasiesärskolans/Daglig verksamhets personkrets och besöker museet 
utifrån sin grupptillhörighet, inte i första hand som barn, ungdomar eller vuxna 
i största allmänhet. De riskerar att bli sedda utifrån en sådan grupptillhörighet 
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och inte som de personer de är. Några av dem har enligt uppgift varit på 
museet tidigare och har kanske vid sådana tillfällen blivit sedda på annat sätt. 
Att undanröja funktionshinder i miljön för personer med funktionsnedsättning, 
här ett museum, är en lovvärd sak, men i själva aktiviteten ligger inbyggt en 
fokusering på personernas grupptillhörighet, en specifik form av 
funktionsnedsättning. En museipedagog reflekterar över sina egna upplevelser 
av ett just genomfört gruppbesök på museet. Berättandet föll väl ut och 
sammanfattningen blir: ”Det är ju precis som med vanliga barn! De reagerar 
ju likadant när jag berättar.” Ett tänkande om besökarna utifrån normalitet 
och avvikelse ligger bakom. Risken finns att ett icke-erkännande eller 
misskännande medför att enskilda personer inte kommer till sin rätt utan 
tillskrivs eller tvingas in i en förvanskad och inskränkt tillvaro (Taylor, 
1992/1995). Detta innebär en begränsning för de personer saken gäller, ett 
funktionshinder i sig. I exemplet mynnar museipedagogens tänkande om 
normalitet och avvikelse ut i en insikt om mångfald, med inkluderingens 
förtecken. Själva det pedagogiska mötet har haft sin verkan. 

Ytterligare ett synsätt visar sig. På Kulturfabriken arbetar en grupp, som 
består av idel vuxna personer. Där ska en repetition av den dramatiserade 
sagan ta vid och deltagarnas klädsel behöver vara ändamålsenlig. En bland 
personalen yttrar: ”Vi ska se då om vi vill ta av oss våra varma tröjor.”, en 
invecklad omskrivning av: Ta av er tröjorna, så behöver ni inte bli så varma! 
Så samlas gruppen i ring och rörelser och gester tränas vidare till inspelad 
musik. Sagan får sitt uttryck och växer fram efterhand. Rekvisita prövas och 
justeras efter individuella behov, efter gruppdeltagarnas tycke och smak. 
Rörelserna verkar sitta där och gruppen samarbetar målmedvetet. En bland 
personalen säger entusiastiskt: ”Vad duktiga ni är!” och, riktat till en enda av 
deltagarna, ”Du var ju jätteduktig idag!” och till ytterligare en annan: ”Du 
var ju också jätteduktig!” Är tilltalet åldersadekvat? Mot slutet av repetitionen 
rådgör personalen inbördes i en praktisk regifråga, som behöver lösas. De talar 
en stund enbart till varandra medan gruppens medlemmar tysta står kvar i 
ringen. När problemet fått en lösning vänder sig en i personalen till gruppen 
och berättar vad som gäller. Men nu är tonfallet mildare och språket ett annat. 
Riskerar gruppens deltagare, dessa vuxna personer, att bli bemötta som ”eviga 
barn” (jfr Åström, 2003)? 

Ett avslutande exempel visar hur museipedagogen ser besökarna som en 
sorts samverkanspartners i berättandet. Detta framgår i sammanhanget när 
museipedagogerna efterfrågat tankar och reflektioner efter gruppernas besök. 
Och särskolepersonalen kommer med bl.a. följande synpunkter: ”Bra även att 
du ställer frågor och kollar efter så att de ′hänger′ med”, Den museipedagog, 
som ställer frågor till besökarna och hittar sätt att få dem med sig i den 
berättelse, som framställs, möjliggör för besökaren att verkligen känna sig 
sedda. En signal till besökaren kan bli: Här är någon som fått syn på mig och 
som vill att jag ska ta plats i ett meningsfullt sammanhang. 
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5.2 Ta plats 
Besökarna får ofta ta plats i bokstavlig mening. De bjuds in i det särskilda 
sagorummet med dov belysning, väggfasta bänkar, många stolar, en rad 
konstnärliga utsmyckningar och med berättartema på väggarna. Besökarna 
sitter ner, ofta i halvcirkel runt museipedagogen och lyssnar till dramatiserat 
berättande. Vad rummet, det fysiska utrymmet som man bjuds in i, har för 
karaktär spelar roll.  

”Det var fina rum” konstaterar särskoleleverna bl.a. när de ska 
sammanfatta sina intryck efter sitt första museibesök. De kanske jämför med 
sitt klassrum eller med rummen i det egna hemmet, som naturligtvis ser ut på 
ett annat sätt. En tolkning är att besökarna ser lokalernas konstfulla gestaltning 
och allt det inbjudande i miljön. Besökarna vill, enligt vad de själva framfört i 
anteckningar till Sagomuseet, gärna få gå runt och titta själva. Upplevelsen att 
få ha tagit plats i fina rum tillhör det lyckade museibesöket (jfr Dahlquist, 
2010). Att tid avsätts för att få ta plats i rummen på egen hand eller 
tillsammans med närmaste kompisen gör det både meningsfullt och begripligt. 

Besökarnas möjligheter att ta plats i det befintliga rummet är för det första 
en tillgänglighetsfråga, t.ex. för den rullstolsburna. Kan alla ta plats i rummet? 
Sedan gäller det viljan att ta plats. Att flexibelt och i lyhördhet för besökarnas 
önskemål använda det befintliga rummets möjligheter blir museipedagogens 
verktyg i tillgänglighetsarbetet. Ett exempel visar detta. ”Kan vi inte få vara 
ute?” Vid ett tillfälle, när försommarvädret är som bäst och den besökande 
gruppen kommunicerar att de föredrar att vara ute i stället för, som planerat, 
inomhus, så arbetar museipedagogen flexibelt. Museipedagogen går in, 
plockar snabbt åt sig en ny uppsättning rekvisita och berättar sedan sagor och 
sägner utomhus, vilka har anknytning till Sagomuseets inbjudande utemiljö 
med sina sagoplatser och sägenmystik. En stund senare kommer några skator 
flygande och sätter sig helt nära. Genast länkar museipedagogen över till en 
saga om en skata. Så hörs plötsligt den närbelägna kyrkans klockor ringa. Då 
fångar museipedagogen upp denna auditiva upplevelse och berättar en 
anknytande sägen om jättarna, som inte tycker om kyrkklockornas klang. 
Besökarna får alltså välja var de tar sin plats. Väljer de utomhus, så går 
museipedagogen dem till mötes. Det museipedagogiska mötet äger då rum 
där. 

Museipedagogens lyhördhet bäddar för att besökaren kan ta plats. Gruppen 
som arbetar med dikt och bild inbjuds att ta plats, en plats som beretts i ett 
ostört rum på Sagomuseet. Besökarna i den gruppen föredrar att träffas i ett 
och samma avskilda rum varje gång, vilket skapar trygghet, hemkänsla. 
Uppenbart handlar det om hanterbarhet. Där kan besökarna känna sig 
hemmastadda och museet blir tillgängligt för dem. ”Jag gillar inte att prata”, 
berättar en i gruppen, vilket kan tolkas som en positionering utanför 
gemenskapen. Därmed inte sagt att den besökaren inte har något att säga. 
Museipedagogen svarar an (Aspelin, 2010), lyssnar in behoven och får så 
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småningom svar i en annan uttrycksform, nämligen diktens och bildens. ”Det 
blev dikter om mina känslor”, nog så viktiga att uttrycka, vilket blir möjligt 
när funktionshinder undanröjts. Och rummet är inte längre det avskilda och 
begränsade – dikten sprids nätburet. Besökaren i fråga, som inte gillar att 
prata, talar på detta sätt om viktiga saker till en hel åhörarskara på 
Berättarfestivalen. 

Ett sista exempel gäller hur besökarna tar plats i berättandet. En saga om 
en hund har just inletts. Museipedagogen frågar: ”Är det någon som har en 
hund?”. Genast kommer ett livligt berättande fram ur besökarnas egna 
erfarenheter och även lyssnandet är aktivt. Berättelserna handlar om en hund 
som dog, en hund som väger lika mycket som berättaren i fråga, en rottweiler, 
en pudel. Besökarna bidrar till att alla får ett gemensamt fokus på fenomenet 
hund utifrån en gemensam förståelse. Samma sak upprepas vid ett annat 
tillfälle gällande fenomenet katt. Då manas på samma sätt några kattberättelser 
fram. Genom att låta besökarna ta plats mitt inne i berättandet, låta dem bidra 
med sina egna erfarenheter av temat i fokus, så blir det begripligt och 
meningsfullt att delta. Upplevelsen av delaktighet har alla möjligheter att 
infinna sig. 

5.3 Vara delaktig 
En utgångspunkt för besökarnas delaktighet är att de får, kan och vill delta 
(Molin, 2004). När de tre aspekterna är en realitet kan besökarnas upplevelse 
av delaktighet infinna sig. Den första aspekten är uppenbarligen redan en 
realitet, eftersom hela Projektet utstrålar en tillåtelse att få delta. Besökarna i 
fråga är den målgrupp som Sagomuseet vill nå. Men budskapet att besökarna 
får delta ska nå ända fram till enskilda deltagare, för att de ska känna sig 
delaktiga. Och de två övriga aspekterna hänger i en empirisk verklighet nära 
samman med den första.  

Museets medarbetare är inställda på att skapa en inkluderande 
museiverksamhet. ”Vi ska lära oss att möta alla grupper”, säger en 
museipedagog och lägger betoningen på alla. Museipedagogen uttrycker att 
den kunskapen ännu inte finns där. Med andra ord ligger ett funktionshinder i 
form av kunskapsbrist i vägen för att vissa grupper ska kunna delta, enligt 
museipedagogen. Dessa grupper är inte närmare preciserade, men skulle 
kunna vara både de i Projektet inbjudna och andra grupper, som Sagomuseet 
ännu inte kommit i kontakt med. Museipedagogens uttalande är både en 
programförklaring och ett vittnesbörd om en pågående kunskapsutveckling, 
enligt min tolkning. Alltså är besökarnas delaktighet på gång. Kunskapen 
utvecklas i en kommunikativ praktik, sociokulturellt sett (Säljö, 2000). 

De besökande grupperna med sin personal deltar som samverkanspartners i 
den kommunikativa praktik, som får sin inramning av Projektet. Besökarnas 
erfarenhetskunskap välkomnas. När en museipedagog just tagit emot en grupp 



60 

besökare för första gången får de höra: ”Vi behöver er hjälp.” 
Museipedagogen preciserar sig: ”Vad ni tycker är spännande, vad ni gillar, 
vad ni vill höra mera om är viktigt för oss”. Budskapet är klart: Vi behöver er. 
Ni får och kan vara delaktiga i detta avseende. Besökarna kommer med 
gensvar och kan t.ex. efterfråga sagor med olika teman. De önskar också få 
höra sagor, som de redan tagit till sig. 

 
– Har ni sagan om paddan? 
– Du gillade den sagan? 
– Ja! 
– Då ska jag berätta den nästa gång. 
 

Besökarna vägleder alltså museipedagogen vidare. Ett annat exempel gäller en 
saga om de dödas julotta och den plats på museet, som åskådliggjort en sådan. 
Därifrån hörs inspelad psalmsång. Museipedagogen tar upp ämnet julotta och 
ställer frågan: ”Har ni varit i julottan?” Två av tolv besökare räcker upp 
handen. Detta verkar stärka museipedagogen, som kan fortsätta att tala om 
något s.a.s. redan bekant. Att en minoritet av auditoriet har 
förtrogenhetskunskapen tycks spela mindre roll. Museipedagogen har ändå fått 
gensvar, vilket, så långt jag förstår, kommer alla till godo när hon fortsätter att 
ge en levande bild av de dödas julotta. Besökarna lyssnar till psalmsången. En 
av dem reflekterar: ”Man kan tro att det är muslimer som sjunger.” Även 
detta fångar museipedagogen upp som hjälp i kommunikationen. Enligt vad 
jag uppfattar blir museipedagogen stärkt av att veta att besökaren uppfattar 
den religiösa, mytomspunna dimensionen. Berättandet fortsätter och 
besökarna förefaller vara med på noterna. Det hela blir meningsfullt och 
begripligt. 

På olika sätt bäddar kommunikationen för en kunskapsutveckling i önskad 
riktning. Särskolepersonalen kommer med ett skriftligt förslag till 
museipedagogen: ”Några elever vill gärna veta vad som ska ske under 
besöket innan man börjar t.ex. vad vi ska göra? Vad förväntas av mig? När är 
det slut?” Dessa besökare behöver framförhållning för att museibesöket ska 
bli hanterligt och meningsfullt. Om de har mera kontroll över vad som ska 
hända, vilken insats som krävs och vilken tidsdisposition som gäller, så kan 
de för det första välja om de vill vara delaktiga. För det andra kan de uppleva 
delaktigheten fullt ut när inte osäkerhetstankar hindrar (jfr. Tetler, 2011). 
Besökargruppen som ägnade sig åt att berätta i dikter och bilder fick initialt en 
fråga av museipedagogen: ”Vad vill just ni göra?” Frågan inbjuder till 
delaktighet på besökarnas egna villkor. ”Deras önskemål, deras behov” fick 
styra arbetssättet, berättar museipedagogen mot slutet av projekttiden. 
Därmed öppnades möjligheterna för besökarna att både kunna och vilja delta 
samtidigt som museipedagogens kunskap ökar. Minnesanteckningar från 
gruppmötena på Kulturfabriken vittnar om att deltagarna både får och kan vara 
delaktiga i gruppens göranden och låtanden, d.v.s. den museipedagogiska 
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verksamheten. Själva minnesanteckningarna är skrivna på lättläst svenska och 
formuleringarna och innehållet vittnar om en avsikt att alla ska uppfatta sig 
som delaktiga. ”Gruppens mål med arbetet [är att]… göra ett mer tillgängligt 
Sagomuseum” (min markering). Gruppen har också som mål att ”… vara med 
och skriva en lättläst bok om Sagomuseet” (min markering). Dels uppfattas 
gruppmedlemmarna som delaktiga i en meningsfull, museipedagogisk 
arbetsgemenskap. Dels ökar sannolikt besökarnas möjligheter att delta: genom 
de anpassningar som görs blir enskilda situationer både begripliga och 
hanterbara. Men delaktigheten har tillgänglighet som villkor. Kan alla vara 
med? Gruppen tar på sig uppdraget att pröva den fysiska tillgängligheten. 

 
”I gruppen har vi en rullstolsburen person som testar hur det är att 
ta sig runt på museet T.ex. kan man från en rullstol se de olika 
händelserna på Sagomuseet? Vi diskuterar i gruppen de olika 
händelserna och om någon går att göra enklare.” (Gruppens 
minnesanteckningar) 

 
Senare visar det sig att tillgängligheten kan bli bättre. ”De ska tänka mer på 
personer som är rullstolsburna. T.ex. hunden12

 går inte att se från en rullstol. 
Man bara hör den.” Besökarens upplevelse blir begränsad och inte så 
hanterbar som den skulle kunna vara. Här fanns ett funktionshinder i vägen för 
delaktigheten, eftersom den rullstolsburna personen ville och fick vara 
delaktig, men inte kunde (jfr Molin, 2004).  

En annan tillgänglighetsfråga gäller sagor som s.a.s. flyktigt passerar förbi, 
där flyktigheten visar sig vara ett funktionshinder för att besökarna ska kunna 
och vilja delta i berättandet. Museipedagogerna tar ett beslut att låta en grupp 
besökare få höra en och samma dramatiska och innehållsrika saga vid flera på 
varandra följande besök. När museipedagogen berättar sagan på nytt görs 
anknytningar till vad som berättats vid förra besöket. Sagan återberättas på ett 
sätt som innehåller både repetition och viss förnyelse. Rekvisitan till 
berättelsen visas vid varje besök, ibland med nya inslag. Många av besökarna 
erfar uppenbart igenkännandets glädje och visar ett gensvar, som vittnar om 
delaktighet. De engagerar sig nämligen med både liv och lust och mod (jfr 
Tetler, 2011). 

Besökarna ska kunna delta. Särskolans och gymnasiesärskolans personal 
arbetar med den delaktighetsfrågan. Vad de uppfattar att deras elever klarar av 
och inte klarar av att delta i är en sammansatt fråga. Personalen tar emellanåt 
på sig en tillrättaläggande och översättande roll. De uppfattar sig tydligen som 
en sorts tolkar mellan eleverna och museets personal. Som jag förstår det bör 
motivet vara att det behövs, d.v.s. i första hand för att eleverna ska få en 
möjlighet att delta. Men tolkningen gäller även den andra parten, alltså 

                                                           
12 I ett av Sagomuseets rum hörs en uppstoppad hund morra och skälla hotfullt. Besökaren måste nå 
upp en bit för att också kunna se hunden på andra sidan en genombruten vägg. 
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museipedagogens möjligheter att vara delaktiga i den kommunikativa 
praktiken och göra sig förstådda. Ibland svarar personalen på de till besökarna 
riktade frågorna. Men skolans personal kan också förtydliga eller omformulera 
vad besökarna just sagt. Skolans personal tolkar mellan de båda parterna för 
att begripligheten och hanterbarheten ska öka så, att särskoleeleverna och 
gymnasiesärskoleeleverna ska kunna känna sig delaktiga.  

För att besökarna ska kunna och vilja delta aktivt i museibesöket behöver 
berättelserna levandegöras och åskådliggöras. Kortare sagor och sägner eller 
fragment av sådana berättas när besökarna enskilt eller i mindre grupper 
befinner sig vid en fokuserad plats. Museipedagogen berättar på ett levande 
sätt, med olika röstlägen och tonfall. Sagor visualiseras på olika sätt genom 
kroppsspråk och rekvisita. Vid samtliga studerade museibesök är det påtagligt 
hur pass uppmärksamma, koncentrerade och fokuserade besökarna över lag 
verkar vara. Att sitta stilla och lyssna i över 20 minuter fungerar. Enligt mina 
fältanteckningar ”sitter yngre elever i träningsskolan helt koncentrerade i en 
fullsatt lokal och lyssnar i 30 minuter”.  

Leenden, fniss, vidöppna ögon, gapande munnar, full koncentration, 
fullständig tystnad – en knappnåls fall hade hörts –, relevanta utrop och 
kommentarer är exempel på att berättandet går hem. Det är uppenbart att 
deltagandet vid de här tillfällena är viljestyrt. Naturligtvis är det inte alltid så. 
Någon skruvar på sig. Någon gäspar. ”En del elever har svårt att hålla fokus 
och koncentration då det är mycket olika intryck. ”(skolpersonal). Men även 
där lärare uppenbarligen förväntar sig att deras elever inte ska kunna, vilja 
eller orka, så deltar dessa besökare aktivt, långt över lärarnas förväntan, enligt 
de samtal som förs efteråt. 

Att museipedagogerna anknyter till elevernas egna upplevelser verkar 
öppna även för delaktighet. Sagomuseets uppstoppade hund kommer på tal, 
när besökarna samlas i ring runt den. ”Blev någon rädd?” undrar 
museipedagogen. Besökarna svarar och ett påtagligt berättande tar vid. När 
besökarnas hundberättelser är berättade, så knyter museipedagogen an: 
”Hunden har inte alltid funnits hos människan. Vill ni veta hur det kom sig att 
hunden blev människans bästa vän?” Från flera besökare hörs ett högt och 
tydligt: ”Ja!” De kan, får och vill delta. För museipedagogen ligger fältet 
öppet. 

Den i Projektet involverade textilkonstnären berättar på temat vatten, alltså 
det för tillfället aktuella. Den första berättelsen är ett barndomsminne, då 
textilkonstnären under stor dramatik höll på att drunkna. När berättelsen är 
slut infinner sig förklarligt nog en allvarsam stämning. Textilkonstnären vill 
kanske bryta detta och frågar: ”Är det ingen som har något roligt att berätta?” 
Besökarna tar vid och fortsätter berättandet. De delaktiga besökarna hjälper 
alltså museipedagogerna vidare i deras mission att främja det muntliga 
berättandet och att förmedla sagan och sägnen. Av allt att döma får, kan och 
vill besökarna vara delaktiga i ett sådant aktivt berättande. 
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5.4 Vara aktiv 
”Man får röra saker!” säger museipedagogen och uppmanar till aktivitet 
genom att handgripligen visa och ge exempel på vad som finns att röra och 
pröva. Museet står för kommunikation av kultur, i detta fall en sagoskatt. Den 
kommunikativa aspekten förstärks i kombination med det åskådliga och 
konkreta. Museibesökarna får aktivt ta del av kultur på ett visuellt, auditivt, 
taktilt, ja, sinnligt sätt, vilket inte minst personer med kognitiv 
funktionsnedsättning har behållning av. 

När museipedagogen berättar inför en samlad grupp besökare lyfts föremål 
i fråga fram, skickas runt och besökarna får känna och pröva på. Resten av 
besöket kan vara fritt, dvs. besökarna går runt i museets lokaler. En 
museipedagog meddelar vid rundvandringen: ”Ni får vara hur nyfikna som 
helst”, ”Gå runt! Kika! Öppna!” och öppnar därmed för besökarna att vara 
aktiva, att utforska och ta för sig av vad museet har att erbjuda. Och besökarna 
är aktiva så snart tillfälle erbjuds. Exempelvis talades vid ett tillfälle om att 
mala kaffe. Museipedagogen hade med sig en gammal kaffekvarn med rostade 
bönor, som hon malde inför besökarnas åsyn. De fick se, känna, pröva på, 
lukta och uppleva med alla sinnen. 

 
– Det luktar gott! (besökare) 
– Alldeles nymalet kaffe! (museipedagogen) 
– Mmmm… (entusiastiskt) (besökare)) 

I 
Ett sätt att aktivera besökarna är alltså att använda ändamålsenlig rekvisita i 
berättandet. Konkreta föremål som illustrerar en saga visas runt, prövas, 
utforskas. Det kan handla om ovannämnda kaffekvarn med kaffebönor, som 
mals och doftar kaffe eller en portmonnä med guldpengar, en päls, ett 
garnnystan med stickor i, en handdocka, hemstöpta ljus, ett skrin. Vid ett 
tillfälle har museipedagogen tagit med en gåsfjäderpenna och ett bläckhorn. 
Besökarna får se hur man skriver och får även se prov på äldre skrivstil i ett 
dokument. En besökare får av allt att döma en fin aha-upplevelse: ”Det har 
jag hört om, men aldrig sett någon gång!” 

Museipedagogerna förbereder gruppbesöken och är själva aktiva hela 
besöket igenom. I början av projekttiden brukade flera grupper först samlas i 
Sagorummet för ett lyssnande till berättelser. Ett förslag från skolan var att 
besökarna först skulle få gå runt på egen hand innan en gemensam sittning 
med berättande tar vid. Denna idé prövades gången därpå. Museipedagogen 
hade en kort genomgång av vad som skulle ske och i vilken ordning. Under en 
första del, ungefär en kvart, gick besökarna runt, var inte minst fysiskt aktiva 
och stillade sin nyfikenhet Den andra delen, museipedagogens berättelsestund 
för hela gruppen, tog sedan vid. Lugna, förberedda och förväntansfulla slog 
sig besökarna ned för att lyssna på sagan. Först fick besökarna höra en 
kortversion av dagens saga, därefter hela sagan. Detta verkar vara ett 
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tillgängliggörande, som hjälper besökarna att hålla fokus på sagan hela 
berättandet igenom. Besökarna visar sig aktiva och fokuserade i båda delarna 
av detta besök. 

En av de yngsta besökarna visar sig vara aktiv på sina egna villkor 
samtidigt som hon bidrar till gruppens upplevelse, helt i enlighet med såväl 
Sagomuseets som Projektets målsättning. Hon tar ett lika oväntat som 
välkommet initiativ. Hela gruppen sitter i sagorummet. I den då berättade 
sagan förekommer en päls och museipedagogen visar upp en riktig päls när en 
sådan omnämns för första gången. När museipedagogen visat fram den, 
placeras den på en stol intill och berättandet fortsätter: ”... Och så gav hon 
pälsen till kungen.” Nämnda initiativtagande flicka går då omedelbart och 
beslutsamt fram till stolen, tar på sig den stora pälsen, som släpar i golvet. Hon 
skrider värdigt runt och har alltså själv tagit rollen som pälskrönt kung. Övriga 
tystnar helt, men alla finner sig helt. De är tydligen fascinerade av såväl 
åskådligheten som initiativet. Och eftersom ”kungen” värdigt skrider runt till 
alla och ger var och en i ett lagom tempo möjlighet att känna på den mjuka 
pälsen – på samma sätt som museipedagogen brukar visa runt annan rekvisita 
– så visar sig detta företag framgångsrikt. Flickan deltar både lyhörd och 
initiativrik i en ändamålsenlig aktivitet. Övriga besökare ser det begripliga, 
hanterbara och meningsfulla. Skolpersonalen sammanfattar sina intryck: 
”Moa13, Du är fantastisk!” 

Aktiviteten kan också gälla en efterfrågad, konkret arbetsinsats. När 
grupperna möter en textilkonstnär sätts besökarna ganska omgående i 
skapande, textilt arbete, som är så beskaffat att alla kan delta i ett hanterbart, 
gemensamt gestaltande. Samtidigt som respektive grupp är satta i arbete, så 
pågår ett spontant berättande. Gruppen på Kulturfabriken har vid Projektets 
start ett jobb framför sig, vilket är tydligt i minnesanteckningarna från 
gruppens möten. ”Gruppens mål med arbetet [är att]… göra ett mer 
tillgängligt Sagomuseum… vara med och skriva en lättläst bok om 
Sagomuseet” (min markering). Gruppmedlemmarna uppfattas som delaktiga i 
en arbetsgemenskap. Sagomuseet är i den meningen arbetsgivare. Vid ett 
senare tillfälle arbetar gruppen med rekvisitan till sin föreställning, den 
dramatiserade sagan. De provar olika material och former för sin utrustning 
och skapar själva scenkläderna för att kunna gestalta fåglar. ”Vi har verkligen 
något stort att träna inför”, konstaterar personalen. En utmaning väntar. 

5.5 Utmanas 
 
Besökarna låter sig gärna utmanas. Efter ett museibesök får 
gymnasiesärskolelever några utvärderingsfrågor. En lyder: Vilket rum tyckte 
du bäst om? Besökarna svarar. ”mörka rummet” och ”hundrummet”, alltså 
                                                           
13 Namnet är fingerat. 
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det spöklika respektive det rum där morrande och skällande hörs. De rum, som 
framkallar rysningar, pirr och obehag blir alltså nämnda. Några särskoleelever 
skriver en text om den sägenresa, som de deltagit i. Det som verkar ha varit 
spännande och kusligt får stort utrymme. 

 
Drakarna gömde skatter vid Högarör. Människorna letade efter 
skatterna. - - - På Bolmarö säteri fick vi höra om när djävulen 
dansade med husfrun. De dansade fortare och fortare. Husfruns 
skor gick sönder och fotsulorna började blöda. (Fyra 
särskoleelevers berättelse) 

 
Mot slutet av projekttiden skriver särskoleelever egna berättelser när de åter 
befinner sig i sina klassrum. Bland dessa berättelser märks följande. 
 

Kovakin ska vinna över den onda kraften. Han kallar sina soldater. 
Soldaterna kommer med glödande svärd. De ger sig ut och ska möta 
ondskan själv. Men ingen kommer tillbaka från onda riket så 
Kovakin måste ut för att hjälpa sina soldater. När han kommer fram 
så är alla hans soldater döda och han måste slåss mot ondskan 
själv. Det blir ett blodigt krig som varar i flera dagar. Efter kriget 
är Kovakin nästan död. Men han fortsatte att slåss mot ondskan. Det 
blev ännu blodigare än förut men till slut besegrade Kovakin 
ondskan.       (En särskolelevs berättelse) 

 
Sagor om avhuggna huvuden, som trillar ner, om blodsdroppar och 
uppslukade djur får besökarna att lyssna andlöst. När museipedagogen efter en 
sådan berättelse konstaterar: ”Så hemskt är det i sagan”, så möts detta av 
besökarnas eftertänksamhet. De har tydligen något att begrunda och 
utmaningen är att bearbeta sina tankar och känslor kring detta. Uppenbarligen 
föredrar besökarna de sammanhang som utmanar. Och utmaningar 
förekommer ofta. 

En lärare kommenterar elevernas upplevelse av den uppstoppade hunden, 
som hotfullt hörs skälla och morra på andra sidan en genombruten vägg: Det 
är bra ”… att få vara rädd under trygga förhållanden…”, säger läraren. 
Denna lärare ser, enligt min tolkning, värdet i att eleverna får uppleva ett 
register av känslor och uppfattar sig själv som en liten del av samverkande 
”trygga förhållanden”. Den möjligheten, som Sagomuseet öppnar, belyses 
också i följande samtal mellan en museipedagog och en äldre besökare, som 
under en lång stund befunnit sig nära den hund, som visar sig obehaglig. 

 
– Du gillar också hunden? 
– Nej! 
– Men Du står här bredvid? 
– Mm… 
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Besökaren står länge kvar vid det som upplevs obehagligt i stället för att 
lämna det. Det handlar sannolikt om det meningsfulla med att utmana sig själv 
och därmed göra situationen mera begriplig och hanterbar. 

En annan utmaning för många besökare är att krypa genom Lindormen. 
”Det var häftigt!” utbrast en äldre grundsärskoleelev, som för första gången 
krupit igenom Lindormen. En annan besökare kämpade med sig själv för att 
våga krypa in. Han gjorde flera mindre försök, men modet tröt. Han slog 
huvudet i Lindormens tak, men gav inte upp sina försök. Vi var flera som stod 
bredvid och uppmuntrade honom att våga mera. Själv funderade jag över 
varför vi stod där och önskade att han skulle våga. Men på något sätt enades vi 
utomstående i en tyst överenskommelse om denna målsättning. Efter många 
misslyckade försök och mycken tvekan kröp pojken slutligen hela vägen och 
kom ut på andra sidan, till mångas jubel. Situationen hade till sist blivit 
hanterbar för honom. ”Man får ju visa sig lite modig ibland!”, sa denne 
påtagligt triumferande besökare. Direkt på nytt kröp han tre gånger efter 
varandra genom Lindormen. Det hela hade blivit meningsfullt och begripligt. 
Enligt hans lärare var detta ett mycket stort steg för denna elevs personliga 
utveckling. Vid ett senare tillfälle satt nämnda elev i skolans matsal. Där 
brukar han sällan pröva nya rätter eller utsätta sig för nya smaker. 
Elevassistenten har berättat att han med följande kommentar otippat prövade 
en ny sallad: ”Man får pröva lite nytt!”. Elevassistenten är övertygad om att 
denna situation har ett samband med och bygger på den tidigare personliga 
framgången i Lindormen, likt ringar på vattnet. 

De flesta av de i Projektet deltagande besökarna – barn, ungdomar och 
vuxna – uppmärksammar Lindormen. För många av dem är detta en utmaning, 
som de med mer eller mindre ansträngning antar. Efteråt bearbetas 
upplevelsen, enligt minnesanteckningar från gruppen på Kulturfabriken. 
”Efter första besöket var det flera som pratade om Lindormen och hur det 
kändes när de kröp genom Lindormens mage”. 

Gruppen på Kulturfabriken får utmaningen att öva inför en 
sagoföreställning. ”Alltså tre gånger vill de [vuxna i Daglig verksamhet, mitt 
tillägg] att vi visar vår berättelse När fåglarna valde kung. Vi har verkligen 
något stort att träna inför” (personalens minnesanteckning). Gruppdeltagarna 
antar utmaningen och börjar planera hur de vill medverka. ”Deltagarna har 
börjat diskutera vilken roll de vill ha i berättelsen” (Minnesanteckningar från 
gruppen på Kulturfabriken). 

En del utmaningar kan vara mindre önskvärda och de bidrar knappast till 
att museibesöket blir mera hanterbart. När besökare från särskolan i efterhand 
och i utvärderande ordalag ombads bidra med att beskriva sådant som varit 
positivt respektive negativt blev det en hel rad positivt. Det negativa fick de 
fundera en stund på. Men en elev kom så småningom på något som inte 
upplevdes så hanterbart: ”Det var jobbigt att stå.”. Eleven i fråga hade 
tydligen fått en utmaning i detta. Personalen tolkade det hela i de fortsatta 
minnesanteckningarna: 
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En del elever har svårt att hålla fokus och koncentration då det är 
mycket olika intryck. Det är givetvis så att det är olika för olika 
elever. Men för en del kan det vara svårt att fokusera om det sker 
för mycket olika saker runt omkring. Finns det möjlighet att stänga 
av ljud och andra effekter under själva berättandet? (Särskolans 
personal reflekterar). 

 
För besökare kan t.ex. ljudet från en fläkt vara ohanterbart. Givetvis finns det 
individuella skillnader, som Turner (2011) och Szönyi & Söderqvist Dunkers, 
(2012) också påminner om – kategoritänkandet är vanskligt när det gäller 
funktionsnedsättningar –, men ett museums beredskap på att såväl svaga ljud 
som starka kan minska koncentrationsförmågan gör skillnad. 

En besökare konstaterar: ”Jag gillar inte att prata”, en position, som kan 
få exkluderande konsekvenser på många samhälleliga arenor, även när det 
gäller museibesök och i synnerhet i berättarsammanhang. Museipedagogen tar 
ett ansvar som tillgängliggörare (Ågren, 2010), detta genom att försöka ”locka 
dem till att tala och berätta”, som museipedagogen själv beskriver sitt 
arbetssätt. Ett sådant lockande utmanar den besökare, som inte gillar att prata. 
Efter flera möten på museet har besökaren i fråga lärt sig hantera sitt problem 
på ett alternativt och meningsfullt sätt. Kommunikationen blir inte muntlig 
utan sker i form av nätburna, uttrycksfulla dikter. 

Inte bara besökarna utmanas i Projektet. Eftersom osäkerhet och 
ambivalens präglar rollen som professionell i mötet med personer med 
utvecklingsstörning (Ineland, Molin & Sauer, 2009), så yttrar sig en 
museipedagog, som står och väntar på att möta en grupp för första gången: 
”Lite pirrigt för mig också!”. Som sagt betyder Projektet en 
kunskapsutveckling, inte bara för museipedagogerna utan också för besökarna. 
För att museibesöket ska vara lyckat, så krävs det att man lär sig något. 

5.6 Lära sig 
Många olika aspekter av lärande visar sig. Att besökarna uppfattar fenomenet 
saga och ställer det i kontrast till andra framställningar är viktigt. Sannolikt har 
eleverna många erfarenheter på sagans område. Samtidigt gäller det något 
abstrakt, som ska begripas, hanteras och framstå som meningsfullt 
(Antonovsky, 2005). Följande utsaga visar hur en besökare skapar mening, 
hanterar och begriper vad det hela handlar om: ”Ah, det är ju bara sagor!” 
(besökare, som slår ifrån sig något upplevt otäckt i en berättad saga). Men på 
ett Sagomuseum är sagor inte så ”bara”. Sagor lyfts ju fram och värderas högt. 
Sagor och sägner ska levandegöras enligt museets intentioner och levandegörs 
också, på skilda sätt. Museipedagogen tydliggör distinktionen mellan saga och 
sanning: ”Vi är inne i en stor sagobok”. 
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I skolans värld lär man sig fakta och helst det vetenskapligt belagda. 
Museipedagogen använder orden ”lära sig” även när det gäller 
fantasiföreteelser. På Sagomuseet kan man få lära sig om ”oknytt och 
lortatyg”, som det står på hemsidan. Museipedagogen lär ut från sagans värld 
och anknyter till besökarnas egen värld. Följande samtal utspelar sig mellan 
museipedagogen och den besökande gruppen: 

 
– Har ni lärt er hur man skyddade sig för trollen? 
– Nej! 
– Man kunde ju bli bergtagen och de förtrollade synen på barnen. 
Jo, då ska jag berätta. Om Du möter ett troll, så ska Du inte ta emot 
något att äta eller dricka. Du ska inte säga Ditt namn, men Du ska 
sjunga en psalm. 

 
Museipedagogen lämnar det öppet för var och en att ta ställning till allt detta. 
De får i ett sådant berättande möjlighet att fundera över vad som är saga, vad 
som är sanning och hur dessa båda företeelser förhåller sig till varandra, ett 
lärande om de egna föreställningarna och av de egna erfarenheterna. 

Aspekter av lärandet är perspektivtagandet. Detta kommer besökarna i 
kontakt med när grupperna deltar i det textila arbetet under ledning av en 
textilkonstnär medan de tillverkar en gobeläng på temat vatten. Då presenteras 
teknik och tränas färdighet. Besökarna lär sig också utifrån ett estetiskt 
perspektiv. Under instruktionen förs ett samtal om hur gobelängen kommer att 
bli när den är färdig. En besökare undrar om funktionen, nyttan: ”Vad ska det 
va′ till?” Besökaren ifrågasätter utifrån sitt perspektiv meningen med 
aktiviteten. Textilkonstnären svarar stilla, utifrån sitt estetiska perspektiv: 
”Jag tycker att det räcker med att den är vacker.” Besökarna får möjlighet att 
reflektera över estetiska värden i jämförelse med andra värden. 

Besökarna ska visa vad de lärt sig om berättande, i enlighet med såväl 
Projektets som Sagomuseets målsättning. När projekttiden går mot sitt slut och 
särskoleeleverna varit med om upprepade museibesök, hört och tagit till sig 
berättandet, så ska de i skolarbetet skriva sina egna berättelser. Dessa 
berättelser får ett skiftande innehåll. De handlar bl.a. om känslor, t.ex. om att 
bli lurad och att vara ledsen. Det handlar också om Tor som ”… är arg på sig 
själv för att han har glömt att äta lunch. Han är vrålhungrig”. Kanske är det 
författarens självupplevda hunger, som beskrivs i ett klarlagt orsakssamband, 
som blir begripligt i och med berättandet och skrivandet. 

Någon skriver om en fotbollsmatch. Vid första åsynen ser texten ut som ett 
regelrätt fotbollsmatchreferat. Vad har detta med Sagomuseet att göra, blir 
min första, oreflekterade, kritiska fråga till denna del av det empiriska 
materialet. Ett fotbollsmatchreferat passar väl inte in som en av Sagomuseet 
inspirerad berättelse? Men efter en sådan övergripande helhetstolkning följer 
en tolkning av delar, i hermeneutisk anda. Vad står det i berättelsens delar? 
Laget Krosso är det röda och kommer från Danmark. Laget Ess är Estlands 
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vita lag. Berättelsen skildrar fotbollsmatchen i detalj. Som helhet skildras 
kampen mellan två starka lag. Kampen mellan Kovakin och det onda 
skildrades av en annan särskoleelev. Där besegrades det onda. I kampen 
mellan Krosso och Ess blev det oavgjort. En fortsatt tolkning är att båda 
berättelserna handlar om något större och mera allmängiltigt än vad orden 
beskriver vid första påseende. Är det inte just så sagan fungerar? 

När särskolans elever kommit tillbaka till skolan efter ett museibesök 
uppmanas de framställa önskemål inför nästa museibesök om hur det 
kommande besöket ska gestaltas. I uppräkningen av vad de vill ha mer av 
märks ”religion”. En tolkning är att Sagomuseet, dess sagor och sägner 
väcker existentiella tankar. En annan tolkning är att besökaren fängslats av det 
besökta rum, som visar de dödas julotta och därmed anknyter på 
livsåskådningsfrågor. En tredje tolkning är att religion vid detta tillfälle var 
aktuellt i skolans ordinarie undervisning och att eleven helt enkelt ville lära sig 
mer av den anledningen. Sammanfattningsvis vill besökarna lära sig något 
mera om religion. Sagomuseet lär inte vara främmande för det önskemålet. 
Där finns många möjliga ingångar till tro- och livsåskådningsfrågor, som jag 
förstår det. 

I gruppens på Kulturfabriken minnesanteckningar talas om lärande. 
”Gruppens mål med arbetet [är att]… lära sig vad som finns på Sagomuseet.” 
Detta preciseras närmare: ”Vi gör ett antal besök på Sagomuseet för att lära 
oss allt som finns där. Berättelser, spännande skåp och tavlor med frågor”. 
Besökarna förväntas lära sig både faktakunskap och förtrogenhet med 
sagoskatten. Kunskapsutvecklingen handlar om färdigheter och förståelse och 
den blir möjlig genom återkommande museibesök med inslag av repetition 
och fördjupning. 

Gymnasiesärskolans elever lämnar också förslag på vad de vill lära sig mer 
om. ”… lära mig mer om målningarna och ormskinnet” kommer på listan. 
Eleven vill utveckla kunskap om alla de målade sagorna på väggarna. Enligt 
min tolkning dras den här förslagsställaren till sagans värld med dess bildspråk 
och symboler, något meningsfullt för besökaren. 

Till kunskapsutveckling värd namnet hör en insikt om att det finns mer att 
lära, något som kan kallas kunskapstörst och som infinner sig när man s.a.s. 
vet att det finns något att dricka. ”Vi får gå för sällan till Sagomuseet”, säger 
en av museibesökarna när Projektet går mot sitt slut. ”Sagomuseet är 
spännande och där finns mycket mer än man tror.” säger samma andas barn, i 
minnesanteckningar från Kulturfabriken, och fortsätter: ”Man hittar nya saker 
varje gång”. Nya upptäckter och insikter väntar. 
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5.7 Sammanfattning av aspekter på museibesök 
Här följer en sammanfattning av resultatet, så som det redovisats under sex 
olika aspekter av det lyckade museibesöket. De teoretiska analysverktygen 
används återigen, i denna fördjupade tolkning. 

5.7.1 Vara sedd 
Hur besökarna blir sedda får betydelse (Jenner, 2001). Besökarna blir av 
museipedagogerna sedda på skilda sätt. Det visar sig också att 
museipedagogerna ändrar sitt synsätt över tid. Först kommer kanske 
funktionsnedsättningen i förgrunden, inte minst eftersom Projektet är 
målgruppsinriktat just utifrån funktion. Gruppens funktionsnedsättningar visar 
sig som tillkortakommanden. Hos museipedagogen kan detta väcka sorg och 
framkalla gråt. Det pedagogiska ansvarstagandet (Aspelin, 2010) 
kännetecknas av tvivel, kanske bävan inför vad ansvaret kan tänkas innebära. 
Så småningom når blicken fram till personerna bakom funktionsnedsättningen 
och glädjen nyanserar bilden. 

När besökarna kommer i grupp finns det en risk att de blir sedda utifrån sin 
grupptillhörighet. En museipedagog konstaterar: ”Det är ju precis som med 
vanliga barn! De reagerar ju likadant när jag berättar.” Gruppen tillskrivs 
alltså inte längre den förvanskade och inskränkta tillvaro, som personer med 
funktionsnedsättning kan tvingas in i (Taylor, 1992/1995). Men frågan är ändå 
om enskilda unga och äldre personer i Projektet riskerar att bli sedda och 
bemötta som ”eviga barn” (jfr Åström, 2003). Även andra synsätt visar sig. 
Besökarna ses som samverkanspartners i berättandet. På museet finns någon 
som får syn på besökarna som personer och vill att de ska ta plats i ett 
meningsfullt sammanhang. 

5.7.2 Ta plats 
I bokstavlig mening får besökarna ta plats i ett ändamålsenligt Sagorum, 
konstnärligt utsmyckat med sagomotiv. Hela Sagomuseet inbjuder till att ta 
plats. ”Det var fina rum”, enligt en besökares beskrivning. Ibland vill 
besökare inte vara där museipedagogen planerat in gruppens aktivitet. De 
ställer t.ex. frågan en försommardag: ”Kan vi inte få vara ute?”. 
Museipedagogerna är lyhörda för var besökarna vill ta plats och arbetar 
flexibelt där besökarna vill vara. Detta gäller även när besökarna tar plats i 
överförd bemärkelse. 

Om en besökare inte är beredd att stiga fram och ta plats under vissa 
former, så bereder museipedagogen andra former och alternativa möjligheter 
för ett framträdande. Sagomuseet har ju ett mål att väcka intresse för det 
muntliga berättandet, vilket innebär att besökare ska göra sina röster och 
berättelser hörda. Och besökarna tar också plats i berättandet. 
Museipedagogernas arbetssätt ökar besökarnas upplevelse av besöket som 
hanterbart, begripligt och meningsfullt, därmed också deras delaktighet. 
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5.7.3 Vara delaktig 
För att besökaren ska vara och uppleva sig själv som delaktig gäller det att 
besökaren kan, får och vill delta (Molin, 2004). Det är uppenbart att 
museipedagogerna tillåter alla att delta. Samtidigt inser museipedagogerna att 
det krävs kunskap för att alla ska kunna delta. Den kunskapsutvecklingen 
pågår i och med att besökarna bjuds in till ett samtal om hur de själva helst vill 
ha det, ett samtal om villkoren för deras delaktighet. I den kommunikativa 
praktiken utvecklar sig så ett samtal om vad som ska komma i förgrunden och 
vad som ska stå tillbaka, om vad som behöver förändras och utvecklas, vilka 
funktionshinder som behöver rivas för att alla ska vara delaktiga. 

Om besökare får höra en och samma saga återberättad vid upprepade 
tillfällen kan deras delaktighet i berättandet öka. Att ha viss kontroll över vad 
som komma skall, att få känna igen sig i sagans delar och helhet gör, att 
berättandet blir begripligt och meningsfullt. Om berättelserna på olika sätt 
levandegörs och åskådliggörs med rekvisita, så ökar också besökarnas 
möjligheter att känna sig delaktiga. Deras koncentration ökar och visar sig 
vara långt utöver skolpersonalens förväntningar. När museipedagogerna 
efterfrågar besökarnas erfarenheter, så blir besökarna på ett pregnant sätt 
delaktiga i berättandet. 

5.7.4 Vara aktiv 
Sagomuseets miljö inbjuder till aktivitet. Dessutom får besökarna från början 
höra att det är aktivitet som gäller: ”Man får röra saker!”, ”Ni får vara hur 
nyfikna som helst”, ”Gå runt! Kika! Öppna!”. När museipedagogen använder 
ändamålsenlig rekvisita i berättandet så svarar besökarna med aktivitet. Sagor 
och berättelser illustreras med konkreta föremål, som visas runt, prövas och 
utforskas. När en besökare får se och pröva en gåsfjäderpenna för första 
gången är det något efterfrågat: ”Det har jag hört om, men aldrig sett någon 
gång!”. Berättandet blir meningsfullt och den specifika skrivkonsten i fråga 
blir begriplig. Vid ett tillfälle visar sig en besökare museipedagogiskt aktiv 
och bidrar, på samma sätt som museipedagogerna brukar, med att visa 
rekvisita för övriga besökare. Det systemkompetenta initiativet välkomnas, ja, 
bejublas: ”Moa, Du är fantastisk!” 

Vid en utvärdering av ett gruppbesök kommer det fram förslag från 
särskolan. De har identifierat ett funktionshinder för att berättarstunden i 
Sagorummet ska bli lyckad och för att besökarna ska kunna vara aktiva 
lyssnare. Om berättelsestunden och lyssnandet föregås av en stunds 
rundvandring på egen hand, då besökarna aktiverar sig själva fysiskt, så kan 
de koncentrera sig bättre efteråt. Det hela faller väl ut vid nästföljande 
museibesök. Kvittot blir besökarnas aktiva medverkan, deras koncentration 
och delaktighet i besöket som helhet. 

Medan Projektet pågår inbjuds besökarna att vara aktiva. De tar också i ett 
gruppmöte beslut om gruppens målsättning, att ”… göra ett mer tillgängligt 
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Sagomuseum… vara med och skriva en lättläst bok om Sagomuseet” (min 
markering)”. Gruppen på Kulturfabriken får ett konkret uppdrag att gestalta en 
saga och arbetar aktivt och allsidigt med ett sådant delprojekt, en regelrätt 
föreställning. De antar utmaningen och ror iland det hela. 

 

5.7.5 Utmanas 
Empiriskt visar det sig att besökarna ställs inför och antar utmaningar av olika 
slag. I valsituationer väljer de inte det lugna, behagliga och hemtrevliga utan 
snarare det spännande och kusliga. Besökarna utsätter sig aktivt för sådant 
som framkallar rysningar, pirr och obehag. Den som inte gillar hundar stannar 
kvar framför den uppstoppade, morrande och skällande hunden för ”… att få 
vara rädd under trygga förhållanden…”. När utmaningen blivit en erövring, 
ett framsteg, så följer reflektionen: ”Det var häftigt!”, ”Man får ju visa sig lite 
modig ibland!”. När upplevelsen som helhet sjunkit in, kan besökaren 
sammanfatta: ”Man får pröva lite nytt!”. På andra sidan Lindormen framstår 
besökaren, både i egna och andras ögon, som modig och flexibel, betydligt 
mer än tidigare. 

Utmaningar kan förstås i en annan bemärkelse än som önskvärda. Att hålla 
fokus och att koncentrera sig en lång stund kan innebära en utmaning för en 
enskild besökare. Exempelvis ljudet från en fläkt uppfattas i allmänhet inte, 
men för en enskild besökare kan det vara ett direkt störande ljud. Grupperna 
och deras personal i skola och Daglig verksamhet kommer med många olika 
förslag på hur aktiviteter kan organiseras och enskilda företeelser kan 
förändras för att museibesöken ska bli hanterbara och meningsfulla. Även om 
utmaningen i den sistnämnda bemärkelsen är exempel på det icke önskvärda, 
så kan den ändå bli startpunkten på en positiv museipedagogisk utveckling. 
Om exempelvis koncentrationssvårigheter visar sig och den 
funktionshindrande miljön i detta avseende analyseras, så kan själva 
funktionshindret undanröjas. Då har även den negativt laddade utmaningen 
gett upphov till en kunskapsutveckling. 

5.7.6 Lära sig 
Många olika aspekter av lärande kan lyftas fram ur det empiriska materialet. 
Besökarna lär sig vad Sagomuseet står för och får en uppfattning om 
skillnaden mellan saga och sanning, om berättelsens väsen. Deras 
föreställningsvärld utmanas när museipedagogen i ett trestegsprogram lär ut 
hur man helt konkret skyddar sig från att bli bergtagen och hamna hos trollen. 
Besökare får inblick i andra perspektiv än de egna och förgivettagna. 
Sagomuseet visar på estetiska värden när utsmyckningen är konstnärlig och 
när konstnären blir samarbetspartnern i ett gemensamt skapande under 
professionell ledning. 

När besökarna i så stor utsträckning möter sagoskatten och det muntliga 
berättandet, så utvecklas också deras egen berättarkonst och förmåga att själva 
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berätta i muntlig och skriftlig form. Besökare från särskolan skriver egna 
berättelser med tänkvärt innehåll. Berättelserna visar på variationsrikedom, på 
såväl alldagliga händelser som djupt existentiella frågor. Besökarna lär sig 
kommunicera vad de har på hjärtat genom att olika kommunikationsvägar 
visar sig öppna, värda att pröva och dessutom framkomliga. 

Besökarna förväntas lära sig både fakta om sagor och förtrogenhet med 
sagobygden. Kunskapen består också i färdigheter av olika slag och om en 
sådan förståelse, som blir möjlig genom återkommande museibesök med 
inslag av repetition och fördjupning. Lärandet pågår under hela projekttiden 
och avtar inte mot slutet, snarare tvärtom. ”Sagomuseet är spännande och där 
finns mycket mer än man tror.”. Besökarna visar sig nyfikna och 
kunskapstörstande. ”Man hittar nya saker varje gång”. Lärandet visar sig som 
efterfrågat, allsidigt och pågående. 
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6. DISKUSSION 

Denna studie syftar till att undersöka det tidsbegränsade, målgruppsinriktade 
museipedagogiska utvecklingsarbetet inom ramen för det avgränsade Projektet 
Kultur- och museipedagogik för alla. Utifrån funktion och tillgänglighet 
ställdes den första forskningsfrågan om hur ett sådant arbete gestaltas och vad 
det innebär. Ytterligare en forskningsfråga rörde hur funktion och 
tillgänglighet kan främjas i det museipedagogiska mötet. Det handlar alltså om 
de möjligheter, som öppnas i det museipedagogiska mötet när människor möts 
i en kulturbärande miljö. Denna studie skildrar unika uttryck och ett för 
personer med funktionsnedsättning tillgängligt kulturutbud, som är på gång att 
bli allt mer tillgängligt. 

Generaliseringsfrågan pockar på uppmärksamhet. Handlar denna fallstudie 
om bara ett enda museum på en enda plats och om besökarna där och då? 
Frågan måste besvaras med ja. Detta sanna men också korta svar behöver 
emellertid utvecklas. Enligt Fritzell (2009) och Janson (2011) banar 
fallstudien väg för utbyte av kunskapsformer. Den vetenskapliga kunskap som 
utvecklats genom denna studie, lokalt och inom en viss projekttid, är värd att 
föras vidare till andra sammanhang för att om möjligt bära frukt i andra 
kunskapsmiljöer. Resultatet i denna studie kan mycket väl bidra till 
kunskapsutveckling när det gäller andra pedagogiska möten varhelst och 
närhelst de äger rum. Men ett villkor för att detta ska hända är en 
kommunikativ praktik (Säljö, 2000), där samtal förs och tankar utbyts. 

Nu är dags att ställa frågan om studiens syfte har uppnåtts. En 
undersökning av det tidsbegränsade, målgruppsinriktade museipedagogiska 
utvecklingsarbetet inom Projektets ram är slutförd – så långt: ja. En del 
kvalitetskriterier har redan diskuterats. Ytterligare några ord kan utifrån kritisk 
granskning sägas om själva undersökningen och hur den utförts. 

Deltagande observationer och fältanteckningar är inte det enda sättet att 
undersöka ett projekt av detta slag. Men för att kunna förstå och tolka vad som 
händer behöver forskaren röra sig bland projektdeltagarna och i miljön. Andra 
ansatser än den brukade hade varit fullt möjliga. En etnografisk eller narrativ 
ingång hade kunnat användas. En diskursanalys hade varit möjlig och hade då 
gett en helt annan bild. Om mer tid och resurser hade ställts till förfogande, så 
skulle deltagarnas erfarenheter kunna ha samlats in på ett mera systematiskt 



76 

sätt. Besökarnas erfarenhetskunskap är mycket viktig i sammanhanget. 
Enkäten, ändamålsenligt formulerad, skulle kunna användas och kompletteras 
med intervjuer, kanske i fokusgruppens form. Andra betydelsefulla bilder av 
det museipedagogiska arbetet hade säkert framkommit om förutsättningar 
varit andra och om alternativa val hade gjorts. Tidsmässigt sett finns ett före, 
under och efter Projektet. Med en kvantitativ ansats hade mätningar kunnat 
göras vid olika tidpunkter för att få fram kvantitativa data om det 
museipedagogiska arbetet. Analysen av sådana data hade gett en bild av det 
pågående förändringsarbetet. En sådan studie hade kunnat visa fram 
framgångsfaktorer för ökad tillgänglighet såväl som aspekter av funktion. Men 
den bilden valdes bort till förmån för vad en kvalitativ ansats och därtill 
hörande förståelse och tolkning kan betyda för skapandet av bilder. Utifrån 
undersökningens faktiska design och verkliga genomförande följer nu en 
diskussion av det redovisade resultatet. Framställningens struktur formas av de 
båda forskningsfrågorna. Först diskuteras det målgruppsinriktade, 
museipedagogiska arbetet. Därefter diskuteras funktion och tillgänglighet. 

6.1 Målgruppsinriktat, museipedagogiskt arbete 
Det målgruppsinriktade, museipedagogiska arbetet har några referenspunkter. 
Museiprojektets syfte var att undersöka hur en museipedagogik med 
berättande i centrum kan utvecklas så, att den optimalt kan tillgodose behov 
hos funktionshindrade (Sagomuseet, 2010). Projektet föds ur en 
kommunikativ praktik. Museet som idé är en kommunikativ praktik och detta 
gäller i synnerhet Sagomuseet, som har en berättarskatt att förvalta. Nu ruvar 
inte Sagomuseet på sin skatt utan delar i allra högsta grad och på alla tänkbara 
sätt med sig av rikedomen. Berättande föds ur berättande. Sagomuseets 
anställda verkar för att former för berättande och innehållet i berättelserna når 
ut. Å andra sidan lyssnar de och samlar såväl nya berättelser som andras 
erfarenheter. Ett lärande äger rum. 

När nu Projektet fötts ut en kommunikativ praktik, så är Projektet också ett 
uttryck för denna praktik, ett barn till en kommunikativ praktik. Projektledaren 
efterlyser emellanåt ”synpunkter, reflektioner, idéer m.m.”. Samverkan kring 
en projektmålsättning spelar sin viktiga roll och erfarenhetsutbytet, den 
gemensamma reflektionen och diskussionen har stor betydelse för att 
tillgänglighetsarbetet ska komma vidare. Det handlar om ett givande och 
tagande av vad Sagomuseet i Ljungby i vid mening härbärgerar, en 
kunskapsutveckling. 

Personer i målgruppen inbjuds att komma med förslag på hur 
museipedagogiken kan förbättras. Museipedagogerna själva rådgör om och 
utvärderar arbetet kontinuerligt, både muntligt och skriftligt. Den 
utvärderingen har både formativa och summativa inslag, vilket gagnar det 
museipedagogiska arbetet. Spontana samtal uppstår både före och efter 



77 

visningar och möten. Minnesanteckningar från gruppernas möten blir 
värdefulla pusselbitar. Projektledarna signalerar också genom mail till övriga 
projektdeltagare, till gruppernas ledare, till särskolans och gymnasiesärskolans 
och Kulturverksstadsgruppen att de behöver feedback. De inblandade 
reflekterar över vad som fungerar och vad som kan utvecklas och på vilket 
sätt, så att personer i målgruppen får sina behov tillgodosedda. Det pågår alltså 
ett samtal om utvecklingsarbetet, vilket i sig är en viktig, ja, omistlig del av 
utvecklingsarbetet. I samtalet först förbättringsförslag fram till Sagomuseets 
projektledning och åtgärder vidtas. Visningarna organiseras lyhört efter 
besökarnas önskemål och förslag. Om ett förslag framförs efter en visning, så 
är museipedagogerna förändringsbenägna och går önskemålen till mötes. Vid 
nästkommande museibesök för gruppen i fråga, så är ofta åtgärder vidtagna. 

 Förändringar kan även visa sig omedelbart, under pågående besök. En 
visning kan starta och sedan fortsätta på ett sätt som museipedagogen först 
inte planerat, men som visar sig möjligt och även lyckat. Exempelvis så börjar 
visningen inomhus, enligt planerna, men fortsätter utomhus, enligt besökarnas 
önskemål. Besökarna finner det helt enkelt mera meningsfullt att vara ute i det 
vackra vädret och besöket blir mera hanterbart för dem. Museipedagogen gör 
en kursändring och berättar på ett annat sätt och med ett helt annat innehåll än 
vad som var planerat. Besökarnas upplevelse minskar uppenbarligen inte vad 
gäller begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet – tvärtom. Ibland är 
förslagen mera komplicerade att hantera, exempelvis när det gäller fysisk 
tillgänglighet. Det framförda behovet på en handikapptoalett åtgärdas inte 
inom projekttiden. Men konsekvensen av samtalet är att funktionshinder har 
uppmärksammats. Många funktionshinder har rivits eller åtminstone 
monterats ner. Mycket åtgärdas omgående, annat får museet avvakta med. 
Påpekas bör att Projektet syftade till att undersöka hur museipedagogiken kan 
utvecklas, alltså en relativt försynt målsättning. Med tanke på denna så har 
Projektet nått sitt syfte med råge. Undersökningen är gjord och dessutom har 
museipedagogiken de facto utvecklats på olika sätt så, att den kommit 
målgruppen till godo. 

När det gäller innehållet i det museipedagogiska mötet, så har redan 
jämförelser gjorts med andra pedagogiska möten inom ramen för utbildning. 
(Som nämndes inledningsvis, så finns det naturligtvis också många skillnader 
mellan museipedagogik och undervisning i ett skol- och 
utbildningssammanhang). Likheterna har lyfts fram i denna studies teoridel. 
Vad Säljö, Aspelin och Biesta i detta sammanhang sagt om utbildning gäller 
även museipedagogik. Biestas (2006) slutsats om utbildningens uppgift och 
ansvar är att ”upprätthålla ett rum där friheten kan framträda, ett rum där 
unika, särskilda individer kan bryta in i världen” (ibid., s. 89). Men Biesta 
fortsätter, likt ett museipedagogiskt imperativ. Förpliktelsen gäller att skapa 
sådana rum med pluralitet och skillnad, där besökarna möter andra, unika 
besökare, som inte liknar dem själva. Men plikten gäller samtidigt att ständigt 
riva sådana rum och på nytt skapa nya rum åt nya komma-till-världen-
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ögonblick, när unika personer får rum och möjlighet att tala med sin unika röst 
(Biesta, 2006). Bildspråket, som Biesta (ibid.) använder har mycket 
gemensamt med ett museums. Han klargör ett komplext uppdrag. För den 
museipedagog, som vill låta sig inspireras, öppnas spännande möjligheter att 
utveckla verksamheten. Enligt vad jag uppfattar så har det unika Sagomuseet 
en möjligheternas motorväg in i ett sådant åtagande, som Biesta pekar på.  

Vägen öppnar sig i själva berättandet med hela sin potential. Sagomuseet 
skapar rum för berättandet, som är museets kärnverksamhet. Dels samlas 
besökarna bokstavligt talat i ett rum för berättande, i Sagorummet, som 
tillsammans med övriga rum genom sin arkitektoniska och konstnärliga 
gestaltning utstrålar berättelsens och sagans väsen. I gemenskapen inom detta 
fysiska rum, där besökarna kanske sitter i en halvcirkel, upprätthålls ett rum 
för berättandet. Museipedagogen berättar med liv och lust och appellerar till 
enskilda besökare och deras föreställningsvärld. Berättelsen blir 
gemensamgjord och besökarna bidrar med sina unika uttryckssätt. Berättandet 
är ett kraftfullt verktyg för rumsbyggandet i Biestas (2006) mening. 

Projektets besökare är inbjudna i ”rummet” utifrån sin grupptillhörighet. 
Det museipedagogiska arbetet är då målgruppsinriktat, vilket betyder att det 
riktar sig till en grupp personer, som i någon bemärkelse definieras utifrån sin 
grupptillhörighet. Samtliga grupper är avgränsade från grupper utan 
funktionsnedsättning. Den indelningen är problematisk och låter sig inte göras 
så lätt (Turner, 2011, Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2012). Flertalet besökare 
är till vardags avgränsade inom utbildningssektorn genom att de är mottagna i 
särskola eller går i gymnasiesärskola utifrån diagnosen utvecklingsstörning. 
Personerna med Aspergers syndrom bär sin avgränsade diagnos. Även dessa 
gränsdragningar har sin komplexitet och kan problematiseras (Frithiof, 2007, 
2012; Karlsudd, 1999, 2012; Mineur, Bergh & Tideman, 2009; Molin, 2004, 
2008; Skolverket, 2006; Szönyi, 2005). 

Risken finns att funktionsnedsättningen kommer i förgrunden på bekostnad 
av annat, som skulle kunna betyda kvalitet i den museipedagogiska 
utvecklingen. När nu gruppsammansättningen relaterar till funktion, så 
uppfattar museipedagogen också tydligt gränsdragningen utifrån funktion. 
Besökarna själva kommer med sina perspektiv på funktionsnedsättning och 
funktionshinder. Om deras bidrag ignoreras eller glöms bort, om deras 
erfarenheter inte möts med något intresse, så är det illa. Då går vi miste om 
unik och viktig erfarenhetskunskap. Det är alltså betydligt värre om 
perspektivseendet på funktion i stället s.a.s. sitter i väggarna. Traditionella 
synsätt på funktion handlar om bristtänkande och tillkortakommanden. Sådana 
förutfattade meningar är knappast någon museipedagog betjänt av, än mindre 
någon besökare. Väggarna är blinda och det som sitter i väggarna behöver i så 
fall rivas ner. Biesta (2006) har just talat om att både skapa och riva rum. Han 
kallar det för en pedagogens förpliktelse. Tilltalet är direkt och ordvalet står 
där med skärpa. 
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Uppdraget, ja, förpliktelsen att bygga upp rum för museibesökarna och 
samtidigt vara beredd att bryta ner rum är en pedagogisk utmaning i sig. 
Tidsaspekten gör det hela ännu mer komplext. När ska museipedagogen bryta 
ner rum? Hur vet museipedagogen att det är dags? Biesta (2006) talar om hur 
pedagogen måste ta sitt ansvar utan att i förväg veta vad detta ansvar kommer 
att innebära. Ovissheten, inklusive den tidsmässiga, är en faktor. ”Allting har 
sin tid och vart företag under himmelen har sin stund… att bryta ned har sin 
tid, och att bygga upp har sin tid”, berättas det14. Det som byggs upp ska i 
sinom tid brytas ner. Det finns onekligen en tid för vartdera projektet. I 
ansvarsfull lyhördhet mot besökarna kan museipedagogen i bästa fall uppleva 
att tidpunkten ger sig. Jag tror att det handlar om en pedagogisk färdighet. För 
att kunna motta signalerna vill det till att museipedagogen använder sitt unika 
uttryckssätt och språk. Alltså ” … det språk som ger oss vår egen, unika och 
specifika röst, är med andra ord mottaglighetens och ansvarighetens språk” 
(Biesta, 2006, s. 65). 

Museipedagogerna får ett intryck av den grupp som de har framför sig. 
Uppfattningen kan komma att förändras över tid, sannolikt under pågående 
visning, men särskilt om gruppen återkommer och gör nya museibesök efter 
hand som Projektet pågår. Att organisera museipedagogiska möten som en 
serie visningar, kanhända utifrån ett tema eller någon annan sammanhållande 
aspekt, kan uppenbarligen vara meningsfullt. 

Besökarna kommer som grupp och som enskilda personer till Sagomuseet. 
Biesta (2006) påminner om det sistnämnda.”… rum med pluralitet och 
skillnad, där elever möter andra, unika elever, som inte liknar dem själva 
(ibid., s.89, mina kursiveringar). Det faktum att det finns individuella 
skillnader i sådana målgrupper, som Projektet riktat sig till, behöver 
aktualiseras (Turner, 2011, Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2012). 
Kategoritänkande är vanskligt när det gäller funktionsnedsättningar. Men ett 
museums beredskap på vad en funktionsnedsättning i alla dess skiftande 
former kan betyda gör skillnad. Egentligen gäller det att med lyhördhet för 
individuella behov vara medveten om att många behov är generella. För att ta 
ett enda exempel från studiens resultat, såväl svaga ljud som starka kan 
minska koncentrationsförmågan och påverka hanterbarheten. Kanske kan 
frågan ställas initialt innan berättandet börjar, ungefär som frågorna: ”Ser 
alla?” eller ”Hör alla?”, vilka allmänt och vanligtvis brukar ställas till ett 
auditorium. Alltså: Ser alla bra? Hör alla bra i detta rum nu? Det är viktigt att 
frågan inte blir retorisk utan att museipedagogen verkligen ger besökarna 
möjlighet att komma med ett svar. Om förhållandena av någon anledning inte 
går att ordna med detsamma, så kanske funktionshindren kan vara borta vid 
nästa visning. Att funktionshinder med mångas hjälp kommer i dagen har ett 
värde i sig. En funktionshindrande miljö är allas ansvar att åtgärda. 

                                                           
14 Predikaren 3:3 
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Museipedagogiken framstår som ändamålsenlig och helt i enlighet med 
Projektets syfte när en besökare enligt ett uttalande vill lära sig mer om 
målningarna på väggarna och om ett ormskinn. Besökaren dras som tidigare 
nämnts till sagans värld med dess bildspråk och symboler. Att målningarna är 
konstnärsalster hör dit. Den estetiska dimensionen bidrar säkert till att 
kunskapstörsten väcks. Sagomuseet syftar till att väcka ett sådant intresse, så 
här är ett exempel på att museet har nått fram till sitt mål. Besökaren vill även 
följa upp detta med ormskinnet, en berättelserekvisita som sätter igång både 
känslor och fantasi. När besökaren nu är motiverad och verkligen vill lära sig 
mer om dessa båda företeelser, så är såväl de konstnärligt utförda 
väggmålningarna med alla detaljer som det fascinerande ormskinnet utmärkta 
verktyg för en aktiv inlärningsprocess. 

Museibesökarnas delaktighet ska förstås i den aktivitet där museibesökaren 
befinner sig (jfr Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2012). När museipedagogerna 
i början av projekttiden initialt möter grupperna för första gången, så upplever 
sig säkert enskilda individer i målgruppen delaktiga i olika grad. Alla enskilda 
personer tillhörande målgruppen blev inbjudna. Att de fick vara med är ett 
faktum. Vem som från början definitivt ville och i olika bemärkelser kunde 
vara är en icke helt klarlagd fråga även om personalen kommunicerade en del 
uppfattningar om detta. Inom ramen för Projektet förekom vidare en mängd 
olika aktiviteter. Ett enskilt museibesök var sammansatt av en rad skilda 
episoder med olika karaktär. Förutom regelrätta museibesök förekom en 
sägenresa, som i sin tur bestod av skilda episoder. Hur såg besökarnas 
delaktighet ut i varje enskild episod, enligt deras egen uppfattning? Vem fick, 
kunde och ville vara delaktig i vardera episoden? 

Delaktigheten kan undersökas utifrån besökarens eget perspektiv, alltså 
upplevd delaktighet. Men den kan också undersökas utifrån, närmare bestämt 
som observerad delaktighet. Vi vet att grad och art av delaktighet kan skilja 
sig åt beroende på vem som uttalar sig om en och samma delaktighet (Tetler, 
2011). Förutom museibesökarna själva uttalar sig personalen och 
museipedagogerna om besökarnas delaktighet. Inte nog med det, i denna 
rapport har jag som forskare försökt tolka och förstå delaktighet utifrån 
deltagande observationer, utsagor i egna och andras texter.  

För museibesökarna gäller delaktigheten flera olika konstellationer. Den 
gäller såväl i en av skolan organiserad museipedagogisk visningsverksamhet 
på museet som i den kompisgrupp, vilken är en del av hela den inbjudna 
gruppen. Individuella museibesökare tillhör alltså först och främst en grupp 
från särskola, gymnasiesärskola eller Daglig verksamhet. Samtidigt går 
museibesökarna till museet sannolikt med en eller några verkliga kompisar, 
alltså självvalda sådana. Distinktionen kan ha sitt intresse, eftersom ett 
museum är öppet för såväl grupper som enskilda. Det tidsbegränsade Projektet 
riktar sig till en viss målgrupp, men projektet öppnar upp för en fortsättning 
där projektets museibesökare kan komma att besöka museet frivilligt, på egen 
hand eller med någon/några kompisar. För att undanröja funktionshinder för 
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delaktighet i samtliga nämna fall krävs att dessa hinder identifieras. Men 
funktionshindren tillhörande aspekten delaktighet kan vara så olika. Möjliga 
konstellationer av museibesökare kan variera. Beroende på i vilket 
sammanhang, som aktiviteten sker, krävs olika förmågor och förhållningssätt, 
hävdar Szönyi & Söderqvist Dunkers, (2012). Andra personer med 
funktionsnedsättning kommer att delta i visningar, gruppvis eller individuellt. 
Att undanröja funktionshinder när det gäller delaktighet är oerhört komplext. 
Hur sammansatt är då inte den övergripande uppgiften att undanröja 
funktionshinder? 

En delaktighetsfråga gäller språket och språkbruket. Talet om en företeelse 
skapar företeelsens villkor. Språkhandlingarna är nog så betydelsefulla. Under 
forskningsarbetets gång har frågan om ordval ofta pockat på uppmärksamhet. 
Lika betydelsefullt som knivigt har det varit att välja ord för att benämna 
målgruppen som helhet, som delgrupper och som enskilda personer. En sådan 
ordvalsfråga berör både Projektets syfte och denna vetenskapliga rapports 
syfte, särskilt aspekterna funktion, tillgänglighet som delaktighet. Valet av ord 
har betydelse för läsarna av denna rapport i deras förståelse av funktion, 
tillgänglighet och delaktighet. Anmärkningsvärt sent fattades beslutet att 
använda samlingsnamnet museibesökare för hela målgruppen. Troligtvis var 
det fattade beslutet i ordvalsfrågan ett led i kunskapsutvecklingen. Utifrån 
insikten om villkorslös tillgänglighet (Ostenfeldt, 2010b) är det ointressant om 
museibesökarna tillskrivs nedsättningar eller störningar. De kommer i 
egenskap av museibesökare till ett museum för alla, inte till ett särmuseum 
eller Daglig museiverksamhet med en inträdesbiljett i form av intyg på 
utvecklingsstörning eller Aspergers syndrom. Här handlar det i stället om 
Kultur för alla och museipedagogik, inte särskolepedagogik, 
gymnasiesärskolepedagogik eller omsorg. Bokstavligt talat alla deltagare i 
Projektet deltar utifrån den egna erfarenheten och kompetensen i den 
gemensamma, syfteenliga och efterfrågade kunskapsutvecklingen för att göra 
museet än mer tillgängligt. En delmängd i denna grupp projektdeltagare är 
målgruppens deltagare. De bidrar alltså utifrån sin erfarenhet och kompetens. 
Man får och kan delta. Och tydligen vill man också.  

Att gå på museum i grupp har sina villkor. Gruppen består av unika 
personer och därför blir gruppen unik. Det betyder att funktionsmöjligheterna 
är unika även för varje grupp. Den grupp, som återkommande får höra en och 
samma dramatiska saga, verkar uppskatta detta. Museipedagogen utnyttjar 
möjligheten att variera tonfall, röststyrka och tempo i sitt berättande och 
besökarna ler igenkännande vid de återkommande momenten. I sagan ingår 
också att museipedagogen lånar sin röst åt en argt skrikande varelse i sagan 
och då ökar dramatiken. Några besökares återhållsamma fnitter vittnar om 
upplevd spänning. De vet uppenbarligen vad som komma skall och uppskattar 
den kontrollen. Uppmärksamhet och koncentration är tidvis stor. Det är alltså 
knäpptyst i salen långa stunder och vid upprepade tillfällen. Personalen 
förundrar sig över hur länge gruppens koncentration faktiskt varar. Frågor 
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infinner sig om individuella och personliga kulturupplevelser gentemot 
kollektiva. Att i grupp lyssna på en berättelse ger en viss sorts upplevelse. Den 
enskilda besökaren reagerar ibland som alla andra, ibland som individ utifrån 
sitt personliga reaktionsmönster. Om klimatet är tillåtande så ryms både 
kollektiva och individuella reaktioner, vilket ofta är fallet inom Projektets ram. 

Att gå på museum som tillhörande en särskolegrupp har sina villkor. Ett 
sådant gruppbesök innebär att elever och personal delar på upplevelsen. 
Intressant är då att notera personalens rolltagande. Uppfattar de sig i första 
hand som personal, vuxen besökare, representant för särskolan, medarbetare i 
ett projekt, birollsinnehavare i ett projekt eller kanske något annat? En del 
intar tydligt skolpersonalrollen och tolkar den på olika sätt, vilket sannolikt får 
betydelse för elevernas kulturupplevelse och deras uppfattning om sig själva. 
Vid flera tillfällen svarar lärare och assistenter direkt på museipedagogens 
frågor och förslag, ställda till eleverna: ”Det vill vi jättegärna!” eller ”Det gör 
vi gärna.” Skolpersonalen kan också komma med tolkningar, som antagligen 
är ämnade att förtydliga för museipedagogen: ”Signe15 vågar inte.” Frågan 
kan ställas om en sådan beredvillighet eller ett sådant ställföreträdande och 
emellanåt kollektivt svar kan få en funktionshindrande effekt. En annan 
komplex fråga gäller den hjälp och det stöd, som de vuxna ger. Hur pass 
avvägd är en sådan handling och utifrån vilka motiv görs den? På vad sätt är 
den vuxna i fas med barnets/besökarens beredskap, vilja eller mod? Tetler 
(2011) påminner om att utmaningen och omsorgen hör ihop. Att balansera det 
ena mot det andra kan vara en svår avvägningsfråga. Relationen mellan 
utmaningen och omsorgen är problematisk, som Aspelin (2010) uttrycker det. 

Apropå sådan hjälp och sådant stöd kan slutligen något sägas om 
museipedagogens ledarskap och uppdrag. En av museipedagogens många 
uppgifter är att bereda besökarna utmaningar, att tillgängliggöra 
utmaningarna. Museibesökarna ställs bevisligen inför utmaningar, som gör att 
museibesöken och sägenresan kan beskrivas i termer av lyckat museibesök. I 
resultatet visar sig att museibesökarna kollektivt fått utmaningar, t.ex. i det att 
besökarna sökt sig till det hemska och rysliga. Samtidigt är utmaningen av 
individuell karaktär, inte minst när det gäller att lära sig något om sig själv (jfr 
Biesta, 2006). Målgruppen som grupp behöver verkligen utmaningar utan att 
funktionshinder ligger i vägen. Detta är alltså ett av de behov som ska 
tillgodoses, som jag ser det. Dock kan frågan ställas hur en utomstående ska 
kunna veta vad som är en verklig utmaning för en museibesökare. Även om 
skolans personal eller personalen på Daglig verksamhet har känt 
museibesökaren i fråga under en längre tid, så har de ändå bara mer eller 
mindre relevanta föreställningar om vad som skulle kunna innebära en 
utmaning för varje enskild museibesökare. Visst kan sådana bedömningar 
träffa mitt i prick, men det ligger i utmaningens natur, att den s.a.s. presenterar 
sig som utmaning först efteråt. Om det pedagogiska uppdraget är att 
                                                           
15 Fingerat namn 
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presentera eller bädda för utmaningar, så är det en grannlaga uppgift. Det är 
relevant att ställa frågan om vad som är skillnaden mellan en utmaning och en 
i ena eller andra riktningen respektlös handling? Är det en art- eller 
gradskillnad? Om våndan kring detta infinner sig handlar det sannolikt om 
våndorna när andra personer ska ”bryta in i världen som unika, individuella 
varelser” (Biesta, 2006, s.35), enligt vad jag kan förstå. Om museipedagogen 
är inställd på att bereda plats och så småningom se den unika varelsen, 
miraklet, så är förutsättningarna goda. Även här är själva beredskapen 
viktigare än mycket annat. Upplevd osäkerhet kan vara en pedagogisk kvalitet, 
ett tecken på att det så att säga står rätt till. 

”Lite pirrigt för mig också!” säger museipedagogen inför första mötet 
med besökarna. Osäkerhet och ambivalens gäller här mötet med personer med 
utvecklingsstörning (Ineland, Molin & Sauer, 2009). På ett djupare plan kan 
även detta handla om de födslovåndor som visar sig när besökaren ska bryta in 
i världen (Biesta, 2006, s.35). Tolkningen som sådan är kanske djärv, men 
efter att ha följt museipedagogens arbete över tid, då jag kunnat se del – helhet 
– del – helhet på ett hermeneutiskt sätt, så uppfattar jag att tolkningen är 
sannolik. När museipedagogerna agerar professionellt, med lidelse och 
kompetens, berättar sagor, sägner och berättelser på sitt eget sätt och använder 
såväl ett rikt kroppsspråk som olika attribut för att förstärka framställningen, 
så når de uppenbarligen ända fram till de unga museibesökarna. Dessa i sin tur 
har möjlighet att känna sig sedda och att rum har beretts åt dem. I egenskap av 
personer kan de uppleva delaktighet, inte som tillhörande en grupp 
funktionsnedsatta. Och den målsättningen bör väl rimligtvis vara den 
övergripande. 

Det är slående hur museipedagogens ledarskap påverkar gruppen, som är 
på besök. Under museipedagogens berättande bidrar ofta besökarna med svar, 
frågor, kommentarer och berättelser. Museipedagogen har av allt att döma ett 
syfte med dagens berättande, som kan utgöras av en enda berättelse eller en 
rad på varandra följande tematiska berättelser. Temat är t.ex. djur eller, i 
påskveckan, påskfirande. Museipedagogerna verkar uppfatta besökarnas 
medverkan som berikande bidrag i den gemensamma pedagogiska 
verksamheten, inte som störande avbrott, även om dessa bidrag kommer 
spontant och plötsligt. Samtidigt håller museipedagogerna över lag ett tydligt 
fokus och återgår till sin linje, även om besökarnas bidrag ibland förefaller 
långt från det fokus museipedagogen uppenbart håller. Kanske ligger det nära 
till hands just för en berättare att fånga upp andras berättelser, andras fantasi. 
Det kan också förhålla sig tvärtom. Men museipedagogens lyhördhet i 
kombination med fasthållande vid den röda tråden verkar vara ett lämpligt sätt 
att värna om hela gruppens koncentration, uppmärksamhet och engagemang. 

Det som nu sagts om det målgruppsinriktade museipedagogiska arbetet 
gäller främst museipedagogernas tolkning av det museipedagogiska 
uppdraget, om deras val av förhållningssätt och bemötande. I det 
museipedagogiska mötet finns minst två parter. Museibesökarnas perspektiv 
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ska sist men inte minst diskuteras. Den viktigaste aktören brukas ju skrida in 
sist i följet. Nu gäller diskussionen deras funktionsmöjligheter och då kan flera 
frågor ställas. I vilka sammanhang kan de vara delaktiga på sina egna villkor? 
När och var kan de känna sammanhang och delaktighet? Hur kommer de till 
tals i den kommunikativa praktiken och hur bidrar de med sina berättelser? 
Från museibesökarnas perspektiv ligger frågorna om funktion och 
tillgänglighet närmare. 

6.2 Funktion och tillgänglighet 
En hel del har redan sagts om nackdelarna med att individer inte syns i den 
stora gruppen. I ett kategoriskt perspektiv syns funktionsnedsättningen framför 
personen. Risken är då överhängande, att brist och tillkortakommande 
skymmer sikten för funktionsmöjligheterna. Men i en individualistisk tid, när 
mycket uppfattas och försiggår i ett individuellt perspektiv, så kanske 
gruppens funktion å andra sidan underskattas. Med gruppen i fokus kan även 
funktionsmöjligheter uppdagas. För att vara sedd så måste någon annan se. För 
att vara delaktig måste det finnas en gemenskap som referenspunkt. 
Problematiskt blir det väl först om en individ tillskrivs en icke självvald 
grupptillhörighet. 

En slutsats är att gruppen som sådan spelar en stor roll för individens 
funktionsmöjligheter. Lärandet är beroende av sammanhang och 
förutsättningar och försiggår i en kommunikativ praktik (Säljö, 2000). 
Inspirerad och sedan påhejad av andra vågar den enskilda museibesökaren 
krypa genom Lindormen, på andra sidan se sig själv i nytt ljus som en som 
prövar nytt och som vågar. Precis som i andra forskningsresultat (Mineur, 
Bergh & Tideman, 2009; Sauer; 2004; Saur, 2007) visar det sig här att den 
kulturella aktiviteten ger nya sorters upplevelser och erfarenheter för personer 
i målgruppen (ibid.). Rollen som museibesökare betyder bl.a. mod och även en 
triumf över att utmaningen blev en personlig seger. Till rollen som skolelev i 
matsalen knyts ett annat uttryck för mod. ”Man får pröva lite nytt!”. Känslan 
av sammanhang infinner sig (Antonovsky, 2005). Självbilden utvecklas i 
salutogen riktning, i den kommunikativa praktiken. Det är också i grupp som 
reflektionerna efter ett museibesök kan formuleras till klara ståndpunkter och 
bli till vägledande synpunkter, vilka kommer Projektets ansvariga till del. 

Gruppernas enskilda deltagare blir sedda på olika sätt. Eftersom det 
pedagogiska mötet utgör ”ett socialt mikrosystem… av en oändlig mängd 
ickeverbalt och verbalt beteende” (Aspelin, 2010), så bär de enskilda orden 
och gesterna mening. Myllret av beteenden samspelar till ett budskap om hur 
personen blir sedd. Den egna självbilden mejslas ut och får sina skuggor och 
dagrar när besökarna bearbetar sina intryck från museibesöken och gruppernas 
museipedagogiska möten. Ibland kommer funktionsnedsättningen i förgrunden 
framför personen. Personerna ses då som utvecklingsstörda. Vad ligger bakom 
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uttryckssättet ”Vad duktiga ni är!” och ”Du var jätteduktig!”, riktat till vuxna 
personer? Språket är s.k. omsorgska (Barron, 2001), som länge talats till eviga 
barn i en historik verklighet där personer med funktionsnedsättningar inte bara 
betraktades som avvikande utan också otillräckliga, ofärdiga och – för 
särskoleelevers del – utvecklingsstörda. Personer med utvecklingsstörning 
brukar vara vana vid ett sådant tilltal (Boardman et al., 2010; Åström, 2003). 
Observera att denna kritiska granskning inte riktar sig mot den uppmuntran, 
som förmedlas i omsorgskans språkliga dräkt, utan själva maktanspråket, den 
makt som läggs an på språket. Ett sådant samhälleligt funktionshinder behöver 
rivas, även om det kanske inte råder enighet om detta. Aspelin (2010) 
efterlyser ju ett nytt språk så, att vi kan förstå och ”… erkänna det 
mellanmänskliga mötets unika innebörder” (ibid., s.12). Omsorgska talas till 
gruppen utvecklingsstörda, de som blir sedda som eviga barn utifrån sin 
grupptillhörighet. Men det gäller i stället att erkänna det unika och det 
personliga. Då kanske svenska språket är det bästa att använda, eller varför 
inte lätt svenska emellanåt? Det gagnar många. 

Av resultatet framgår att skolans personal positionerar sig som tolkar 
mellan de båda parterna, d.v.s. museipedagogerna och eleverna. Sannolikt är 
tillgänglighet ledstjärnan i just den delen av det professionella 
förhållningssättet. Men själva det tolkandet beteendet utgår från 
föreställningen att de båda parterna inte har möjlighet att nå varandra på annat 
sätt än genom en tolkande och därmed överbryggande insats. Detta avstånd 
kan då uppfattas som ett funktionshinder. Skolpersonalens beslut om att tolka 
och tillrättalägga grundar sig i hur ”tolken” uppfattar sig själv och sitt uppdrag 
i relation till eleven. Utifrån skolkulturen kan tolkning och tillrättalägganden 
kallas för stöd. Hur eleven uppfattas spelar in. På ”skolska”, ett språk i samma 
språkfamilj som omsorgska, talas om ”elever i behov av särskilt stöd”. Då är 
särskolans och gymnasiesärskolans personal ”stödgivare”. Ordet stödgivare 
används inte, men ord kan ju bildas allteftersom företeelser uppmärksammas. 
Stödgivarna är utbildade på både elever, behov, det särskilda och stöd. På ett 
plan handlar det om skolans professionella uppdrag. På ett annat plan kan det 
handla om att besökarna s.a.s. inte är betrodda att uppleva Sagomuseets utbud 
på egen hand. På motsvarande sätt är museipedagogen inte betrodd med att 
uppfatta museibesökarnas signaler, uttryck och uttryckssätt utan behöver få 
dem tolkade. Och det är mycket möjligt att tolkningarna och 
tillrättaläggandena behövs. Det som komplicerar såväl diskussionen om som 
den praktiska sidan av funktion och tillgänglighet är att vi har olika 
uppfattningar om funktion och tillgänglighet. Vi ser olika på gränserna för 
normalitet och avvikelse, på villkoren för delaktighet och marginalisering. Att 
placera utvecklingsstörning innanför eller utanför den ”normala” skolan är ett 
exempel. Karlsudd (2012) förespråkar den vida ansatsen och ser helst en 
sammanhållande skola där man upptäcker likheter och hyllar olikheter. I en 
sådan skola är frågorna om tillgänglighet och funktion redan genomarbetade. 
På ett djupare plan handlar det hela om människosyn, kunskapssyn och 
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samhällssyn. Vad eller vem är människan, vilka är hennes villkor, möjligheter 
och begränsningar? Vad är kunskap och hur blir den till? Vad är ett samhälle i 
relation till grupper och individer? Vilket samhälle vill vi ha? 

En öppning i fråga om funktion, d.v.s. en funktionsmöjlighet kan skönjas 
vid horisonten. Om nu personer med utvecklingsstörning riskerar att bli sedda 
som eviga barn, så kommer ju samhällssynen på barnet med i bilden. Om 
barnet ses som ofullkomligt, omoget, olärt och mindre vetande, så ligger det 
något funktionshindrande att hela livet ut bli betraktad som ett barn. Men 
enligt Pramling, Samuelsson och Sheridan (1999) går vi något nytt till mötes, 
nämligen ”… en förändring från att se barnet som bräckligt och novist till att 
idag se det som resilient, dvs. ett robust och kompetent barn” (ibid., s 23). Om 
nu synen på barnet är på väg att förändras, så förändras rimligtvis också synen 
på personer med utvecklingsstörning i riktning bort från bristtänkande. Brister 
och tillkortakommande får ge vika och personer med utvecklingsstörning ses i 
stället som robusta och kompetenta. Om rättighetsperspektivet knyts till detta, 
framstår en helt annan bild än den traditionella, eftersom funktionshinder 
rivits. Att förändra synsätt på samhällsnivå tar tid. Pramling, Samuelsson och 
Sheridan (1999) konstaterade förändringen före millennieskiftet. Över ett 
decennium senare syns både det gamla och nya synsättet i detta empiriska 
material. I följande exempel visar sig nämligen en museibesökare fram sidor, 
som kännetecknas av både kompetens och robusthet. 

Den unga besökaren, som länge och uthålligt stod kvar vid den 
skräckinjagande, uppstoppade hunden, visar sig kompetent i ett samhälleligt 
perspektiv. Obehagskänslorna finns där och de försvinner sannolikt inte förrän 
denna besökare avlägsnar sig från det rum där hunden fanns. Men i stället för 
att rusa vidare bort från sina personliga hinder, går besökaren i klinsch med 
sina känslor av obehag, kanske skräck. Är det inte så en regelrätt, kognitiv 
beteendeterapi mot hundrädsla går till? Säger inte psykologen, att man ska 
stanna kvar i den identifierade men svårbemästrade känslan och 
medvetandegöra sig själv för att på så sätt övervinna sina aversioner eller sin 
fobi? Där står besökaren som tillskrivs utvecklingsstörning och bearbetar på 
egen hand det som brukar kräva experthjälp. Mina egna känslor, aversioner 
och preferenser har betydelse för mitt sätt att fungera i mellanmänskliga möten 
och för hur jag väljer att framträda som människa. Denna funktionsrelaterade 
företeelse i form av aktörskap och lärande är värt att notera. Den svarar väl 
mot vad andra unga personer med funktionsnedsättning påpekar. ”Vi behöver 
riva hinder inom oss själva såväl som inom personer utan funktionshinder” 
(European Agency for Development in Special Needs Education, 2008, min 
kursivering). Vi har alla ett gemensamt åtagande i tillgänglighetsarbetet. 

En museibesökare positionerar sig utanför den kommunikativa praktikens 
gemenskap och konstaterar: ”Jag gillar inte att prata”. Om nu delaktigheten 
handlar om att få, kunna och inte minst vilja delta (Molin, 2004), så är frågan 
om museipedagogens handlingsmönster innebär funktionsmöjligheter, om 
museibesökaren verkligen får ta plats som unik person på sina egna villkor. Ett 
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museipedagogiskt förhållningssätt skulle kunna vara att lyssna, respektera 
önskemålet och låta personen i fråga slippa prata. Var det inte det 
förhållningssättet, som ovannämnda Signe möttes av? ”Signe vågar inte”, 
konstaterar en bland skolans personal, som utifrån sin förståelse beskriver vad 
Signe kan och vill. Den vuxna agerar därmed tolk mellan Signe och 
museipedagogen. Tolkas dessa förhållningssätt hermeneutiskt, i sina 
respektive sammanhang och i ljuset av varandra och helheten, så visar sig de 
båda förhållningssätten utifrån sina kvaliteter. Stefansson (2011) visar vad 
problemet gäller. Personen ska skyddas för det alltför svåra samtidigt som 
personen inte utifrån sin grupptillhörighet ska tillskrivas en svaghet. För att 
deltagandet ska ske på museibesökarens egna villkor, så krävs som sagt 
lyhördhet.  

Lyhördhet kan kanske tillskrivas de båda vuxna, alltså museipedagogen i 
det första fallet och skolpersonalen i det andra. Men i så fall varierar graden av 
lyhördhet påtagligt. Signe får sig en position tilldelad och uttalar sig inte själv. 
Hon tillskrivs svaghet, vilket är en skillnad mot att själv uttala sig om sina 
begränsningar. Museipedagogen svarar med intresse på vad besökaren själv 
uttalat, besökaren som pratat utan att gilla det. Själva spänningsfältet 
intresserar museipedagogen, som lyssnar intresserat. Trots att besökaren i viss 
bemärkelse positionerar sig utanför den kommunikativa praktiken finns en 
nyfikenhet på vad den enskilda personen med funktionsnedsättning har att 
bidra med i just denna praktik (jfr von Wright, 2000). Personen har ju redan 
självvalt tagit ett litet steg in i den kommunikativa praktikens gemenskap, 
vilket museipedagogen lyhört uppfattat. Där finns något att bygga på. 
Funktionsmöjligheter kan man kalla det. 

Det pedagogiska uppdraget handlar om ett erkännande och ett etiskt krav. 
Stefansson (2011) fortsätter att beskriva vad det handlar om, att ”… med den 
språkliga kompetensen och dess komponenter, ansvaret och ömsesidigheten, 
hjälpa eleven att våga sig fram för att bli tillmöteskommen (ibid., s. 179). 
Signe vågar inte delta i den gemensamma aktiviteten, enligt skolans personal. 
Men frågan är om hon inte skulle våga sig fram, i Stefanssons bemärkelse för 
att bli tillmöteskommen, om hon hade fått chansen. Enligt vad jag kan förstå 
brister det i ömsesidigheten och Signe får inte hjälp att våga sig fram till att 
pröva sitt mod, vilket är fallet i den andra situationen. Det museipedagogiska 
ansvaret innebär bl.a. att inta rollen som ”tillgängliggörare” (Ågren, 2010, s. 
40). ”Jag gillar inte att prata” uttalas av en person tillhörande en grupp 
människor, som enligt medicinsk expertis har en funktionssvårighet just på det 
kommunikativa området och tillskrivs ett avvikande beteende. Stefansson 
(2011) visar på en avvägningsfråga gällande bemötande och förhållningssätt. 
Personen ska skyddas för det alltför svåra samtidigt som personen inte utifrån 
sin grupptillhörighet ska tillskrivas en svaghet (ibid.). Museipedagogen 
navigerar likt Odysseus förbi båda farorna, både Skylla och Charybdis, och 
når fram till målet att verkligen kommunicera med museibesökaren och lyfta 
fram en unik röst, som har något att berätta. 
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Enligt FN:s konvention (Ds 2008:23) ska möjligheterna öppnas för att 
personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i kulturlivet. 
Åkerberg (2011) betonar att personer med funktionsnedsättning måste 
uppmuntras att utöva kultur även på amatörnivå. Nu väljer museipedagogen 
ansvarsfullt att inta rollen som tillgängliggörare. Dels lyfts museibesökarens 
egna uttryckssätt fram i dikt och bild, dels får andra människor lyssna till vad 
denna unga person har att säga genom att dikterna och bilderna läggs ut på 
nätet. Samtalet möjliggörs och funktionshindret ligger inte i vägen för 
samtalet. Den unga personen har fått möjlighet att tala och göra sin stämma 
hörd ”… för samhällets berikande” (Ds 2008: 23).  

Samtidigt med Projektet pågick ett annat projektarbete med att göra 
Sagomuseets webbplats mer interaktiv, något som definitivt gagnar alla, med 
eller utan funktionsnedsättning. Kulturella produkter ska finnas i tillgänglig 
form (Ds 2008:23). Att informationsteknikens möjligheter ska öppnas, d.v.s. 
att personer med funktionsnedsättning i större och fungerande utsträckning ska 
ha tillgång till informationsteknik har efterlysts på många håll, en fråga om 
tillgänglighet för att kunna vara aktiv (European Agency for Development in 
Special Needs Education, 2008). När det övergripande museipedagogiska 
arbetets olika komponenter knyts ihop, när ett projekt knyts till ett annat på ett 
kreativt sätt, så uppstår synergieffekter. I sista änden gagnar det enskilda 
museibesökare, som alltså kan bli sedda och som tar plats som aktörer. Även 
om de inte tar plats mitt i det fysiska sagorummet i en stor skara, som berättar 
sina berättelser för varandra, så tar de sin plats och den visar sig kanske ännu 
mera central. Den enskilda museibesökaren som inte gillar att prata, men som 
ändå har mycket på hjärtat, kommer i ett ännu större sammanhang, helt 
självvalt, tack vare tekniken. Och i detta stora sammanhang får denna person 
ta plats och blir sedd inför hela världen – om den vill höra på. 

Ett tillgänglighetsarbete gagnar fler än vad som räknats med från början. I 
hela detta tillgänglighetsarbete behöver ännu fler involveras och ta en aktiv 
del. Ju fler aktörer, som arbetar med tillgänglighet, desto fler 
funktionsmöjligheter öppnas. Tillgänglighet och funktion tillhör förvisso 
raden av politiska ledord på samma sätt som delaktighet, vilket tidigare 
diskuterats. Innebörder och betydelser av de styrande begrepp, som 
framkommer i politisk retorik, behöver tolkas av och förankras hos museets 
anställda, inte bara museipedagogerna. För att museet ska bli tillgängligt och 
denna tillgänglighet komma besökarna till godo behöver hela museet 
genomsyras av tillgänglighet och samtal föras om tolkningar och betydelser. 
Detta arbete pågår, inför öppen ridå.  

Hur museet blir tillgängligt, museipedagogiskt sett, handlar om 
uppfattningar om vad ett museum är, dess mission, och om pedagogisk 
grundsyn. Projektet som sådant vittnar om att museet vill nå ut, nå ända fram 
till alla. Det pedagogiska uppdraget blir då att gå enskilda människors behov 
till mötes och att i samverkan med andra aktörer agera tillgängliggörare. Men i 
uppdraget ligger också en innehållslig aspekt, vilken innebär en förväntning på 
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i detta fall berättandet, på människor som berättare och att de ska framföra 
sina berättelser och lyssna till andras berättelser. Uttryckssätten varierar och i 
Projektet visar sig också många olika uttryckssätt. Även lyssnandet varierar 
och lyhördheten visar sig i olika former. När det gäller våra berättelser, våra 
uttryckssätt och våra sätt att lyssna skulle jag vilja knyta an till Karlsudd 
(2012). Även här gäller det nämligen att upptäcka likheter och hylla olikheter, 
så att alla berättelser blir uttryckta och uppfattade. Varje människas berättelse 
vill bli berättad. 

De stora, existentiella frågorna behöver varje människa bearbeta, förr eller 
senare. Att få tillgång till verktyg för detta är en fördel. Sagomuseet kan sägas 
bistå med en hel verktygslåda, där var och en efter behov kan välja vilka 
verktyg som kan tänkas behövas. Målgruppens deltagare får genom Projektet 
tillgång till sådana verktyg. Möjligheten att pröva dem ligger öppen, eftersom 
tid medges under återkommande museibesök under en tvåårig projekttid. 
Dessutom förekommer ett slags mentorskap i det att museipedagogerna med 
stöd av personal från Daglig verksamhet och utbildning tar sitt ansvar som 
tillgängliggörare. Det vill till att de svarar an i lyhördhet, så att de unika och 
sällsynta tillfällena till verklig dialog inte försummas. Både Saur (2007) och 
Buber (Buber, 1993; Aspelin, 2010) förklarar dialogens fördelar och 
möjligheter. 

Under det analys- och tolkningsarbete, som ägt rum inom ramen för detta 
Projekt har det framstått med all önskvärd tydlighet att Sagomuseet är ett 
museum för alla, alltså alla barn, ungdomar och vuxna. Berättelsen, de folkligt 
förankrade sagorna, de urgamla sägnerna och alla skrönor handlar om 
allmänmänskliga företeelser. Känslor väcks till liv, erfarenheter speglas och 
ett lärande tar form. Vars och ens egna, personliga uttryckssätt får gehör i 
själva berättandet. Att projektet har riktat sig till en preciserad målgrupp är 
naturligtvis ändamålsenligt och bra men samtidigt problematiskt.  Individerna 
i målgruppen får sin målgruppstillhörighet utifrån en funktionsnedsättning, 
som inte är så entydig eller solklar, inte ens okomplicerad att fastställa. Just 
för att de enskilda personerna tillskrivs en s.k. utvecklingsstörning förs de 
under sin skoltid till särskola och vidare till gymnasiesärskola. Efter 
skolutbildningen fortsätter de flesta av dem i s.k. Daglig verksamhet. Men i ett 
projekt som detta sker det paradoxala, att funktionsnedsättningen kommer att 
spela en biroll eller snarast att förpassas till en plats ute i kulisserna. De 
allmänmänskliga företeelserna kommer att spela huvudrollerna. 
Föreställningen handlar om Ditt, mitt och varje människas behov av att vara 
sedd, att någon lyssnar när man försöker uttrycka sig, om att ta hand om sina 
känslor, kanske väcka dem till liv, att förstå sin plats och stund på jorden. 
Projektet har hela tiden på ett målmedvetet sätt strävat mot att 
museipedagogiken ska nå alla, en strävan i riktning mot kultur för alla. Jag 
skulle vilja säga utifrån mitt ovan beskrivna synsätt, att museipedagogiken 
visar sig vara för alla. Denna insikt var kanske något överraskande.   
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Detta forskningsprojekt har visat fram en bild av hur det målgruppsinriktade, 
museipedagogiska arbetet gestaltats inom Projektets ram. Hur funktion och 
tillgänglighet kan främjas i det museipedagogiska arbetet har också lyfts fram 
genom en rad empiriska exempel, som med teorins hjälp analyserats och 
tolkats. Diskussionen, som nu avslutar forskningsrapporten, pekar vidare mot 
en rad nya problemställningar. Dessa har kunnat skönjas i Projektets tidigare 
skeden, men har blivit allt tydligare när Projekttiden närmade sig sitt slut. En 
sådan problemställning rör utmaningens innebörder och förekomst i den 
museipedagogiska eller pedagogiska praktiken. Relationen mellan omsorg och 
utmaning är en annan. En inventering av det museipedagogiska 
tillgänglighetsarbetet på nationell nivå är en tredje. En sådan sammanställning 
skulle kunna ge en bild av villkoren för sådant arbete och även av vad som är 
gemensamt för museernas strävan att framstå som och vara tillgängliga 
institutioner. Museipedagogiska uppfattningar om uppdraget att vara ett 
tillgängligt museum är en fjärde fråga. Museibesökares preferenser på några 
väl valda tillgänglighetsområden är en femte. Kulturarbete och funktion är en 
sjätte. Pedagogisk retorik över tid – en studie om ”skolska” språkets 
utveckling är en sjunde. Hur var det nu, var inte sju ett sagans tal? Kanske bäst 
att sluta uppräkningen där, men projektarbetet har alltså väckt många nya 
frågor. Och så ska det vara. 

Berättelsen om Projektet i Ljungby är slut. I bästa fall kan resultatet av 
denna fallstudie ge ny förståelse och nya tankar, som inspirerar till 
museipedagogiskt utvecklingsarbete på andra platser och vid andra tillfällen, 
något som kvalitativ forskning kan bidra med (Widerberg, 2002). Även om 
berättelsen om det specifika Ljungbyprojektet är slut, så har berättelsen om 
kultur för alla och om funktionsmöjligheter i det museipedagogiska mötet bara 
börjat, enligt vad jag har hört (Chafik och Olsson, 2012). Förhoppningsvis är 
den berättelsen livaktig. Utsikterna finns att den berättas, vitt och brett, på så 
många olika ställen och på så många olika sätt som möjligt, så att alla får höra 
den, ta den till sig och fundera på vad den handlar om.  
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