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inspiring environments in the public library. Silent pedagogy is a 
term from the field of museum education describing the silent 
communication with visitors that takes place in exhibitions 
through introduction and orientation, layout and installation, as 
well as signage. In the 1980s, articles in a Swedish library 
magazine discussed the pedagogical importance of library 
exhibits and how they make the patrons aware of the library’s 
resources. This led us to museum education and a desire to 
investigate whether its theories were transferrable to the library 
context. 

 
Interviews were conducted with librarians and museum 
educators. The results were analyzed in relation to “the 
contextual model of learning” and the constructivist museum, 
which are two models concerning learning at the museum. We 
were able to apply the models and the language of museum 
education to the library context. The librarians had pedagogical 
intentions, but they were not pronounced since they did not have 
a language that provided a means to adequately express it. Our 
investigation shows that the term silent pedagogy can be useful 
also in the library, in exhibitions as well as in the library as a 
whole. 
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1 Inledning 
 
Att ställa ut och presentera diverse material är en vanligt förekommande verksamhet på 
folkbiblioteket. Det kan röra sig om bokskyltningar, samhällsinformation eller konst och 
hantverk. Enligt såväl bibliotekslagen som UNESCO:s1 folkbiblioteksmanifest ska alla 
medborgare ges möjlighet att ta del av kulturell verksamhet i alla former, vilket ses som en 
förutsättning för personlig utveckling och deltagande i ett demokratiskt samhälle 
(Bibliotekslagen 1996:1596; UNESCO:s folkbiblioteksmanifest 1994). Utställningar har 
därmed en motiverad plats på biblioteket, framförallt i mindre kommuner där biblioteket i 
vissa fall är den enda kulturinstitutionen. På museer och konsthallar finns museipedagoger 
och konstpedagoger med utbildning i, och kunskaper om, hur utställningar som väcker 
nyfikenhet och intresse arrangeras. Bibliotekarier har vanligtvis ingen utbildning i 
utställningsteknik – däremot har de en gedigen kunskap om bibliotekets resurser som kan 
utnyttjas för att presentera och tillgängliggöra dessa i form av utställningar på biblioteket. 
På 1980-talet förekom en ganska livlig debatt kring utställningar på bibliotek angående det 
praktiska arbetet med utställningar, utbildning i utställningsteknik för bibliotekarier och hur 
verksamheten kan utvecklas (Biblioteksbladet 1982:6-7; 1983:1). Debatten tycks dock ha 
avstannat idag. Vi anser att det är angeläget att den återupptas för att utställningar ska 
kunna bli en tillgång för biblioteket och inte en belastning och en isolerad företeelse som 
mest ställer till det. 

 
Tidigare undersökningar har visat att det främst är externa utställare som anlitas av 
biblioteket. Biblioteket upplåter plats för utställningen men involveras i övrigt inte 
nämnvärt i utställningsarbetet (se till exempel Wijkander 2004). Vår utbildning i biblioteks- 
och informationsvetenskap vid Växjö universitet har en pedagogisk inriktning. Vi har läst 
om olika pedagogiska teorier och utvecklat en egen pedagogisk grundsyn och har därför 
kommit att reflektera över den pedagogiska dimensionen i utställningsverksamheten. I 
museivärlden har en museipedagogik utvecklats, vi funderar på om detta är något som kan 
överföras till biblioteksutställningar. Vi är intresserade av hur bibliotek kan arbeta mer 
aktivt med utställningar och menar att de borde vara något som förstärker de befintliga 
samlingarna. Vår utgångspunkt är att utställningar på bibliotek kan bidra till lärande. Detta 
genom att biblioteket berikar utställningen samtidigt som utställningen visualiserar 
bibliotekets innehåll. Häri ligger en pedagogisk dimension av biblioteksutställningen som 
vi vill uppmärksamma i förhoppning om att bidra till att utveckla bibliotekens 
utställningsverksamhet. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Biblioteksbladet  utkom 1982 med ett temanummer om utställningar på bibliotek (1982:6-
7) sammanställt av Specialgruppen för information, kontaktarbete och allmänkulturell 
verksamhet under ledning av Inger Fredriksson. Med temanumret uppmärksammas 

                                                 
1 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
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utställningars betydelse för bibliotek, att dessa inte bara har ett dekorativt syfte utan även 
fungerar som en resurs för förmedling av kultur och information. Samtliga artikelförfattare 
framhåller biblioteket som en föredömlig plats för utställningar på grund av dess 
variationsrika utbud och breda målgrupp. Brukare kommer dit i syfte att söka information, 
men också för att finna underhållning och upplevelser. Biblioteket anses kunna berika en 
utställning med hjälp av de resurser som där finns att tillgå i form av litteratur, tidskrifter, 
databaser och övriga medier. Om utställningen väcker ett intresse hos brukaren finns 
möjlighet att förkovra sig i dessa resurser. Utställningen uppges å sin sida kunna visualisera 
mediernas innehåll och göra brukarna uppmärksamma på resurser de skulle ha svårigheter 
att upptäcka på egen hand. Bibliotek och utställningar kompletterar således varandra. I 
artiklarna betonas även hur programverksamhet i anslutning till utställningar kan berika 
utställningarna ytterligare. Anknytande programverksamhet ger olika infallsvinklar till det 
aktuella ämnet, lockar fler målgrupper och erbjuder möjlighet till fördjupade kunskaper. 
För att detta ska lyckas måste utställningen presenteras på ett intresseväckande vis så att 
brukarna blir motiverade att söka sig vidare i biblioteket. Som ett mått på huruvida 
utställningen lyckats nämns just om brukarna väljer att utnyttja biblioteket och 
bibliotekarien för att skaffa sig mer information. En av artiklarna berör att bibliotekarier 
borde utbildas i utställningsteknik för att utställningarnas fulla potential ska kunna 
utnyttjas. Även vikten av att ha en utställningspolicy belyses; utställningsarbetet underlättas 
när mål och visioner finns på pränt (Biblioteksbladet 1982:6-7).  
 
Även Riksutställningars före detta chef, Gunnar Svensson, framhåller i artikeln 
”Biblioteken behöver utställningarna” (1981:5) vikten av utbildning för bibliotekarier i 
utställningsteknik. Han påpekar att en aktiv utställningsverksamhet på bibliotek kräver att 
bibliotekarierna själva tar initiativ och har kunskaper om hur en engagerande utställning 
presenteras.  
 
Under 1990-talet bedrev Riksutställningar en kurs vid namn Våga visa framsidan för 
bibliotekspersonal, avsedd att undervisa i hur utställningar kan användas för att framhäva 
bibliotekets resurser. Helene Broms, en av kursens ledare och tillika utställningsproducent 
på Riksutställningar, understryker att utställningar kan engagera besökarna, framförallt på 
bibliotek där det finns möjlighet att anordna anknytande aktiviteter (Mjöberg 1993:1). 
 
Fil. lic. Bo Lagercrantz, då medlem i Kulturrådet, diskuterar i en artikel från 1972 
skillnader och likheter mellan bibliotek och museer. Han menar att biblioteket representerar 
helhetsbilden medan museet visar upp en konkret del av denna helhet. Lagercrantz skriver 
vidare om hur utställningar kan konkretisera och sammanfatta det som kan upplevas som 
svårtillgängligt och abstrakt i litteraturen (1972:7). 
 
I ett nummer från 1983 publicerades på Biblioteksbladets debattsidor några inlägg kring 
biblioteksutställningar. Även här tar Riksutställningars före detta chef Gunnar Svensson 
upp vikten av utbildning för bibliotekarier i utställningsteknik för en aktiv 
utställningsverksamhet och ett bättre samarbete med exempelvis Riksutställningar. Han ser 
hur utställningen kan fungera som vägledning för brukarna i bibliotekets djungel (Svensson 
1983:1). I samma debatt uttalar sig Specialgruppen för information, kontaktarbete och 
allmänkulturell verksamhet genom Inger Fredriksson: ”[…] biblioteken har som ingen 
annan kulturinstitution en möjlighet att använda en utställning som pedagogiskt instrument 
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genom de basresurser som finns hos oss” (Fredriksson 1983:1, s. 13). Hon vill med detta 
säga att om utställningar väcker intresse finns på biblioteket möjlighet att direkt fördjupa 
sig inom det aktuella ämnet.  
 
I Utställningen - ett sätt att informera: sju inlägg om utställningar på bibliotek för 
upplevelse och upplysning (1982) återfinns diskussionen och argumenten från 
Biblioteksbladets temanummer angående utställningens plats på biblioteket. Jan Ristarp, 
bibliotekarie, trycker på utställningen som en väg för biblioteken att förmedla information 
genom att visa upp och presentera material från biblioteket. Han anser att utställningar utan 
anknytning till litteraturen inte hör hemma på biblioteket. Gunnar Svensson menar däremot 
att även om en sådan anknytning saknas har utställningen ett kulturpolitiskt syfte, men 
påpekar samtidigt att alla utställningar kan kompletteras av bibliotekets resurser.  
 
Susan F. Saidenberg, då ansvarig för utställningsverksamheten vid New York Public 
Library, men även med erfarenhet från museiverksamhet, beskriver och diskuterar i en 
artikel i American Libraries (1991:2) utställningsverksamhet på amerikanska bibliotek. 
Hon menar att utställningar ökar tillgängligheten till, och kunskapen om, bibliotekets 
samlingar på så vis att de synliggör och levandegör dessa resurser för besökarna. 
Saidenberg uttrycker det som att utställningarnas syfte är att uppmuntra till ”research and 
reading” (1991:2, s. 132). Genom att belysa ett ämne med en utställning lockas brukare att 
både läsa de framställda böckerna och att ta reda på mer om det aktuella ämnet via 
bibliotekets övriga bestånd. Hon framhåller även att då ungdomar är vana vid och tilltalas 
av visuell information kan utställningar fungera som en ingång till biblioteket och dess 
andra medier. Då biblioteket har ett brett utbud, vad gäller både medier och ämnen, menar 
Saidenberg att det går att skapa utställningar med inslag från bibliotekets olika avdelningar 
för att ge en djupare förståelse för det aktuella temat. På så sätt framhävs också sambandet 
mellan olika medier och mellan olika ämnen, vilket kan ge nya infallsvinklar och synsätt 
och gynna ett livslångt lärande. Saidenberg betonar vidare vikten av kompletterande 
material till utställningarna. Till en utställning hon arbetat med sammanställdes en broschyr 
med informationstexterna från utställningen, schema över relaterad programverksamhet 
samt tips på vidare läsning. Vid ett tillfälle togs även undervisningsmaterial fram 
tillsammans med high school- och universitetspersonal (1991:2). 
 
Professorerna Elliot W. Eisner och Stephen M. Dobbs presenterade 1988 begreppet tyst 
pedagogik i artikeln Silent pedagogy: how museums help visitors experience exhibitions. 
Tillsammans med tre forskarassistenter genomförde de en undersökning på trettioen museer 
i sju olika stater i USA i syfte att studera hur museer genom skyltning och utställningars 
design kommunicerar information till besökarna för att hjälpa dem ta del av utställningar. 
Eisner och Dobbs anser att museer inte endast har ett ansvar för att bevara och visa föremål 
utan även innehar ett pedagogiskt uppdrag och ett ansvar att hjälpa de besökare som inte 
deltar i guidade visningar. Bristerna framkom framförallt i områdena introduktion och 
orientering, layout och installation samt skyltning (se vidare 1.5 Begrepp; 3.1 Tyst 
pedagogik). 
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1.2 Problemformulering 
 
Undervisning i informationssökning och bokprat är välbekanta pedagogiska metoder på 
biblioteket för att vägleda brukare bland utbudet av information och litteratur. Även 
biblioteksutställningar fyller en funktion som förmedlare av information, kultur och 
litteratur. En utställning ger information samtidigt som den kan väcka nyfikenhet och 
läslust. Genom kompletterande bok- och länktips kan brukarna få upp ögonen för delar av 
biblioteket de annars inte skulle funnit. Vi menar därför att utställningen är en pedagogisk 
metod för att uppnå samma syfte som undervisningen och bokpratet, nämligen att locka 
brukare in i biblioteket för att utforska bibliotekets samlingar och resurser.  
 
Biblioteket är främst förknippat med verbal kommunikation och då utställningar utgör ett 
visuellt uttrycksmedel behöver andra kunskaper och kompetenser tillföras för att skapa en 
mer attraktiv utställningsverksamhet. Vi anser att utställningsverksamheten på folkbibliotek 
behöver utvecklas i en mer pedagogisk riktning och har uppmärksammat ett problem i att 
bibliotekspersonalen saknar kunskaper i utställningsteknik. Det faller sig naturligt att söka 
efter dessa kunskaper inom museiverksamheten där en annan kompetens existerar och en 
specifik museipedagogik utvecklats. I debatten i Biblioteksbladet på 1980-talet diskuterades 
biblioteksutställningars pedagogiska dimension, vi önskar att denna debatt återupptas och 
att vår uppsats kan väcka nytt liv i utställningsverksamheten. Vi genomför intervjuer med 
såväl bibliotekarier som museirepresentanter för att erhålla deras tankar och åsikter kring 
utställningsverksamhet samt förhoppningsvis väcka nya tankar hos dem. 
 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur utställningar och tyst pedagogik kan användas för att 
utveckla biblioteksmiljön på folkbiblioteket till att bli mer pedagogisk och inspirerande. Vi 
ämnar därför undersöka om museipedagogiken kan tillföra nya tankegångar till bibliotekens 
utställningsverksamhet. Vi vill också se om, och i så fall vilka, pedagogiska tankar kring 
utställningsverksamhet som finns bland bibliotekspersonal idag.   
 
 
De frågor vi ställer oss är: 
 

• Hur yttrar sig folkbibliotekariernas pedagogiska intentioner i deras beskrivningar av 
sitt arbete med utställningar? 

• Hur yttrar sig museirepresentanternas pedagogiska intentioner i deras beskrivningar 
av sitt arbete med utställningar? 

• Hur anser folkbibliotekarier och museirepresentanter att utställningar kan 
presenteras för att väcka nyfikenhet och intresse för vidare informationssökning på 
folkbiblioteket?  

• Vad finns att lära av museipedagogiken och dess tysta pedagogik?  
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1.4 Avgränsningar 
 
Undersökningen har begränsats till att enbart omfatta svenska förhållanden då det är 
svenska biblioteksmiljöer vi kommer att verka i och är välbekanta med. Med tanke på den 
debatt som förekom i svensk bibliotekspress på 1980-talet är vi intresserade av hur 
bibliotekarier verksamma idag resonerar kring bibliotekens utställningsverksamhet. Vi 
intresserar oss även för hur personal inom museiverksamheten ser på frågan. Under arbetets 
gång har vi flera gånger, både i litteraturen och via respondenterna, stött på begreppet 
ABM-samarbete, det vill säga samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer. Detta 
samarbete har vi valt att inte gå närmar in på då det faller utanför uppsatsens pedagogiska 
inriktning. Den litteratur vi använt oss av som tar upp ABM-samarbete är relevant på grund 
av de pedagogiska aspekter som även behandlas. Vi kommer inte heller att inkludera 
brukarnas tankar och åsikter i undersökningen då det är bibliotekariernas arbete och 
pedagogiska intentioner vi intresserar oss för. Att inbegripa brukarna skulle gjort 
undersökningen alltför omfattande.  
 
 

1.5 Begrepp 
 
Bibliotekets samlingar 
 
Med bibliotekets samlingar avses alla medier som finns att tillgå på biblioteket. Detta 
omfattar fysiska medier såsom böcker, tidskrifter, filmer, skivor etc. såväl som digitala 
resurser i form av exempelvis databaser och e-böcker. 
 
 
Pedagogik  
 
Vi använder begreppet pedagogik i två bemärkelser; dels talar vi om utställningars 
pedagogiska funktion, dels om hur utställningar kan presenteras på ett pedagogiskt vis. 
Utställningars pedagogiska funktion menar vi ligger i att de kan bidra till lärande och 
tillgängliggöra bibliotekets samlingar genom att visualisera dem för besökarna; 
utställningarna och biblioteket kompletterar varandra. Utställningar kan väcka nyfikenhet 
för vad som finns att upptäcka i biblioteket samtidigt som biblioteket erbjuder en möjlighet 
att fördjupa sig inom utställningsämnet. Det för oss in på hur utställningar presenteras. Det 
kan finnas olika pedagogiska grundtankar bakom en utställning och det är här vi ser en 
möjlighet att applicera museipedagogiken och pedagogiska teorier. Museipedagogiken är 
ett tillämpningsområde och ett praktiskt uttryck för pedagogiska teorier. Vi kommer att 
fokusera på konstruktivismen. En konstruktivistisk utställning innehåller flera nivåer och 
ingångar och uppmuntrar besökaren att skapa sig en egen uppfattning av innehållet.  
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Tyst pedagogik  
 
Begreppet syftar på de medel museerna använder för att kommunicera utställningars 
budskap utan att förmedla något i tal. Den tysta pedagogiken delas in i tre områden: 
introduktion och orientering, layout och installation samt skyltning (Eisner & Dobbs 1988, 
se även 3.1 Tyst pedagogik i föreliggande uppsats). 
 
 
Utställning 
 
Med utställning åsyftas i denna uppsats samtliga former av utställningar som kan 
förekomma på ett folkbibliotek. Detta inbegriper konst- och hantverksutställningar, 
informativa utställningar (presentation av samhällsinformation), debattutställningar (ett 
aktuellt ämne som belyses ur en eller flera aspekter) liksom bokskyltningar. När vi 
diskuterar bokskyltningar specifikt använder vi termen bokskyltning, när den övergripande 
termen utställning nyttjas inbegriper det även bokskyltningar eftersom de också kan bidra 
till en inspirerande biblioteksmiljö.  
 
 

1.6 Litteratursökning 
 
Vi inledde litteratursökningen med att söka efter avhandlingar och uppsatser som 
publicerats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap för att se vilka 
undersökningar som har gjorts om utställningsverksamhet på bibliotek, detta gjordes på 
respektive högskole- och universitets hemsidor. Vi sökte även i Växjö 
universitetsbiblioteks lokala katalog samt i Libris efter museipedagogisk litteratur. Vi gick 
sedan vidare med att söka i databaserna LISA, ERIC, Nordisk BDI-index, Artikelsök, 
Library Literature and Information Science Full Text, Library Information Science and 
Technology Abstracts, Library Literature Retrospective och Resources for College 
Libraries. Våra källors referenslistor gav oss vidare litteraturtips. Vi fann en 
forskningsöversikt över det museivetenskapliga området vilken vi använt oss av för att 
bekanta oss med källor inom detta ämne. 
 
Sökorden vi använde oss av var: utställning(ar) + bibliotek, utställning(ar) + pedagogik, 
exhibit/exhibition(s) + library(ies), exhibit/exhibition(s) + pedagogy/pedagogics, library 
exhibition(s), museum-library relations, museums/exhibits + displays, public 
libraries/exhibits + displays. 
 
Vi bokade även en tid med vår kontaktbibliotekarie på Växjö universitetsbibliotek som 
tipsade om källor för ett nordiskt perspektiv, såsom: Danmarks biblioteksskole, OAIster, E-
LIS samt nordiska tidsskrifter.  
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1.7 Disposition 
 
I det inledande kapitlet presenteras uppsatsämnet följt av problemformulering, syfte och 
frågeställningar. Avgränsningar och centrala begrepp definieras och en redogörelse för 
litteratursökningen ges. I kapitel två redogörs för tidigare forskning om utställningar och 
bibliotek, följt av museipedagogisk forskning. I teorikapitlet beskrivs begreppen tyst 
pedagogik och konstruktivism, vilka tas som teoretiska utgångspunkter, samt de 
museipedagogiska modeller vi analyserat vårt material utefter. I kapitel fyra beskrivs 
kvalitativa intervjuer och utförandet av dessa liksom analysmetoden meningskoncentrering 
som nyttjats. Här skildras också studiebesöket som metod. Resultatkapitlet innehåller 
resultatet från de genomförda intervjuerna i form av en beskrivande text av varje intervju. 
Därefter presenteras studiebesöket. I kapitel sex analyseras intervjuerna och studiebesöket i 
förhållande till tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter och modeller. I kapitel åtta 
diskuteras resultat och analys i förhållande till uppsatsens syfte och frågeställningar. 
Kapitlet avslutas med slutsatser. I kapitel nio sammanfattas uppsatsen.  
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2 Tidigare forskning  
 
I följande kapitel redogörs för den tidigare forskning som ansetts relevant för 
undersökningen. Kapitlet inleds med uppsatser publicerade i ämnet för att ge en bakgrund 
till museipedagogiken som presenteras därefter. 
 
 

2.1 Utställningar  
 
Området bibliotek och utställningar är relativt outforskat både i Sverige och utomlands. Då 
mer omfattande forskning saknas har vi istället studerat de magisteruppsatser som finns 
närmare.  
 
Britta Wijkander lade 2004 fram magisteruppsatsen Utställningsverksamhet på 
folkbibliotek vid Uppsala universitet. Wijkander har undersökt hur 
utställningsverksamheten i Uppsala län ser ut: vad som ställs ut, hur personalen praktiskt 
arbetar med utställningarna och vad syftet med dessa är. Undersökningen visar att av 
biblioteken egenproducerade utställningar är ovanliga, istället är det främst externa 
utställare som anlitas eller visar intresse för att använda bibliotekens lokaler. Konstnärer 
och andra som vill visa upp sina alster hör av sig till biblioteken som tar emot vad som 
erbjuds. Det finns ingen utskriven policy eller målsättning med bibliotekens 
utställningsverksamhet utan de ställer ut vad de får tillgång till. Wijkander visar också på 
att biblioteksutställningar kan nå andra målgrupper än utställningar på museer och 
konsthallar. Till dessa instanser kommer ofta redan intresserade, medan folkbibliotekets 
brukare utgörs av en bred allmänhet. Wijkanders respondenter påtalar att kunskap om 
utställningsverksamhet och utställningsteknik inte finns i samma utsträckning på bibliotek 
som på museer.  De menar trots det att utställningarna har en befogad plats på biblioteket 
där kompletterande medier kan erbjuda fördjupade kunskaper, samtidigt som 
utställningarna visualiserar böckernas innehåll och presenterar bibliotekets resurser. 
Utställningarna inbjuder till nya upptäckter. Om budgeten tillät påtalar respondenterna att 
de gärna skulle anordna fler aktiviteter i samband med utställningarna och samordna 
utställningarna med bibliotekets övriga programverksamhet (Wijkander 2004).  
 
Samarbete med museer finns således med i diskussionen, men vad museipersonalens 
kompetens skulle kunna tillföra i detta sammanhang är ännu outrett. Wijkanders uppsats 
ger en bild av hur utställningsverksamheten på bibliotek kan fungera. Undersökningen 
gäller endast Uppsala län men egna erfarenheter liksom efterfrågningar på BIBLIST2 tyder 
på att verksamheten fungerar på liknande sätt på många håll i landet. Vi tar därför avstamp 
i Wijkanders kartläggning; det finns dock bibliotek som har möjlighet att arbeta mer aktivt 
med utställningar och samarbeta med museer, det är dessa vi fokuserar på i denna uppsats. 
Det pedagogiska perspektivet på bibliotekets utställningar som diskuterades i 

                                                 
2 En e-postlista för nyheter och diskussioner mellan anställda och andra intresserade inom nordiska bibliotek 
(www.lib.chalmers.se/biblist).  
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Biblioteksbladet saknas i diskussionen och forskningen idag, men kan återfinnas inom 
museiverksamheten. 
 
I Emma Engstads magisteruppsats Berätta med form: om innehåll i utställningar (2004), 
skriven inom kultur, samhälle och mediegestaltning, framhålls utställningens 
kommunikativa funktion; utställningen är ett språk och kan som sådant tolkas på olika vis. 
Utställaren kan ha en intention med utställningen och med visuella medel försöka förmedla 
ett budskap. Besökarens bakgrund och förkunskaper avgör dock till stor del hur budskapet 
kommer att uppfattas. Engstad har granskat två museiutställningar och intervjuat 
producenterna bakom dessa. Genomgående är ett framhållande av det individuella lärandet 
och försök att skapa nivåer i utställningarna för att fånga upp olika besökare. Oavsett om 
besökarna är väl bevandrade inom ämnet för utställningen eller amatörer ska de finna en 
ingång som kan bygga upp ett intresse. Engstad beskriver utställningarna som smörgåsbord, 
alla behöver inte ta till sig allt men alla ska finna något som faller dem i smaken (2004, s. 
33). De utställningar hon studerat är skapade med individen och hennes individuella 
förståelseram i centrum. Engstad är dock osäker på om besökarna själva är införstådda med 
detta och menar att det kanske ställs för höga krav på dem; om de inte vet om att de inte 
behöver förstå allt kan detta istället leda till en känsla av underlägsenhet.  
 
Efter att ha studerat uppsatser kring utställningsverksamhet på folkbibliotek och museer 
insåg vi att den pedagogiska aspekten saknas i forskningen rörande utställningar på 
bibliotek, vilket ledde oss till museipedagogiken.  
 
 

2.2 Museipedagogik  
 
”Begrepp utan åskådning är tomma, åskådning utan begrepp är blind” (okänd i Ljung 2004, 
s. 90). Sett ur ett biblioteksperspektiv kan citatet ses som ett uttryck för att utställningar och 
bibliotekets samlingar kompletterar varandra på ett unikt sätt. Biblioteket utgörs av begrepp 
som behöver åskådliggöras samtidigt som det sedda behöver begreppsliggöras. Då vi under 
utbildningens gång studerat pedagogik är det skolans pedagogiska teorier vi fokuserat på. 
Dessa är inriktade på elevers utveckling och formella lärande, på biblioteket liksom på 
museet är lärandet dock av en mer informell karaktär. Vi har därför förhoppning om att 
museipedagogiken kan tillföra vårt ämne en teoretisk förankring på grund av dess 
fokusering på en pedagogisk infallsvinkel på utställningsteknik.  Museipedagogiken belyser 
aspekter som är av vikt även inom biblioteksväsendet, såsom att utställningar ska väcka 
nyfikenhet och frambringa en vilja att ta reda på mer om ämnet. Publiceringen inom detta 
ämne är betydligt större i Storbritannien och USA än i Sverige, där forskare såsom Eilean 
Hooper-Greenhill, John A. Falk, Lynn D. Dierking och George E. Hein är framstående. 
 
Eva Insulander skriver i Museer och lärande: en forskningsöversikt om hur museernas 
pedagogiska roll har fått en allt större betydelse. Hon ser museet som ”en mötesplats där 
nyttjande och lärande står i fokus” (Insulander 2005, s. 7). Vi har framförallt använt oss av 
Insulanders forskningsöversikt för att få en överblick över forskningen inom ämnet 
museipedagogik och har utifrån denna fått vidare litteraturtips. 
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Eilean Hooper-Greenhill, professor i museivetenskap, har forskat om museibesökare och 
lärande på museer. I Museums and the interpretation of visual culture (2000) inriktar hon 
sig på den kunskap som uppstår genom utställningar och deras visuella kultur. 
 

To consider objects from the perspective of visual culture is to focus on the relationship 
between the object and the subject – the seen and the seer. This focuses directly on processes of 
interpretation, and on the ways in which objects become meaningful. (Hooper-Greenhill 
2000, s. 108) 

 
Hooper-Greenhill menar att det finns en väl inrotad uppfattning om att föremål utgör 
direkta källor till en otolkad verklighet, till skillnad från texter som ses som mångtydiga 
och tolkningsbara (2000, s. 106). Hooper-Greenhill själv framhåller dock föremåls 
subjektiva och kontextuella betydelse.  Hon menar att även föremål har flera innebörder 
och kan tolkas på olika sätt beroende på vilket sammanhang de placeras i och med vems 
ögon de beskådas (Hooper-Greenhill 2000, s. 111). Besökarnas sociala bakgrund och 
förkunskaper påverkar hur och vad de ser; åskådning ger inte tillgång till en objektiv 
verklighet, utan har en social och tolkande dimension. ”The constructions of meaning in the 
museum are based on visual interpretations, which are differentiated according to the social 
discourses within which these interpretations are placed” (Hooper-Greenhill 2000, s. 15). 
Enligt Hooper-Greenhill går det emellertid i viss mån att påverka denna tolkning. 
Utställningsproducenter har alltid en tanke bakom sitt arbete, utställningen är ett utryck för 
deras tolkning av verkligheten vilken de på olika vis söker förmedla till besökarna (Hooper-
Greenhill 2000, s. 48). Genom utställningsteknik och genom att placera föremål i ett visst 
sammanhang kan de försöka kommunicera med besökarna. Museipedagogiken ägnar sig åt 
denna kommunikation vilken innefattar såväl innehåll som stil. Det pedagogiska innehållet 
avser vad som sägs, medan den pedagogiska stilen berör hur detta sägs. Här kan hjälpmedel 
såsom placering, ljus, färg, informationstexter med mera utnyttjas. Hur innebörden mottas 
av besökarna är dock i slutändan individuellt, innebörden kan inte direkt överföras från 
sändare till mottagare (Hooper-Greenhill 2000, s. 4-5). Hooper-Greenhills resonemang 
visar på hur konstruktivistiska teorier tillämpas inom den visuella kulturen, det är inte 
enbart verbal information som tolkas utan även föremål utgör en grund för tolkning och 
konstruktion av kunskap. Det finns en relevans i att medföra detta synsätt när 
utställningsverksamhet på bibliotek diskuteras, en medvetenhet om att det aldrig går att 
presentera en sann bild av verkligheten utan att utställningar tolkas individuellt.   
 
Hooper-Greenhill betonar hur föremål kan konkretisera det abstrakta. Utställningar 
åskådliggör det som annars kan vara svårt att ta in och förstå och föremålen blir häri ett 
viktigt pedagogiskt redskap (Hooper-Greenhill 2000, s. 111). I analyskapitlet kommer detta 
att belysas med en diskussion om hur utställningar konkretiserar litteraturens innehåll på 
biblioteket. Föremål kan enligt Hooper-Greenhill förmedla tyst kunskap som inte kan 
erhållas med ord utan tolkas med sinnena. Lärande genom föremål är inte enbart en 
kognitiv process utan innefattar även känslor och reaktioner på det upplevda. För att tyst 
kunskap ska fördjupas och utvecklas menar dock Hooper-Greenhill att besökare även 
behöver läsa och tala om det upplevda för att till viss del omvandla intrycken till verbal 
kunskap (2000, s. 116). Det är här vi ser att bibliotekets resurser kommer in i bilden. De 
kan hjälpa till att fördjupa och befästa kunskap och intryck från utställningen.  
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Hooper-Greenhill talar om två olika typer av museer, det modernistiska och det post-
modernistiska museet. Det modernistiska museet uppkom under 1800-talet och 
kännetecknas av tron på en objektiv kunskap som går att överföra till besökarna. Besökarna 
ses som en enhetlig grupp, inte som individer med personliga erfarenheter och 
förförståelser. De förväntas lära sig på samma sätt och få en likartad kunskap efter 
museibesöket. Det rör sig alltså om förmedlingspedagogik (se 3.2 Pedagogisk 
konstruktivism) och besökarna ses som tomma kärl som ska fyllas med den enda sanna 
kunskapen. Under arbetet med en utställning finns på det modernistiska museet ingen tanke 
på vilken målgrupp utställningen riktar sig till, vilka förkunskaper individerna har och hur 
de kan komma att uppfatta utställningen. Utställningens mottagande tas inte heller i 
beaktande utan utställningen blir en envägskommunikation där besökarna utesluts. 
Resultatet blir en utställning för redan invigda (Hooper-Greenhill 2000, s. 126-138). 
 
Det postmodernistiska museet karaktäriseras enligt Hooper-Greenhill av en 
konstruktivistisk syn på kunskap där besökarna involveras i utställningarna. Deras 
förkunskaper och erfarenheter förbises inte utan utgör kärnan i utställningsverksamheten 
och i besökarnas lärande. En utställning på det postmodernistiska museet syftar till att 
uppmuntra besökarnas individuella tolkningar och meningsskapande. Med utgångspunkt i 
tidigare förförståelser och erfarenheter och i mötet med nya intryck konstrueras en 
subjektiv kunskap. Hooper-Greenhill förringar inte museipersonalens kunskap, men menar 
att den måste kombineras med en kunskap om målgruppen och kännedom om deras 
referensramar. Utställningen på det postmodernistiska museet ger inte uttryck för enbart en 
uppfattning, såsom på det modernistiska museet, utan visar på olika perspektiv och ger 
besökarna frihet att själva tolka utifrån sina känslor och föreställningar (Hooper-Greenhill 
2000, s. 139-143). Begreppen modernistiskt och postmodernistiskt museum kommer inte 
att diskuteras närmare i uppsatsen, däremot använder vi definitionerna för att identifiera 
vilken pedagogisk syn respondenterna uppvisar. 
 
John A. Falk och Lynn D. Dierking, båda internationellt kända för sin forskning kring 
“free-choice learning” (se 3.3.1 ”The contextual model of learning”), framhåller i Learning 
from museums designens betydelse för utställningar: ”Good design draws the visitor in, 
engages all the senses, and compels the visitor to investigate the topic at hand” (2000, s. 
123). Faktorer som går att utnyttja för att påverka besökarna är: utrymme, form och massa, 
färg, struktur och mönster, men också enhet, variation, balans, rytm, proportion, skala, ljud, 
lukt, underlag, text och objekt. Utställningens utrymme kan utnyttjas för att vägleda 
besökarna genom utställningen, men kan också manipuleras för att upplevas som större 
eller mindre. Detta kan uppnås genom att använda form och massa i designen. Även färg 
påverkar uppfattningen av utrymmets storlek och kan brukas för att framhäva föremål och 
förmedla ett budskap. Författarna konstaterar att färger har stor inverkan på besökarnas 
känslor och hur de kommer att uppfatta utställningen; olika färger frambringar olika känslor 
och associationer, både individuellt och kulturellt betingade. Struktur och mönster kan fylla 
samma funktion; enligt Falk och Dierking söker människan alltid efter mönster även när de 
inte står att finna. Alla ovan nämnda faktorer medverkar till att skapa enhet, variation, 
balans och rytm i utställningen. I en väl designad utställning samverkar samtliga faktorer på 
ett sätt som väcker intresse och presenterar information (Falk & Dierking 2000, s. 123-
129). Vi ser här ett tydligt samband med Eisners och Dobbs begrepp ”tyst pedagogik” (se 
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3.1 Tyst pedagogik). En utställnings design är ett pedagogiskt verktyg genom vilket 
utställningsproducenten tyst kommunicerar med besökarna. I analys och diskussion kopplas 
design till begreppet tyst pedagogik och till respondenternas uttalanden kring sinnenas 
betydelse för lärande.  
 
För att befästa kunskap understryker Falk och Dierking vikten av att den förankras i 
verkligheten. Först när nya lärdomar används och sätts in i ett sammanhang relateras de till 
gamla kunskaper så att ny kunskap kan konstrueras. Således är även tiden efter 
museibesöket betydelsefull ur ett lärandeperspektiv. Författarna studerade två kvinnor 
under ett museibesök i syfte att undersöka lärande på museer. Direkt efter vistelsen på 
museet tillfrågades kvinnorna om sin upplevelse av besöket, fem månader senare 
upprepades denna intervju. Det visade sig att svaren skilde sig åt markant mellan tillfällena, 
efter fem månader kunde kvinnorna mer utförligt berätta om vad de tagit till sig. De hade 
då genom nya erfarenheter fått något att relatera lärdomarna från museet till. Falk och 
Dierking poängterar att kvinnorna förde med sig olika kunskaper från museibesöket då 
individuella aspekter såsom intresse, förkunskaper, tidigare erfarenheter från museer och 
vilken uppföljning som sker påverkar lärandet (2000, s. 3-10). Som exempel nämner Falk 
och Dierking också hur museets hemsida kan utnyttjas, dels för att skapa en förförståelse 
innan besöket, men också för att ha något att gå tillbaka till efter besöket för att skaffa sig 
mer information (2000, s. 201). Här ser vi att även biblioteket kan fylla en funktion. Genom 
att erbjuda möjlighet till fördjupning via diverse medier kan utställningen följas upp och 
kunskap befästas. Lärandet är, menar Falk och Dierking, inte begränsat till museet – eller 
biblioteket – utan ingår i ett större sammanhang där andra faktorer och institutioner så som 
utbildning, medier och Internet spelar in (2000, s. 129-130). 
 
George E. Hein, professor emeritus, har forskat kring utbildning och lärande på museer. I 
Learning in the museum (1998) poängteras vikten av att utgå från en pedagogisk teori i 
museiverksamheten. Hein tar ställning för ett konstruktivistiskt synsätt och pläderar för hur 
ett konstruktivistiskt museum bör arrangeras. Ett konstruktivistiskt museum innebär att 
verksamheten tar sin utgångspunkt i uppfattningen att besökarna tolkar innehåll och 
konstruerar sin egen kunskap utifrån tidigare kunskaper och erfarenheter (Hein 1998, s. 
179). Här kan ett samband ses med Hooper-Greenhills postmodernistiska museum där 
också ett konstruktivistiskt förhållningssätt intas och individen sätts i centrum. 
 
Som tidigare nämnts är hela museet och dess miljö en del av museets pedagogiska 
förhållningssätt. Hur miljön organiseras påverkar besökarnas intryck och beteende (Hein 
1998, s. 15). Studier har visat att inredningsdetaljer såsom skyltar, bilder, ljud och ljus samt 
element som ger möjlighet att interagera med utställningen ökar besökstid såväl som 
lärande. Även en varierande design tilltalar och stimulerar sinnena vilket håller uppe 
intresset och bidrar till lärande. En genomtänkt design medverkar till att tillgängliggöra 
utställningens innehåll (Hein 1998, s. 138). Hein menar att ett konstruktivistiskt museum 
erkänner besökarnas olika förutsättningar att ta till sig information, varför så många sinnen 
som möjligt bör stimuleras för att fånga en bredare målgrupp. Han belyser hur ett mer 
kvalitativt lärande uppstår då även hörsel, lukt och känsel engageras i utställningar (Hein 
1998, s. 164). ”Universal design” verkar för att göra museibesöket till en positiv 
upplevelse, även för de som har någon form av funktionshinder. Att involvera alla sinnen 
gör inte bara att andra målgrupper nås, utan ger även en rikare upplevelse åt samtliga 
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besökare (Hein 1998, s. 168). Utställningars design och respondenternas tankar och åsikter 
kring detta kommer i analys och diskussion att sättas i samband med den tysta 
pedagogiken. Hein belyser även fördelarna med att komplettera museiutställningar med 
annat material och förespråkar ett samarbete med exempelvis bibliotek för att berika 
utställningarna: ”The Constructivist Museum will provide resources of all types for those 
visitors who are motivated to continue their interaction with the subject of the exhibition” 
(Hein 1998, s. 170).  
 
Berit Ljung söker i licentiatuppsatsen Museipedagogik i Sverige: pedagogiska perspektiv 
(2004) definiera och förstå det komplexa och ännu ganska diffusa begreppet 
museipedagogik utifrån litteraturstudier samt enkäter och samtal med museipersonal. Hon 
uppmärksammar att museets pedagogiska roll handlar om hur museet tillgängliggörs för 
besökarna och ger därmed begreppet en teoretisk såväl som en praktisk dimension. 
Museipedagogiken innefattar allt från bakomliggande pedagogiska idéer till det praktiska 
arbetet med utställningar och framställande av informationsmaterial (Ljung 2004, s. 8). 
Vidare framhåller Ljung att hon anser museipedagogikens kärna ligga i mötet mellan 
besökaren och museet (2004, s. 15). På samma sätt hävdar vi att bibliotekspedagogikens 
kärna ligger i mötet mellan brukaren och biblioteket. Det rör sig då inte enbart om mötet 
med museipedagogen eller bibliotekarien utan om upplevelsen av hela musei- eller 
biblioteksmiljön. Utifrån enkätsvaren har Ljung identifierat fem dimensioner av begreppet 
museipedagogik: materiell grund, omgivning, aktivitet, hållning samt resultat. Ljung, 
liksom flertalet av hennes informanter, anser att föremålen, den materiella grunden, är det 
som särskiljer museipedagogiken från övriga pedagogiska inriktningar. De poängterar 
också att museipedagogiken är knuten till en specifik omgivning; varje museum har sina 
unika samlingar och pedagogiken skiljer sig därför åt från museum till museum (Ljung 
2004, s. 78). Därmed borde museipedagogiken vara möjlig att överföra till 
biblioteksvärlden; den kan anpassas efter bibliotekets, likväl som efter varje museums, 
förutsättningar. Inom kategorin aktivitet framhålls att förmedla, levandegöra, inspirera och 
tillgängliggöra. Begreppet förmedla är Ljung något kritisk till då det för tankarna till 
skolans förmedlingspedagogik, det vill säga idén om att det går att överföra kunskap till 
passiva åhörare eller åskådare. Det framkommer dock i hennes undersökning att begreppet 
har en lite annan definition i museivärlden och snarare syftar på undervisning och 
kommunikation (Ljung 2004, s. 79). Begreppet torde ha samma betydelse i 
biblioteksvärlden när det talas om litteraturförmedling och kulturförmedling; det är inte 
alltid en förmedling i dess egentliga bemärkelse som åsyftas utan uppdraget att erbjuda, 
tillgängliggöra och väcka nyfikenhet för litteratur och kultur. Aktiviteterna förmedla, 
levandegöra, inspirera och tillgängliggöra kan alltså även tillskrivas biblioteken. Kategorin 
hållning inbegriper vilket pedagogiskt synsätt personalen har samt hur detta praktiseras, 
medan resultat handlar om vilka effekter det pedagogiska arbetet åstadkommer hos 
besökarna. Ljung har även funnit en sjätte dimension vilken hon valt att kalla 
museipedagogikens metaforer. Här beskrivs museipedagogiken och museipedagogen som 
en ”länk” mellan museet och besökaren eller en ”dörröppnare” och respondenterna talar om 
att ge besökaren ”nycklar” till eget kunskapssökande (Ljung 2004, s. 80-82). 
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3 Teori  
 
I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter och begrepp samt de 
modeller vi kommer att analysera materialet utefter. Inledningsvis behandlas begreppet tyst 
pedagogik vilket följs av en presentation av pedagogisk konstruktivism och dess 
tillämpning inom museipedagogiken. Konstruktivismen utgör grund för de två 
museipedagogiska modeller som sedan introduceras: ”the contextual model of learning” 
samt det konstruktivistiska museet.  
 
 

3.1 Tyst pedagogik 
 
Elliot W. Eisner, professor i konstvetenskap, och Stephen M. Dobbs, professor i kreativ 
konst, myntar i en artikel från 1988 begreppet ”silent pedagogy” (tyst pedagogik, vår 
översättning):  
 

By ’Silent Pedagogy’ we mean the use of nonspoken information that provides museum visitors 
with cues for perceiving, thinking about, and appreciating works of arts. These cues include the 
way works are displayed, the themes that relate one work to others, the content of the signage 
(wall panels and labels) that is provided, comprehensibility of the text, and the overall 
effectiveness of the installation. (Eisner & Dobbs 1988, s. 7)  

 
De har uppmärksammat att många museibesökare inte går de guidade turerna utan istället 
väljer att uppleva utställningar på egen hand. Alla medel som används för att förmedla och 
hjälpa besökare att ta till sig en utställning utan guider är pedagogiska verktyg vilka enligt 
Eisner och Dobbs bygger en bro mellan besökaren och utställningen. För att ta reda på hur 
museer hjälper besökare att förstå utställningar genomförde Eisner och Dobbs en 
undersökning på ett antal museer i USA, främst konstmuseer. Resultatet presenteras i tre 
områden: introduktion och orientering, layout och installation samt skyltning. Introduktion 
och orientering omfattar hjälpmedel för att introducera besökarna till utställningen, såsom 
broschyrer, informations- och orienteringstavlor eller introduktionsfilmer. Layout och 
installation rör utställningens design och hur utställningsobjekten presenteras. Skyltning 
syftar på utställningens informationstexter. Överlag var de studerade museerna relativt 
sparsamma med dessa pedagogiska hjälpmedel. Det saknades ofta introduktion och 
orienteringsmaterial till utställningarna vilket skulle ha kunnat underlätta besöket och gjort 
besökarna mer uppmärksamma på utställningarnas innehåll. Museerna fokuserade på 
utställningarnas utseende men inte på att skapa en pedagogisk layout. Föremål och 
konstverk borde enligt Eisner och Dobbs placeras i ett sammanhang för att framhäva 
likheter och kontraster mellan objekten, vilket skapar en större förståelse för utställningen i 
sin helhet såväl som för de enskilda objekten. Skyltningen var antingen väldigt 
knapphändig eller alltför omfattande med invecklade texter och tekniska termer. En effektiv 
skyltning bör vara överskådlig och enkel att förstå. Sammantaget visade Eisners och Dobbs 
studie att den tysta pedagogiken kan underlätta museibesöket och skapa en större förståelse 
för utställningarna. En avsaknad av tyst pedagogik kan få effekten att besökare känner sig 
vilsna och okunniga och lämnar museet. Museerna i studien uppvisade en passiv syn på 
besökarna, men Eisner och Dobbs framhåller att upplevelser skapas i interaktion mellan 



 19 

besökare och utställning. För att utveckla konstmuseernas pedagogik ser Eisner och Dobbs 
att kompetens från museipedagoger kan tillföras (1988). Tyst pedagogik handlar till stor del 
om vad Falk och Dierking benämner utställningars design och om hur färg, form och övriga 
faktorer Falk och Dierking framhåller kan utnyttjas i ett pedagogiskt syfte.  
 
Vi menar att begreppet tyst pedagogik kan överföras till biblioteket där situationen på 
många sätt är densamma som på museet; samma tankar om att underlätta besöket finns, om 
än inte lika uttalade som på museet. På biblioteket kan den tysta pedagogiken inte bara 
utnyttjas i utställningar utan vi ser att den även kan tillämpas på biblioteket i stort och att 
utställningen i sig kan bli ett uttryck för tyst pedagogik. En genomtänkt placering av medier 
och informationsdiskar, skyltning och inredning i stort underlättar för brukarna att finna 
och tillgodogöra sig bibliotekets resurser. Häri kan utställningar ha en viktig funktion och 
fungera som en bro mellan biblioteket och brukarna om tyst pedagogik tillämpas. 
 
Tyst pedagogik är inget vedertaget begrepp, varken på museer och bibliotek, men dess 
innebörd är välkänd då orientering, layout och skyltning diskuteras på båda platserna. 
Dessa områden är dock inte samlade under en term och den pedagogiska infallsvinkeln är 
sällan inkluderad i diskussionen. Genom att applicera detta begrepp vill vi tillföra en 
pedagogisk aspekt till bibliotekets utställningsverksamhet. 
 
 

3.2 Pedagogisk konstruktivism  
 
Konstruktivismen har sin grund i Immanuel Kants filosofi. Kant menar att det finns en 
objektvärld och en fenomenvärld. Objektvärlden utgörs av en objektiv verklighet som det 
är omöjligt för människan att få kunskap om. Människan kan inte nå tingen-i-sig, det enda 
hon kan veta något om är tingen-som-de-framträder-för-henne, vad Kant kallar 
fenomenvärlden (Stensmo 1994, s. 33). Världen framträder dock inte på samma sätt för alla 
människor utan är något som aktivt konstrueras. ”Enligt det konstruktivistiska perspektivet 
sker denna konstruktion i den enskilda individen genom mötet och samspelet med 
omvärlden” (Illeris 2007, s. 143). Detta synsätt skiljer sig från förmedlingspedagogiken 
som länge varit den rådande undervisningsmetoden. Förmedlingspedagogik innebär ett 
överförande av kunskap till en passiv mottagare (Pedagogisk uppslagsbok 1996, s. 200). Ett 
sådant förhållningssätt innebär en objektiv syn på kunskap som existerar oberoende av 
subjektet. Konstruktivismen är uppdelad i två inriktningar: individuell konstruktivism samt 
socialkonstruktivism. Individuell konstruktivism innebär att lärande anses ske inom 
individen, medan socialkonstruktivism innebär att lärande anses ske mellan individer.  
 
En individuellt konstruktivistisk kunskapssyn utgår från att kunskap är subjektiv, varje 
individ konstruerar kunskap utifrån individuella erfarenheter och förkunskaper. 
Konstruktivistisk pedagogik måste grunda sig på de inblandades förförståelse samtidigt 
som nytt kunskapsbildande sker i mötet med andra synsätt och ett aktivt deltagande i 
lärandesituationen. Kunskapen finns inte färdigformulerad någonstans utan måste 
konstrueras av individen. En ledande teoretiker inom den individuella konstruktivismen är 
Jean Piaget. Enligt Piaget består människans verklighetsuppfattning av kognitiva scheman 
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som utgör hennes förståelse av olika företeelser (Stensmo 1994, s. 33-34). ”Kunskap är 
(inre) kognitiva strukturer som människan konstruerar genom aktiv interaktion med (yttre) 
omvärlden” (Stensmo 1994, s. 130). Piaget försökte, liksom Kant, överbrygga klyftan 
mellan empirism och rationalism; han menade att kunskap inte endast är empiriska 
sinnesintryck men inte heller enbart inre rationella tankar oberoende av sinnesintrycken, 
utan en kombination av både empiri och förnuft (Stensmo 1994, s. 33). Lärande sker när 
människan försöker uppnå balans mellan sig själv och sin omgivning, mellan det hon vet 
och de nya företeelser hon möter. Människans samspel med omgivningen är en 
anpassningsprocess som består av assimilation och ackommodation. Assimilation innebär 
att människan anpassar omgivningen till sig själv, hon infogar en upplevelse i ett redan 
uppbyggt schema. Ackommodation innebär istället att människan anpassar sig själv till 
omgivningen. Det sker när en upplevelse inte går att passa in i existerande scheman. Då 
måste hon istället ändra det kognitiva schemat, konstruera om kunskapen, för att återfå 
jämvikt med omvärlden (Stensmo 1994, s. 129). Piaget förespråkar en aktivitetspedagogik, 
den lärande ska vara aktiv i undervisningssituationen och genom egna handlingar skaffa sig 
erfarenheter utifrån vilka kunskaper kan formas (Stensmo 1994, s. 133-134). 
 
Även inom socialkonstruktivismen anses kunskap konstrueras genom aktivt handlande i 
samspel med omvärlden. Socialkonstruktivismen betonar dock samspelet mellan människor 
mer än vad som sker inom individen i lärandeprocessen. Kunskap anses vara en social 
konstruktion som skapas i interaktion med andra människor (Illeris 2007, s. 143). I ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande intas också ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt. 
Människan föds i en social och kulturell kontext som avgör vilken omgivning hon kommer 
i kontakt med och hur denna omgivning kommer att tolkas. I kommunikation och samspel 
med omvärlden skapas en sociokulturellt betingad kunskap, som därmed skiljer sig åt 
mellan olika samhällen såväl som mellan olika grupperingar inom ett samhälle (Säljö 2000, 
s. 65-68). 
 
En stor del av det konstruktivistiska tankesättet utgörs av att knyta an nya lärdomar till 
gamla kunskaper. Hein betonar betydelsen av att individen känner igen sig och känner sig 
bekväm i miljön och situationen på museet. Det handlar först och främst om vilket intryck 
byggnaden ger, både utvändigt och invändigt, vilken atmosfär besökaren möts av. 
Arkitekturen är svår att göra något åt, men den inre miljön går att förändra. Hein, liksom 
Falk och Dierking, intresserar sig för så kallade ”advanced organizers”, det vill säga det att 
ge besökarna någon form av orientering och överblick före museibesöket genom 
exempelvis broschyrer, informations- och orienteringstavlor och introduktionsfilmer. Det är 
alltså samma sak som Eisner och Dobbs relaterar till som en del av utställningars tysta 
pedagogik. Hein uppmärksammar den pedagogiska nyttan med att besökare före besöket 
ges möjlighet att sätta sig in i utställningens syfte och något om dess innehåll, detta gör 
dem mer bekväma under besöket vilket ökar deras förmåga till lärande (1998, s. 156-164). 
Även Falk och Dierking pekar på undersökningar som visar att besökare som vet vad de har 
att förvänta sig lär sig mer än de som saknar förkunskaper. De känner igen sig och får något 
att relatera utställningen till (Falk & Dierking 2000, s. 117). Med Hooper-Greenhills 
forskning kring visuell kultur i åtanke blir det angeläget att framhålla att denna överblick 
inte får bli för detaljerad och styrande utan bör lämna utrymme för tolkning. Förkunskaper 
och tidigare erfarenheter är något Falk och Dierking, liksom Hein, genomgående betonar. 
De talar om att skapa ”hakar” i utställningar, att knyta an till vad besökarna bär med sig 
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sedan tidigare. Författarna menar att besökarna alltid söker relatera nya erfarenheter till 
gamla, att ”se sig själva” i utställningen. För att så många som möjligt ska finna något att 
”haka fast” i bör en utställning ha olika ingångar eller infallsvinklar för att locka och 
intressera en så bred målgrupp som möjligt (Falk & Dierking 2000, s. 182-184; Hein 1998, 
s. 152). I analys och diskussion kommer begreppen ”advanced organizers” och ”hakar” att 
överföras till bibliotekets kontext och hur bibliotekarierna arbetar för att intressera brukarna 
genom att i utställningar knyta an till deras tidigare kunskaper.  
 
De museipedagogiska modeller som presenteras i följande avsnitt grundas i 
konstruktivismen där ett individuellt konstruktivistiskt såväl som ett socialkonstruktivistiskt 
och sociokulturellt perspektiv går att finna. I analys och diskussion kommer 
respondenternas uttalanden att knytas både till dessa modeller och till konstruktivismen 
som grundtanke för att klargöra deras pedagogiska grundsyn.  
 
 

3.3 Museipedagogik 
 
I detta avsnitt presenteras två museipedagogiska modeller där den konstruktivistiska 
kunskapssynen sätts i centrum. 
 
 

3.3.1 ”The contextual model of learning” 
 
”Free-choice learning” syftar på det lärande som sker på frivillig basis utanför den formella 
utbildningen. Falk och Dierking väljer att använda sig av denna term istället för att tala om 
informellt lärande då de anser att detta är ett otillräckligt begrepp som inte riktigt inbegriper 
den inre motivationen och valmöjligheten som kännetecknar denna typ av lärande. Den 
som lär bestämmer själv när, var och vad som ska läras och lärandet följer inget bestämt 
mönster. Falk och Dierking fokuserar på det lärande som sker på museer, men menar att 
begreppet kan överföras till alla situationer där lärandet är frivilligt, således även bibliotek 
(2000, s. 13). Författarna presenterar en modell över lärandeprocessen – ”the contextual 
model of learning”. Modellen utgörs av tre samverkande komponenter: en personlig 
kontext, en sociokulturell kontext samt en fysisk kontext. Till detta läggs en tidsaspekt; 
Falk och Dierking hävdar att lärande är en kumulativ process, något som sker över en 
längre tid (2000, s. 10-13).  
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Figur 1 ”The contextual model of learning” (Falk & Dierking 2000, s.12 ) 
 
 
Personlig kontext 
Den personliga kontexten rör den individuella aspekten av lärandesituationen, allt det som 
individen för med sig i form av förkunskaper, intresse och motivation. Falk och Dierking 
betonar att för att lärande ska uppstå måste situationen kännas meningsfull och vara lagom 
utmanande. För att en utställning som vänder sig till en så pass bred publik som 
allmänheten ska väcka intresse och motivation krävs att det finns något som tilltalar alla, 
oavsett ålder och bakgrund. Informationen i utställningen måste också kunna relateras till 
något för att kunskap ska kunna konstrueras. Här åsyftas både tidigare kunskaper samt 
framtida erfarenheter där informationen aktualiseras (Falk & Dierking 2000, s. 15-33).  
 
Sociokulturell kontext 
Falk och Dierking poängterar att lärande inte enbart är en individuell process utan alltid 
sker i en sociokulturell kontext. Vilken information som finns tillgänglig är kulturellt och 
historiskt betingat och hur denna information sedan tolkas beror på varje individs 
sociokulturella bakgrund. Lärande är ingen isolerad process utan sker alltid i en kontext; 
även om alla lär individuellt är vi samtidigt påverkade av omgivningen (Falk & Dierking 
2000, s. 37-51). 
 
Fysisk kontext 
Lärande påverkas inte endast av en personlig och sociokulturell kontext utan är även bundet 
till omgivningen, eller den fysiska kontexten. Denna fysiska kontext kan arrangeras på ett 
pedagogiskt sätt för att gynna lärande. Falk har i tidigare studier kring ”free-choice 
learning” visat på sambandet mellan positiva känslor, interaktion med den fysiska 
kontexten och ett ökat lärande. En bekväm och avslappnad miljö främjar lärande på ett sätt 
som inte lika enkelt kan uppstå i en mer formell utbildningssituation. Likaså påpekar Falk 
och Dierking betydelsen av associationer mellan platser och beteenden; vissa miljöer, 
såsom museer och bibliotek, associeras med kunskap och lärande vilket gör att lärande 
lättare uppstår på dessa platser. Museet, liksom biblioteket, är en plats dit de flesta besökare 
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kommer frivilligt och utan den styrning och det tvång som finns i skolan. Samtidigt är det 
platser förknippade med lärande, men det rör sig alltså om ”free-choice learning” där 
besökarna själva till stor del har kontroll över sitt lärande (Falk & Dierking 2000, s. 53-65). 
Visserligen kommer utställningar att uppmärksamma brukare på vissa utvalda aspekter av 
ett ämne eller av bibliotekets bestånd, men de gör själva valet att ta del av dessa. Vidare 
skriver Falk och Dierking att ”free-choice learning” drivs av nyfikenhet och en vilja att bli 
stimulerad, vilket bäst främjas i en lagom bekant miljö. Alltför välbekanta miljöer verkar 
ostimulerande medan helt nya omgivningar hämmar lärandet då de saknar intryck att knyta 
an till (Falk & Dierking 2000, s. 115).  
 
Vi ser att samtliga kontexter är applicerbara på vår undersökning; de individuella och 
sociokulturella kontexterna bygger på konstruktivistiska tankar medan den fysiska 
kontexten går att relatera till den tysta pedagogik vi vill uppmärksamma.  
 
 

3.3.2 Det konstruktivistiska museet 
 
Med utgångspunkt i John Deweys teorier poängterar Hein vikten av erfarenheter för att 
lärande ska uppstå men framhåller samtidigt att inte alla erfarenheter är lärande. 
Erfarenheter måste vara utmanande, stimulerande och organiserade (Hein 1998, s. 2). 
Utmanande och stimulerande erfarenheter engagerar inte bara sinnena och handlingarna 
utan även intellektet (Hein 1998, s. 144). Synen på lärande och utbildning har i mångt och 
mycket förändrats de senaste decennierna; nu betonas den lärandes aktiva deltagande i 
lärandeprocessen snarare än ett passivt mottagande. Häri har museerna en befogad plats då 
de på ett eller annat sätt representerar verkligheten och erbjuder en möjlighet till interaktion 
med föremålen (Hein 1998, s. 6). Hein argumenterar för att det måste finnas en väl 
genomtänkt och samordnad pedagogisk policy på museet för att besökarna inte ska mötas 
av dubbla budskap. Det är inte enbart bemötandet från personalen utan hela museimiljön 
som påverkar det sammantagna intrycket (Hein 1998, s. 15). En pedagogisk policy består 
enligt Hein av tre delar: en kunskapsteori, en lärandeteori samt en undervisningsteori. En 
kunskapsteori utreder vad kunskap anses vara, vad det går att få kunskap om samt hur den 
tillägnas. En lärandeteori utvecklar en uppfattning om hur människan lär och vad som 
påverkar lärandet. Utifrån kunskapsteorin och lärandeteorin kan en undervisningsteori 
skapas som gör det möjligt att omsätta teorin i praktiken (Hein 1998, s. 16). Hein urskiljer 
fyra olika undervisningsteorier: didaktiskt förklarande, upptäckande, stimuli-respons samt 
konstruktivism (våra översättningar), vilka han placerar kring två axlar i en modell.  
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Figur 2 Modell över undervisningsteorier (Hein 1998, s. 25) 
 
 
Den vertikala axeln representerar kunskapsteorin och sträcker sig mellan de två 
ytterligheterna objektiv sanning och subjektiv sanning. Objektiv sanning existerar utanför, 
och oberoende av, den lärande, medan subjektiv sanning konstrueras, individuellt eller 
socialt. Den horisontella axeln representerar lärandeteorin och sträcker sig mellan två skilda 
syner på lärande: lärande som byggs på och lärande som konstruktion.  
 
Didaktiskt förklarande  
En didaktiskt förklarande undervisningsteori utmärks av en tro på en objektiv sanning och 
att lärande följer ett specifikt mönster där alla antas följa samma väg till kunskap (Hein 
1998, s. 25-29).  
  
Upptäckande  
Även i den upptäckande undervisningsteorin finns tron på en objektiv sanning, men vägen 
till kunskap är inte lika strikt och enkelriktad som enligt den didaktiskt förklarande teorin. 
Besökarna tillåts undersöka och upptäcka saker på egen hand, på valfritt sätt, men alla 
förväntas nå samma mål (Hein 1998, s. 29-30).  
 
Stimuli-respons 
Stimuli-responsteorin fokuserar på inlärningsmetod snarare än innehåll; det görs inga 
anspråk på en objektiv sanning men innehållet är linjärt strukturerat, det vill säga det finns 
endast en väg att gå, och utifrån det förväntas alla nå samma mål. Ett stimuli ger en respons 
(Hein 1998, s. 30-33).  
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Konstruktivism  
Konstruktivismen sätter individen och dennes personliga referensramar i centrum. Sanning 
anses vara en subjektiv tolkning och kunskap något som konstrueras av individen i 
interaktion med omgivningen, både i handling och i tanke. Liksom den upptäckande 
undervisningsteorin uppmuntrar konstruktivismen besökarna att själva undersöka och 
upptäcka efter eget intresse. Olika tolkningar accepteras då individens sanning är det 
centrala, inte hur denna sanning förhåller sig till andras uppfattning (Hein 1998, s. 34-36).  
 
För att skapa ett konstruktivistiskt museum rekommenderar Hein att tre frågor ställs:  
 

• Vad görs för att framhålla att kunskap är konstruerad av den lärande? 
• Hur görs lärandet aktivt? Vad görs för att engagera besökaren? 
• Hur är situationen konstruerad för att göra den tillgänglig – fysiskt, socialt och 

intellektuellt – för besökaren? (Hein 1998, s. 156, vår översättning) 
 
Dessa frågor kommer i analysen att relateras till respondenternas utsagor i ett försök att 
applicera ett konstruktivistiskt tänkande på bibliotekets utställningar. Konstruktivismen 
synes vara den rådande pedagogiska inriktningen inom museipedagogiken och framhålls 
av samtliga källor vi funnit. Konstruktivismen erbjuder den i våra ögon mest sympatiska 
synen på användarna samt intressantast utvecklingsmöjligheter för bibliotekens 
utställningsverksamhet. Därför kommer vi liksom Hein att fokusera på den 
konstruktivistiska undervisningsteorin.  Denna tillsammans med ”The contextual model of 
learning” samt de teoretiska begreppen tyst pedagogik, ”advanced organizers” och hakar 
utgör uppsatsens teoretiska utgångspunkter. 
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4 Metod 
 
I detta avsnitt behandlas hur vi gått tillväga för att ta fram det empiriska materialet. Först 
diskuteras valet av kvalitativ intervju och aspekterna urval, intervjusituation, intervjuguide, 
etik, generalisering, reliabilitet och validitet samt analysmetod. Därefter beskrivs 
studiebesöket som genomfördes i samband med en av intervjuerna. 
 
 

4.1 Kvalitativ intervju 
 
Vår undersökning kräver en kvalitativ metod då vi önskar ta del av respondenternas tankar 
och erfarenheter snarare än samla in kvantitativa fakta. Steinar Kvale, professor i 
pedagogisk psykologi, behandlar i Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) den 
halvstrukturerade livsvärldsintervjun. Denna metod definieras som ”en intervju vars syfte 
är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna 
fenomenens mening” (Kvale 1997, s. 13). Vidare menar Kvale att syftet med den 
kvalitativa forskningsintervjun är att få insikt i respondentens värld och tankar innan de 
vetenskapliga teorierna appliceras på utsagan i analysstadiet. Den kvalitativa intervjun var 
den metod vi fann mest lämpad för vår undersökning; vi utgår då från Kvales syn på den 
kvalitativa forskningsintervjun som ett samspel mellan intervjuare och respondent. Det 
handlar inte om en utfrågning utan om ett samtal kring ett ämne som visserligen fastställts 
av intervjuaren, men som likväl berör båda parter (Kvale 1997, s. 9). Fil. dr. och professorn 
i sociologi och socialpsykologi Jan Trost intar ett annat förhållningssätt till 
intervjusituationen. Trost menar istället att det rör sig om två relationer, en mellan 
intervjuaren och respondenten och en mellan respondenten och intervjuaren. Det sker inget 
ömsesidigt utbyte av tankar och erfarenheter utan är en envägskommunikation från 
respondenten till intervjuaren (Trost 2005, s. 30-31). Det är ett utbyte vi eftersträvar, vi vill 
höra respondenternas tankar, åsikter och berättelser om sitt arbete. Samtidigt hoppas vi 
kunna väcka tankar hos bibliotekarier och museirepresentanter kring utveckling av 
utställningsverksamhet och vad ett samarbete mellan bibliotek och museer kan ge. Ett fullt 
utbyte är givetvis svårt att uppnå, men är ändock ett mål att sträva efter.  
 
Vi har inte några fasta svarsalternativ utan behöver en öppen metod för att verkligen 
komma åt de kvalitativt relevanta aspekterna som varje respondent kan bidra med. Kvale 
diskuterar den kvalitativa intervjuns subjektivitet, men framhåller att just detta är styrkan i 
metoden – i intervjun söks variationen i varje respondents uppfattningar (Kvale 1997, s. 
14). Vi är medvetna om att det är respondenternas subjektiva upplevelser vi kommer att få 
ta del av, samtidigt som vi kommer att tolka respondenternas utsagor utifrån våra 
förutsättningar. Det går inte att erhålla objektiv kunskap genom intervjuer, men genom att 
tala med både bibliotekarier och museirepresentanter försöker vi att skaffa oss en så 
representativ bild av ämnet som möjligt. Vår konstruktivistiska utgångspunkt, liksom 
uppsatsens syfte att bidra till att utveckla folkbibliotekens utställningsverksamhet, gör det 
omöjligt för oss att förhålla oss helt objektiva i intervjusituationen. Eftersom vi vill väcka 
nytt liv i debatten som pågick på 1980-talet och intresset för utställningsverksamhet på 
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folkbibliotek blir vi själva delaktiga i vår studie och vill så till vida leda respondenterna in i 
våra tankebanor. För att undvika ett alltför styrt samtal har vi formulerat öppna 
intervjufrågor där respondenterna tillåts tala fritt utifrån de teman vi presenterar.  
 
Intervjuerna med bibliotekarier hoppas vi ger inblick i hur utställningsverksamhet bedrivs 
på folkbibliotek idag samt vilka tankar bibliotekarierna har kring hur verksamheten kan 
utvecklas. Genom att tala med museirepresentanter vill vi utreda vilka kunskaper de besitter 
som kan utnyttjas på biblioteken. 
 
 

4.1.1 Urval 
  
Vi har genomfört sammanlagt tio intervjuer, varav sex med bibliotekarier och fyra med 
representanter för museiverksamhet. Vi har tillämpat ett bekvämlighetsurval, vilket innebär 
att ett urval görs bland de kontakter som finns tillhands. De utgör inget representativt urval 
utan metoden är ett mer slumpmässigt tillvägagångssätt där de som anses vara lämpliga 
respondenter väljs ut bland de som finns att tillgå (Trost 2005, s. 120). Via en förfrågan på 
BIBLIST efterlyste vi bibliotek och bibliotekarier som arbetar aktivt med utställningar och 
utställningsverksamhet. Positiv respons erhölls från olika håll i landet och däribland gjordes 
ett urval utifrån de svar vi fann intressantast. Eftersom vi ville få kontakt med personer som 
har erfarenhet av och arbetar aktivt med utställningsverksamhetsfrågor ansåg vi detta vara 
den mest lämpade urvalsmetoden. 
 
Då vi även ville ha ett museiperspektiv på vår undersökning kontaktades Riksutställningar; 
på grund av deras samarbete med bibliotek hoppades vi att de skulle kunna tillföra vår 
undersökning ytterligare ett perspektiv. Via BIBLIST fick vi kontakt med Västarvet och 
Regionbibliotek Västra Götaland vilka inlett ett projekt för att starta en verksamhet med 
vandringsutställningar på regionens bibliotek. Vår handledare informerade oss även om en 
utställningsexpert vars synpunkter vi var intresserade av att höra. Då det inom 
museiverksamheten finns en pedagogik speciellt utarbetad för utställningsverksamhet tror 
vi att denna kan vara till hjälp även för bibliotekarierna i deras arbete med utställningar. 
 
 

4.1.2 Intervjusituationen 
 
Då våra respondenter är utspridda över landet har vi valt att genomföra flertalet av 
intervjuerna per telefon. En intervju genomfördes dock på plats i samband med ett 
studiebesök och två respondenter föredrog att skicka svaren via e-post. Vi är mycket väl 
medvetna om de aspekter i kommunikationen som går förlorade när det fysiska mötet 
uteblir. En stor del av det vi säger förmedlas via kroppsspråk, ansiktsuttryck och gester; en 
tolkningsmöjlighet vi missar. Jan Krag Jacobsen, lektor och undervisande i intervjuteknik 
vid Roskilde universitet, har gått in mer i detalj på för- och nackdelar med telefonintervjuer. 
Även han betonar det negativa med ett uteblivet kroppsspråk, han menar att det finns mer 
än ord att tolka, kroppsspråket sker omedvetet och kan ge signaler som går förlorade på 
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telefon (Krag Jacobsen 1993, s. 159-160). Kvale betonar vikten av att skapa en bekväm 
situation för respondenten vilket är lättare att bygga upp vid ett personligt möte (1997, s. 
118). Krag Jacobsen menar dock att telefonintervjun för en del tvärtom kan upplevas som 
tryggare än en intervju som sker ansikte mot ansikte. När respondenten inte ser intervjuaren 
kan eventuellt ett förtroligare samtal uppstå (Krag Jacobsen 1993, s. 160). Telefonintervjun 
störs inte heller av negativa intryck från omgivningen utan ”[s]amtalet kan så att säga 
fokusera på sig självt” (Krag Jacobsen 1993, s. 160). Trots telefonintervjuns negativa 
aspekter anser vi att vi kan få ut relevant information från intervjuerna då detta är 
respondenter som själva tagit kontakt med oss och visat intresse för medverkan. 
Intervjuerna rör ett ämne de är involverade och kunniga i och vi vill intervjua dem då vi 
anser att deras arbete utgör positiva exempel på utställningsverksamhet. Vid e-
postintervjuerna försvinner ytterligare en dimension av samspelet, det blir svårare att skapa 
en dialog och få fram spontana reaktioner. Det går visserligen att skicka följdfrågor men 
hela förloppet tar betydligt längre tid och missförstånd kan lätt uppstå. Då respondenterna 
hade viktig information att delge såg vi dock hellre svar via e-post än en utebliven intervju. 
 
Vi valde att inte genomföra telefonintervjuerna tillsammans, då telefonsamtal med tre 
personer kan upplevas som röriga. Trost påpekar dessutom att detta kan få respondenten att 
känna sig utsatt. Samtidigt menar han att två samspelta intervjuare kan få ut mer av 
intervjun än en ensam intervjuare (Trost 2005, s. 46). Vi beslutade därför att ansvara för 
varannan intervju medan den som inte intervjuade lyssnade till samtalet med hörlurar för att 
kunna ge stöd och hjälpa till att formulera eventuella följdfrågor. Intervjun som 
genomfördes på plats på Göteborgs stadsbibliotek skedde i ett avskilt rum intill personalens 
fikarum. Där kunde vi samtala ostört under hela intervjun som även den spelades in. När 
intervjun var slutförd fick vi en rundtur på biblioteket så att vi själva kunde se det som 
respondenten talat om. I intervjusituationen har intervjuaren ett visst övertag över 
respondenten; intervjuaren styr strukturen på samtalet liksom tolkar, analyserar och 
sammanställer hur intervjun presenteras. Vi är dock två som tolkar utsagorna och 
slutprodukten blir därmed pålitligare och mer nyanserad, vilket delvis jämnar ut övertaget. 
 
 

4.1.3 Intervjuguide  
 
Kvale framhåller att intervjufrågorna måste formuleras både tematiskt och dynamiskt. 
Tematiskt ska frågorna ha relevans för undersökningens syfte och hur intervjuerna ämnar 
analyseras. Dynamiskt bör de skapa ett bra samtalsklimat mellan intervjuare och 
respondent. Kvale föreslår att två intervjuguider sammanställs för att få ut så mycket som 
möjligt av intervjusituationen - en med tematiska forskningsfrågor, vilka i vårt fall utgörs 
av undersökningens frågeställningar, och en med de faktiska intervjufrågorna som bör vara 
både av tematisk och av dynamisk karaktär (Kvale 1997, s. 121-122). Utifrån 
frågeställningarna formulerades därför ett antal mer konkreta intervjufrågor riktade till 
bibliotekarier respektive museirepresentanter (se Bilaga 2). För intervjuguiden till de senare 
modifierades dock frågeställningarna något för att bättre passa dessa respondenters 
situation. Frågorna rör respondenternas praktiska arbete med utställningar, vilka tankar som 
ligger bakom en utställning liksom respondenternas åsikter om utställningsverksamhet i 
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allmänhet. Enligt Kvale ska en kvalitativ forskningsintervju genomföras på två plan, ett 
faktaplan och ett meningsplan. På faktaplanet söks påtaglig information medan intervjuaren 
på meningsplanet försöker finna den underliggande meningen i det som sägs (Kvale 1997, 
s. 36). Våra inledande frågor rör sig på faktaplanet i syfte att skaffa oss 
bakgrundsinformation. Dessa skickas till och besvaras av respondenterna via e-post en tid 
före intervjutillfället. Detta i syfte att få veta lite om situationen på respondenternas 
respektive bibliotek innan telefonintervjuerna genomförs. Under själva intervjun övergår vi 
sedan till meningsplanet för att få en djupare insikt i respondentens arbete och tankar kring 
detta. Genom att be respondenterna beskriva en specifik utställning de arbetat med hoppas 
vi kunna erhålla information som går att analysera med hjälp av pedagogiska teorier.  
 
Efter att en preliminär intervjuguide sammanställts genomfördes en pilotintervju med två 
bibliotekarier ansvariga för utställningsverksamheten på ett stadsbibliotek. Holme och 
Solvang rekommenderar att frågorna testas i en förundersökning för att se hur de mottas 
(1997, s. 175). Pilotintervjun visade att frågorna innehållande begreppet pedagogik 
missuppfattades. Bibliotekarierna talade om att inspirera, men ville inte använda ordet 
pedagogik. Vi drog slutsatsen att termen pedagogik inte nyttjas i dessa sammanhang på 
biblioteket, utan är något som förbehålls mötet med brukaren. Detta stärkte vår tro på att 
museipedagogiken har något att tillföra biblioteksvärlden. Vi valde därför att inte använda 
oss av detta begrepp utan formulera öppnare frågor. För att ändå leda in respondenterna på 
de pedagogiska aspekterna skrevs en inledande text med våra tankar kring pedagogik samt 
en förklaring till begreppet tyst pedagogik, vilken skickades tillsammans med 
intervjufrågorna. Vi ser att det finns ett problem med att presentera begreppet tyst 
pedagogik för respondenterna då detta kommer att styra deras svar. Vi ansåg oss dock 
tvungna att göra detta då respondenterna under pilotintervjun började tala om andra 
aspekter av bibliotekets utställningsverksamhet, vilka inte var relevanta för vår 
undersökning. 
 
 

4.1.4 Etik  
 
Respondenterna har innan de valt att medverka blivit informerade om undersökningens 
syfte samt vad frågorna kommer att handla om. Innan själva intervjutillfället skickades 
frågorna ut så att respondenterna gavs möjlighet att förbereda sig inför den kommande 
intervjun (se Bilaga 1). Samtliga intervjuer spelades in efter att respondenterna gett sitt 
medgivande. Deras konfidentialitet garanterades liksom möjligheten att godkänna sina 
utsagor. De informerades också om att uppsatsen kommer publiceras i Högskolan i Borås 
digitala arkiv. 
 
 

4.1.5 Generalisering, reliabilitet och validitet 
 
Kvale diskuterar Schofields tre mål för generalisering: det som är, det som kanske kommer 
att finnas och det som kan finnas (Schofield 1990, se Kvale 1997, s. 212). Vi strävar inte 
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efter att nå en generell bild av utställningsverksamheten idag, istället har vi valt 
respondenter från bibliotek med en utvecklad utställningsverksamhet, vilka alltså 
representerar det som kan finnas. Genom att sammanställa vad deras erfarenheter samt 
museirepresentanternas kunskaper har att tillföra hoppas vi att utställningsverksamheten på 
bibliotek ska kunna utvecklas. 
 
Begreppet reliabilitet rör undersökningens tillförlitlighet. Kvale nämner det dels i samband 
med formulering av intervjufrågor, men också vid utskrift och analys. Intervjufrågorna ska 
inte styra eller påverka respondenternas svar och det rekommenderas att mer än en person 
transkriberar och analyserar materialet (Kvale 1997, s. 213). Vi har ställt relativt öppna 
frågor och uppmuntrat respondenterna att tala fritt kring ämnet. Båda har varit delaktiga 
och lyssnat vid alla intervjuer även om endast en av oss ansvarat för själva samtalet. 
Tolkning och analys har genomförts tillsammans, därmed har reliabiliteten i viss mån ökat, 
då det kunde vara så att en av oss uppfattade något som den andra missade. För att stärka 
uppsatsens tillförlitlighet har vi under resultat och analys även inflikat citat från de 
genomförda intervjuerna. 
 
Validitet innebär giltighet, det vill säga huruvida ”en metod undersöker vad den är avsedd 
att undersöka” (Kvale 1997, s. 215). Kvale framhåller att validering pågår under hela 
arbetsprocessen, från planering till rapportering. Det ska finnas en röd tråd mellan 
undersökningens olika delar och relevanta metoder ska nyttjas. Under intervjun bör ett 
kritiskt förhållningssätt intas, intervjuaren kan upprepa vad respondenten sagt och ställa 
följdfrågor för att försäkra sig om att svaret uppfattats korrekt. Vad som utgör ett giltigt 
tillvägagångssätt vid utskrift, analys och rapportering beror på den specifika 
undersökningens syfte (Kvale 1997, s. 214). Då det i vårt fall inte är väsentligt att analysera 
pauser och stakningar eller att återge ordagranna citat har vi valt att skriva om utsagorna till 
korrekt skriftspråk i resultatet. 
 
 

4.2 Analysmetod 
 
Vi har valt att analysera intervjuerna genom meningskoncentrering. Denna metod består av 
fem steg:  
 

1. Först läses hela intervjun igenom för att skapa ett helhetsintryck.  
2. Därefter delas intervjun in i meningsenheter. Dessa utgörs av den styckeindelning 

som naturligt uppstår i intervjun när respondenten övergår till att tala om något 
annat. 

3. Ur meningsenheterna urskiljs och sammanfattas sedan centrala teman. 
4. I nästa steg klargörs vad varje meningsenhet tillför undersökningens syfte genom att 

relatera dem till de formulerade frågeställningarna. 
5. Slutligen sammanfattas resultatet av intervjun i en beskrivande text (Kvale, 1997, s. 

177). 
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Vi ansåg denna analysmetod mest lämpad för vår undersökning då den hjälper oss att 
urskilja det relevanta i respondenternas utsagor. Det är respondenternas erfarenheter och 
tankar vi är intresserade av och meningskoncentrering ger oss ett överskådligt resultat. 
 
Meningskoncentreringen resulterade i beskrivande texter utifrån vilka kategorierna tyst 
pedagogik, pedagogisk konstruktivism och museipedagogik identifierades. Den påföljande 
analysen liksom teorikapitlet har strukturerats efter dessa kategorier. De beskrivande 
texterna presenteras i resultatkapitlet. De är av varierande längd, främst på grund av att de 
olika tillvägagångssätten med telefonintervjuer, e-postintervjuer och en intervju ansikte mot 
ansikte gett olika förutsättningar att erhålla information.  
 
 

4.3 Studiebesök 
 
Det mest fördelaktiga hade varit att besöka alla respondenters bibliotek för att studera deras 
utställningar, tyvärr var detta inte möjligt då de är utspridda över hela landet. Vi beslutade i 
alla fall att besöka Göteborgs stadsbibliotek för att se åtminstone en utställning med egna 
ögon. Utställningsverksamhet är ett praktiskt område och för att inte fastna i det teoretiska 
och abstrakta ville vi göra ett studiebesök i syfte att konkretisera vår undersökning. Vid 
tiden för vårt besök visades utställningen Mama Massai med fotografier och föremål från 
massajbyar i bibliotekets utställningshall. Vi betraktade utställningen och försökte 
uppmärksamma de faktorer vi läst om i den museipedagogiska litteraturen. Vi samtalade 
även med utställningsvakten tillika initiativtagaren till the Massai Swedish Partnership, 
vilka stod bakom utställningen. Efter besöket sammanställde vi våra intryck. Resultatet från 
analysen av intervjuerna liksom de kunskaper vi tillägnat oss genom att studera 
museipedagogisk litteratur applicerades sedan på erfarenheterna från studiebesöket i ett 
försök att praktisera de museiteoretiska modellerna och begreppen.  
 
Vi har valt att inte kalla studiebesöket för en observation eftersom vi betraktat snarare än 
observerat; observation avser studiet av människor och deras samspel (Holme & Solvang 
1997, s. 122). Hade vi närvarat vid iordningställandet av utställningen hade vi utfört en 
observation men som det nu var betraktade vi det färdigställda resultatet, varför vi hellre 
kallar metoden studiebesök. 
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5 Resultat 
 
I detta kapitel framläggs en sammanställning av resultatet från intervjuer och studiebesök. 
Kapitlet inleds med en redogörelse för intervjuerna med bibliotekarier följt av en 
redogörelse för intervjuerna med Artland, Riksutställningar och Västarvet. En kortare 
presentation av de sistnämndas verksamheter presenteras också. Sist presenteras 
studiebesöket vid Göteborgs stadsbibliotek.  
 
 

5.1 Intervjuer bibliotek 
 
Nedan presenteras resultatet från de sammanlagt sex genomförda intervjuerna med 
bibliotekarier.  
 
 

5.1.1 Alingsås 
 
Respondenten arbetar inte längre som bibliotekarie på Alingsås bibliotek och vill därför 
poängtera att uppgifterna svarar för hur det var för ett par år sedan. Det anordnades då 
kontinuerligt utställningar i biblioteket, såväl externa som interna, och för alla målgrupper. 
De placerades på entréplan, på barnavdelningen eller där det kändes mest aktuellt att ställa 
dem beroende på tema. Vad respondenten benämner trendutställningar förekom också; med 
detta avses utställningar i ett aktuellt ämne som tros intressera många. Ämnen med lokal 
förankring som handlar om människors närmiljö väckte ett stort intresse bland brukarna. 
Det existerade ingen policy för bibliotekets utställningsverksamhet under tiden 
respondenten arbetade där, däremot fanns outtalade tankar kring hur verksamheten kunde 
bedrivas.  
 
Det anordnades programverksamhet i anknytning till bibliotekets utställningar och vid 
åtminstone ett tillfälle ordnades vernissage i samband med en utställning. Respondenten 
menar att det finns mycket att utveckla vad gäller mervärdet omkring utställningar, 
exempelvis genom föreläsningar som kan skapa samtal kring ämnet. På biblioteket 
kompletterades ofta utställningar med andra typer av medier som relaterade till 
utställningens tema. Respondenten menar att en omsorgsfullt arrangerad utställning i 
kombination med ett relevant bredvidläsningsmaterial stimulerar brukarna och väcker 
intresse. Genom Utställningen kommer (vandringsutställningar från Västarvet, se 5.2.3 
Västarvet) hyrdes utställningar in tillsammans med en konstpedagog; detta är något som 
biblioteket vill utveckla för att även filialbiblioteken ska kunna ta del av utställningar, om 
än i något begränsad omfattning. Ett exempel på en utställning från Utställningen kommer 
var Serieboom, en stor utställning som placerades mitt i biblioteket där konstpedagogen 
berättade om nya serietecknare i Sverige. Respondenten anser att det är spännande att få in 
en annan kompetens i biblioteket, då respondenten själv inte har någon utbildning i 
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utställningsteknik. Respondenten påpekar att museerna kan tillföra sin kompetens och bidra 
med sitt material till bibliotekets verksamheter. 
 
 Det optimala är ju om man har museipersonal i anslutning till biblioteket, att man kan ha 

gemensamma arbetsrum och personalutrymmen, det brukar kunna ge en väldigt god mereffekt.  
 
Vid en utställning som behandlade ämnet tatueringar, och som blev väldigt 
uppmärksammad, skapades en hemsida med länkar till olika museer i världen som 
fokuserar på kroppsmålningar. Respondenten menar att en utställning på detta sätt kan 
lyftas fram eller ställas ut på webben och sedan kompletteras med litteratur som anknyter 
till ämnet. Att på detta sätt arbeta med den nya tekniken förmodas även locka och intressera 
många ungdomar. 
 
 

5.1.2 Eskilstuna  
 
På Eskilstuna stadsbibliotek anordnas varje år tolv till fjorton större utställningar, samt tio 
till tjugo mindre. De större utställningarna som placeras i bibliotekets entréhall visas under 
cirka en månad och bokas ungefär ett år i förväg. De något mindre visas på en vägg mot 
barnavdelningen och ibland också vid trappan upp mot bibliotekets café. De mindre 
utställningsplatserna har lite kortare framförhållning, ofta för aktuellt material i samband 
med speciella temaveckor och visas kortare perioder. Många av utställningarna i biblioteket 
är externt producerade av föreningar, organisationer, andra kommunala verksamheter och 
gymnasieelever i samarbete med biblioteket. Respondenten bistår som rådgivare kring 
material och utformning och vaktmästarna hjälper till med belysning och upphängning. 
Utställningarna kompletteras med litteratur och ibland även med litteraturlistor. Utöver de 
ordinarie utställningarna arrangeras även bokutställningar i bokhallen på olika teman. 
Sedan förra året har personalen bildat speciella skyltgrupper som turas om att ansvara för 
bokskyltningen, vilket respondenten tycker är positivt eftersom det ger bokutställningarna 
olika karaktär.  
 
De som är intresserade av att använda biblioteket som utställningslokal hör själva av sig till 
biblioteket och vid större samarbetsprojekt bildas en arbetsgrupp. Tidigare har utställningar 
från Riksutställningar hyrts in, men numera anser respondenten att deras utställningar 
antingen är för små – tänkta för skolbruk, eller för stora – tänkta för museer. Istället väljer 
biblioteket att samarbeta med lokala arrangörer. Under en månad varje år reserveras 
utställningsplatsen för ett ABM-samarbete med Eskilstuna stadsarkiv och museer. Alla 
inblandade hjälps åt att ta fram bakgrundsmaterial från sina områden och förra året kunde 
museernas nyanställda utställningsproducent formge utställningen. Respondenten ser 
positivt på samarbetet med museer och arkiv. Deras föremål och dokument ger möjlighet 
att producera mer innehållsrika utställningar. Ibland skapas även mindre versioner av 
ABM-utställningarna som kan cirkulera på filialbiblioteken. Biblioteket eftersträvar en 
variation i utställningsutbudet mellan amatörutställningar och mer professionella 
utställningar. Amatörutställningar kan enligt respondenten ofta bli något splittrade, även om 
också enkelt utformade utställningar kan väcka intresse om ämnet engagerar. Dessutom ger 
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det brukarna möjlighet att presentera sin verksamhet och att vara delaktiga i det offentliga 
rummet. 
 
Utställningsverksamhetens målsättning är att synliggöra kulturliv och aktiviteter i 
kommunen och vara ett slags skyltfönster. Respondenten anser att utställningar är viktiga 
för att spegla lokalsamhället, men också för att inspirera brukarna till att söka sig vidare, 
respondenten hoppas att utställningar kan ge brukarna idéer eller uppslag, något att fundera 
på.  
 
 Utställningar är viktiga för att ge inspiration till att gå vidare på ett eller annat sätt, antingen 

läsa eller gå på en studiecirkel eller göra någonting som blir viktigt för en i livet. […] Väldigt 
många av våra besökare stannar ju till […] det finns alltid något att upptäcka. 

  
Utställningar ger en levande miljö åt biblioteket, det blir en intressant mötesplats där det 
alltid finns något nytt att upptäcka och något oväntat som överraskar. Respondenten 
påpekar att biblioteket inte har som målsättning att erbjuda den typ av genomarbetade och 
långvariga utställningar som finns på museer. Biblioteksutställningar är istället små och 
intresseväckande i syfte att engagera och inspirera brukare.  
 
En bra utställning ska enligt respondenten innehålla bilder, korta informationstexter och 
fokusera på några viktiga saker som fångar uppmärksamheten för att inte ge ett rörigt 
intryck. Att också ha med föremål och inte bara text och bild väcker intresse. Likaså 
beskriver respondenten hur färg kan användas för att lyfta fram delar av en utställning eller 
skapa en helhet. Vid några tillfällen har musik förekommit i bibliotekets utställningar 
liksom inslag där brukarna ges tillfälle att interagera med utställningen, exempelvis genom 
att de uppmanas att fundera över en fråga. Respondenten berättar att när en utställning om 
litteratur från olika världsdelar anordnades fokuserades det framförallt på att skapa en 
upplevelse och känsla i själva utställningen tillsammans med några få citat. 
Informationstexter och litteraturtips presenterades istället i en folder.  
 
I samband med utställningar erbjuder utställarna ibland en föreläsning och biblioteket 
försöker anknyta egna program till aktuella utställningar. Biblioteket erbjuder en 
fördjupning till utställningarna genom att presentera relaterad litteratur och andra medier i 
utställningen, nyligen har biblioteket även börjat göra detta på webben. Bilder från 
bibliotekets utställningar liksom litteraturtips från såväl utställningsproducent som 
bibliotekspersonal publiceras på bibliotekets webbsida med länkar direkt till bibliotekets 
katalog. Respondenten menar att utställningarna på så vis får längre liv:  
 
 Det virtuella rummet ska vara lika levande som det fysiska rummet. Utställningarna får också 

längre liv, för att om man lägger upp de här grejerna på nätet så finns de alltid kvar. 
 
Att på detta sätt samarbeta med den övriga bibliotekspersonalen kring utställningar 
upplever respondenten som något som utvecklar verksamheten. Respondenten anser att det 
är viktigt att utställningarna integreras i och tillför bibliotekets övriga verksamhet något. 
Därmed är det angeläget att utställningsverksamheten planeras långsiktigt, det bör finnas en 
tanke i förväg om vad som ska åstadkommas och hur utställningarna ska passa in i 
bibliotekets övriga verksamhet. I ett ultimat scenario är, enligt respondenten, bibliotekets 
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utställningshall lättillgänglig och belägen nära entrén för att brukarna spontant ska möta 
något som väcker deras nyfikenhet och som ger omväxling i biblioteksmiljön. Därutöver 
bör det finnas flera platser i biblioteket där mindre utställningar kan placeras.  
 
Utställningsverksamheten följer samma policy som gäller vid bokinköp och riktar sig till 
alla brukare. Respondenten poängterar att även utställningar som i första hand vänder sig 
till barn ses av vuxna och tvärtom då entréhallen där utställningarna placeras är gemensam. 
Respondenten har ingen formell utbildning i utställningsteknik, men har lärt sig av 
erfarenhet och har dessutom deltagit i en kursdag arrangerad av Riksutställningar för några 
år sedan. Kursdagen ägnades åt praktiska råd angående bland annat ljussättning, texter och 
material. Respondenten har även varit på studiebesök hos Riksutställningar samt anser sig 
ha lärt mycket genom samarbete med studerande vid Mälardalens högskolas utbildning i 
rumslig gestaltning, med en utställningsproducent från gymnasieskolans medielinje och 
med museernas nyanställda utställningsproducent. Likaså framhålls att alla lär sig mycket 
av varandra inom kultur- och fritidsförvaltningen.  
 
 

5.1.3 Gnosjö 
 
På biblioteket i Gnosjö saknas en nedskriven målsättning med utställningsverksamheten, 
det är dock en aktiv verksamhet och outtalade syften finns därför. Utställningarna är tio till 
fjorton stycken per år, externa såväl som egenproducerade. Utställningar anses vara ett 
komplement till bibliotekets övriga medier och respondenten vill stimulera brukare från alla 
målgrupper att ta del av olika kulturella yttringar. Respondenten menar även att 
utställningar är ett sätt att väcka intresse för ett okänt ämne och visa vad biblioteket har att 
tillgå, då de hänvisar vidare till böcker och andra medier. Utställningar anses vara 
angelägna då det framhålls att människan önskar stimulans för alla sinnen och har en 
inbyggd vilja att förkovra sig.  
 

Det finns något inbyggt: vi vill läsa böcker […], vi vill titta på utställningar, vi vill få något för 
alla sinnen.   

 
På biblioteket ordnas alltid bokskyltningar som knyter an till aktuella utställningar. 
Dessutom anordnas vernissage, föreläsningar och annan programverksamhet för att få ett 
händelserikt bibliotek. Utställningar med lokal anknytning eller kring aktuella teman väcker 
störst intresse.  
 
I och med att utställningshörnan är placerad vid bibliotekets utlåningsdisk uppmärksammas 
utställningarna enkelt av brukarna. Brukare inbjuds även att bidra med egna kreationer, 
hantverkare liksom skolklasser är några av de grupper som haft utställningar. Respondenten 
tror att utställningsverksamheten kan utvecklas genom samarbete med andra, såsom 
studieförbund och museer. Museipersonal har ett annat kunnande och ser utställningar ur 
andra perspektiv då det är deras kompetensområde. Respondenten själv har ingen 
utbildning i utställningsteknik och det är heller inget som erbjuds på arbetsplatsen. 
Respondenten är tveksam till teknikens plats i utställningen och vill bevara konsten för 
konstens egen skull. 



 36 

5.1.4 Göteborg  
 
I Göteborgs stadsbiblioteks utställningshall anordnas runt tjugofem utställningar per år, 
samtliga är externt producerade. Dock hyrs inga utställningar från Riksutställningar in, inte 
av principskäl utan helt enkelt för att biblioteket funnit andra sätt att bedriva verksamheten. 
I anslutning till utställningarna finns ibland en skylthylla med anknytande medier. Så vitt 
respondenten vet har ingen i personalen utbildning i utställningsteknik och 
kompetensutveckling erbjuds inte heller på arbetsplatsen. Det existerar ingen gemensam 
policy för utställningsverksamheten. En anställd ansvarar för att utställningshallen går med 
förtjänst men beslutar inte vilka utställningar som ska visas. Det finns även en 
programgrupp bestående av runt tjugo personer från alla bibliotekets avdelningar, 
bibliotekspersonal såväl som vaktmästare. Dessa ansvarar för programverksamheten på 
biblioteket och arrangerar ibland utställningar i samband med program. Ett flertal 
utställningar kring aktuella ämnen förekommer ständigt även i det övriga biblioteket, dessa 
ansvarar dock varje enhet själva för. På samtliga avdelningar görs också bokskyltningar, 
gärna efter olika teman, så att brukarna ska se vad som finns att tillgå. Respondenten 
förespråkar en viss uppluckring av klassificeringen i samband med utställningar och 
skyltningar; att genrer och ämnen blandas eller att musik placeras på fackavdelningen, för 
att fler ska upptäcka mer och lockas till avdelningar de inte brukar besöka. Respondenten 
tror det är viktigt att överraska brukarna och visa dem vad de inte visste att de ville ha. 
 
 Man måste ju visa folk vad de inte visste att de ville ha för det de kommer hit för att låna eller 

vill ha, i vilket sammanhang som helst, det hittar de ju ändå. 
 
Det ultimata vore om alla kunde finna något av intresse på varje avdelning. Därmed anser 
respondenten att tyst pedagogik inte endast berör utställningar, utan är något som ingår i 
hela bibliotekets verksamhet, även om det till stor del är outtalat.  
 
Utställningsverksamhetens målsättning menar respondenten är att upplysa och väcka 
brukarnas nyfikenhet, få dem att upptäcka nya saker och över huvud taget hitta till 
biblioteket. För att locka fler att besöka bibliotekets utställningar framhåller respondenten 
vikten av att arrangera diverse kringarrangemang. Respondenten menar att det kan göras 
något mer av större utställningar genom anknytande programverksamhet. Eftersom 
biblioteket har hela Göteborg som målgrupp bör programmen erbjuda något för alla, alla 
göteborgare bör kunna hitta något program passande för just dem. Samtidigt betonas att 
biblioteket inte får glömma bort vad de är bra på, det vill säga bibliotekets ordinarie utbud. 
Vidare ser respondenten gärna att brukarna involveras i utställningsarbetet och inbjuds att 
göra egna utställningar eller samarbeta med biblioteket. Respondenten påpekar att det inte 
går att veta vad brukarna vill ha om de inte görs delaktiga i bibliotekets verksamhet.  
 
 Publiken får vara med, det är inte bara så att de får något serverat här utan de får delta också. 
 
Exempelvis anordnas varje år en utställning kallad Dynamo där ungdomar kan ställa ut eller 
bidra med precis vad de vill, såsom konst, design, musik, dans och teaterföreställningar 
Respondenten önskar även ett bättre samarbete med andra kulturinstitutioner i staden då 
dessa skulle kunna utföra mycket tillsammans och berika varandras verksamheter. 
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Kulturförvaltningen i Göteborg är dock väldigt stor, samtidigt som vissa institutioner är 
egna företag, vilket försvårar ett samarbete.  
 
 

5.1.5 Härnösand  
 
Sambiblioteket i Härnösand innefattar tre bibliotek: länsbiblioteket, universitetsbiblioteket 
samt kommunbiblioteket. På Sambiblioteket anordnas både externa och egenproducerade 
utställningar, ungefär hälften är debattutställningar och hälften konstutställningar. Vid 
några tillfällen har utställningar från Riksutställningar hyrts in, men oftast är de såväl för 
stora som för dyra samt har för kort utställningsperiod. Det blir runt tio utställningar per år i 
biblioteket vilka placeras på en utställningsyta på andra våningsplanet samt på en 
balustradvägg ovanför. Det finns ingen policy eller målsättning för 
utställningsverksamheten, men den riktar sig till alla intresserade – dock främst vuxna, då 
barnavdelningen arrangerar egna utställningar. Sambiblioteket har vid enstaka tillfällen 
samarbetat med Länsmuseet, Landsarkivet och Sundsvalls museum vilka lånat ut föremål 
och vandringutställningar. Även gymnasiet och universitetet har haft utställningar på 
biblioteket. I kommunen finns ett ABM-samarbete som bland annat resulterar i 
utbildningsdagar i viss utställningsteknik. I övrigt saknas tid att samarbeta med museer.  
 
I anknytning till utställningar skyltas det med böcker, tidskrifter, musik och filmer som 
relaterar till ämnet. Utöver regelrätta utställningar förekommer även bokskyltningar i 
biblioteket – temaskyltningar eller mer spontana skyltningar. Respondenten har erfarit att 
bibliotekets utställningar väckt ett intresse hos brukarna genom att det lånas mycket av de 
skyltade böckerna. Utställningar kombineras med programverksamhet, föreläsningar och 
vernissage med musikinslag för att ge utställningarna en fördjupning. Andra gånger är det 
en programpunkt eller ett tema som leder över i en utställning; exempelvis en föreläsning 
om Israel/Palestinakonflikten som kompletterades med en fotoutställning samt palestinska 
kläder och föremål. Likaså resulterade en föreläsning av en författare som skrivit om 
rockabilly i ett 50- och 60-talstema med dans, musik, en äkta Cadillac samt montrar 
utplacerade här och var i biblioteket innehållande utställningsföremål. En annan gång 
ombads sex konstnärer att skapa utställningar utifrån olika signum i varsin monter. Även 
här utnyttjades alla bibliotekets fyra våningar då utställningarna sedan placerades vid 
respektive signum. Ibland används även datorer med bilder och länkar i bibliotekets 
utställningar. Respondenten anser att utställningar bör ge något för alla sinnen och skapa en 
helhetsupplevelse med utställningar, föreläsningar, dans, musik och mat.  
 

Ofta är det en programpunkt/tema som leder över i en utställning. Donald Boström (som 
skrivit mycket om Israel/Palestinakonflikten) skulle föreläsa – då visste jag att det fanns en 
lokal fotograf som dokumenterar flyktingläger utanför Jerusalem och en kvinna som lånade ut 
vackra broderade palestinska klänningar och föremål. Nicaragua (en modifierad utställning 
från Sundsvalls museum ombyggd efter våra utställningsförhållanden) – vernissagen blev en 
programkväll med föreläsning, latinamerikansk musik och mat. 

 
Då och då omvandlas bibliotekets utställningsyta till en sittplats med vacker utsikt – en 
utställning i sig enligt respondenten – där även olika medier exponeras.   
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Respondenten framhåller tidsbrist som en inverkande faktor på utställningsverksamheten; 
respondenten är i princip ensam ansvarig för bibliotekets program- och utställningsarbete 
samtidigt som det endast utgör en liten del av respondentens samtliga arbetsuppgifter. 
Därför tror respondenten att utställningsverksamheten kommer att bli mindre omfattande 
framöver.  
 
 

5.1.6 Solna 
 
I utställningslokalen Vingen på Solna bibliotek anordnas runt arton större utställningar per 
år. Dessa är till största del externa, ofta i samarbete med lokala aktörer. Vid enstaka 
tillfällen förekommer också egenproducerade utställningar. En del utställningar vänder sig 
främst till vuxna, andra främst till barn och ibland förekommer utställningar för båda 
målgrupperna. Temautställningar brukar arrangeras i Vingen där även bibliotekets 
samlingar utnyttjas i form av ett bord där passande medier presenteras; exempelvis 
anordnades en utställning efter Ingmar Bergmans bortgång och i anslutning till denna fanns 
ett bord med böcker av och om Bergman samt hans filmer för att uppmärksamma Bergman 
som person. Inslag av konstutställningar skapar enligt respondenten en annan dimension åt 
biblioteket.  
 
Det finns en gammal utställningspolicy för utställningar i Vingen men respondenten är 
osäker på om denna fortfarande gäller. Däremot kan respondenten berätta att målsättningen 
med alla bibliotekets verksamheter är att vara aktuella, spegla samtiden och skapa debatt.  
 
 Vi vill att folk ska komma till biblioteket av flera skäl, det ska finnas något som drar besökarna 

till biblioteket.  
 
Därför vill respondenten gärna se att också utställningarna är aktuella och i tiden, vilket 
även speglas i de bokutställningar biblioteket löpande anordnar och som placeras på olika 
platser i biblioteket. Dessa görs attraktivare med tyger, blommor och andra attiraljer.  
 
Mindre utställningar kan placeras var som helst i biblioteket, bara utrymmet är 
lättillgängligt. För större utställningar anser dock respondenten att det är av största vikt att 
det finns bra och ändamålsenliga utställningsmöjligheter. Det som respondenten upplever 
saknas är teknik och bra belysning i biblioteket för att förstärka utställningarna. 
Respondenten tror att utställningsverksamheten kan utvecklas genom att hjälp tas in utifrån 
eller genom att bibliotekspersonalen utbildas. Själv har respondenten inte gått någon 
utbildning. Respondenten är positiv till alla former av gemensamt arbete och föreslår 
samarbete med en utställningstekniker; det ger en större professionalitet då respondenten 
anser att det förekommer alltför mycket hemsnickeri i biblioteksvärlden vilket bidrar till en 
förlegad bild av biblioteket. 
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Tänk om man kunde samarbeta med en utställningstekniker när man gör en utställning, det 
vore ju fantastiskt. Det skulle ge en större professionalitet och säkert en större tyngd också, för 
det kan jag tycka att vi på biblioteken vi gör mycket men det vi gör är väldigt hemsnickrat och 
det tror jag är med och bidrar till den här bilden av biblioteket som aldrig riktigt försvinner. 

 
 

5.2 Intervjuer museiverksamhet 
 
Nedan presenteras resultatet från de sammanlagt fyra genomförda intervjuerna med 
respondenter från olika museiverksamheter: Artland, Riksutställningar och Västarvet. Varje 
avsnitt inleds med en presentation av respektive verksamhet. På Riksutställningar fick vi 
kontakt med två respondenter och dessa intervjuer presenteras var för sig som ”Respondent 
1” respektive ”Respondent 2”. 
 
 

5.2.1 Artland 
 
Artland är ett företag som arbetar med att organisera utställningar till museer, konsthallar 
och bibliotek. Inkluderat i arbetsuppgifterna inom företaget är även att göra research om 
konstnärerna och platserna de ställer ut på. Arbetet inbegriper också kontakten med 
konstnären, arkitekten, utställningslokalen och människorna som är involverade och arbetar 
där. 
 
Respondenten menar att det är viktigt att skapa en pedagogisk inramning till utställningar i 
form av föreläsningar ur olika synvinklar, möten, visningar och diskussioner kring ämnet. 
Detta förekom vid utställningen Madonna, där sju kvinnliga konstnärer från olika länder 
medverkade och presenterade konstverk i form av film, foto och ljud. Syftet med 
utställningen var att diskutera begreppet Madonna och genom det kvinnans situation i 
samhället. Det blev ett brett spektrum bland konstverken som presenterades då de använde 
sig av den gamla ikonografin från kyrkan blandat med moderna inslag. I samband med 
detta visades även gamla trämadonnor från Blekinge museum samtidigt som ett stort 
teaterprojekt vid namn Svart Madonna pågick. Det anordnades också serier med 
föreläsningar kring temat som belystes ur en konstpedagogisk och en historisk aspekt såväl 
som ur ett könsperspektiv. Respondenten påtalar vikten av att tänka på hur konstverk 
presenteras tillsammans, trots att ett konstverk har sin egen plats kommer det att hänga 
bland andra konstverk; med Madonna-utställningen i bakhuvudet menar respondenten att 
det samtidigt går att se kopplingar mellan de olika verken genom hur de hängts upp. Dock 
påpekas att det inte får vara alltför tätt med konstverk eller föremål på en utställning.  
 
I en utställning kan kontraster skapas genom användandet av färger, exempelvis genom att 
måla väggen där konstverket är upphängt och låta färgen visa på verkets egenhet. Vidare 
betonar respondenten att konstutställningen bör presenteras så öppet som möjligt för att ge 
besökaren möjlighet att tolka fritt. Konstpedagogen utgår från besökarnas erfarenheter och 
kunskaper i syfte att utveckla deras kreativa tänkande. Inom museipedagogiken sätts istället 
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lärandet mer i fokus, enligt respondenten, på museet presenteras mer informationstexter än 
på konsthallen och det blir därför viktigare att hålla sig till korrekt fakta. 
 
De gånger respondenten samarbetat med bibliotek har biblioteken anknutit med litteratur 
till utställningen. Biblioteket innehåller allt och respondenten menar därför att på ett 
bibliotek kan vilken utställning som helst platsa, dock saknas ofta den kompetens som 
behövs för att sätta samman en utställning. Konstnärer och personal på museer och 
konsthallar arbetar med gestaltning, något som inte ingår i bibliotekariens yrkeskompetens.  
 

Det är frågan om ett samarbete mellan museer och konsthallars kompetenser och biblioteken 
eller att man ser till att man tar in den funktionen, ett sådant tänkande tror jag på i alla fall 
[…] De som arbetar på bibliotek kanske tycker att det här är inte deras yrke och att de inte kan 
den delen, medan museifolk tänker på det hela tiden, ett sådant utbyte tror jag på.  

 
Bibliotek är ofta planerade på likartade sätt och möjlighet till förändringar och nya former i 
lokalen är inget respondenten upplever att de i dagsläget brukar arbeta med. Respondenten 
menar även att det är viktigt att planera utställningsverksamheten över en längre tid. 
Respondentens uppfattning är att det på bibliotek oftast saknas ett utställningsprogram som 
täcker in en variation och bredd i olika tekniker, uttryck och innehåll. Respondenten anser 
därför det vara viktigt att föra in andra yrkesgrupper i biblioteket, såsom konstnärer, 
dramatiker, scenografer och museipersonal, men också bjuda in författare i arbetet med nya 
gestaltningar. Bibliotekarien har inte den kompetens som museipersonal besitter, men ett 
samarbete dem emellan kan berika båda. Museipersonal tänker mer medvetet kring vad de 
vill berätta och har detta som utgångspunkt vid skapandet av utställningar, bibliotekarier 
däremot har kunskaper i att göra research och plocka fram information till utställningar. 
Respondenten anser att utmärkande drag för museipedagogiken är att den strävar efter att 
nå många målgrupper och ägnar sig åt hur föremål visas. Museipedagogiken bör genomsyra 
alltifrån bemötande i receptionen, ut till utställningen och visningarna. Respondenten 
betonar vikten av pedagogiken i utställningsverksamheten: 
 

Jag tror att den kan tillföra massor och att den är nödvändig helt enkelt, för djupet och för 
interaktionen med besökarna, för att starta en diskussion och för det egna tänkandet. 

 
Det är sällan den pedagogiska verksamheten upprepar sig menar respondenten. I varje 
utställning tas nya aspekter upp och därför blir varje situation och utställning unik.  
 
För att lärande ska uppstå anser respondenten att flera sinnen måste användas, vilket ger en 
rikare upplevelse. Detta skulle kunna utvecklas på olika sätt på biblioteket vilket, enligt 
respondenten, borde erbjuda fler upplevelser. Det kan exempelvis vara att lyfta fram 
stämningar och känslor med varierande belysning, använda färger för att symbolisera olika 
avdelningar, låta konstnärer gestalta olika teman eller lyfta fram texter ur en bok på golvet 
eller i taket. Det skulle kunna finnas en interaktiv del eller något som berättas när brukarna 
kommer in i biblioteket, en annorlunda placering av hyllorna eller ett annorlunda utseende 
på hyllorna, hyllor man kan sitta i, böcker som hänger från taket eller att ljud, film eller 
dofter utnyttjas. Respondenten menar även att det borde arbetas mer skulpturalt då bilder 
och färger har stor betydelse för inlärning. Vikten av att biblioteksmiljön förändras och att 
det skapas fler överraskningar i biblioteket framhålls också av respondenten, detta för att 
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brukarna ska kunna mötas av något annorlunda varje gång de besöker biblioteket, risken 
finns annars att brukarna till slut inte ser rummet. 
 
 Det visuella är ju ganska viktigt i dagens samhälle så jag tror att det skulle vara spännande att 

få gå in i ett bibliotek som var mer dramatiserat, att man kanske tog in föremål och arbetade 
skulpturalt, arbetade i rummet […] Det ska inte se likadant ut i rummet, nästa gång jag går in 
på samma ställe ser det helt annorlunda ut. Det gör ju jättemycket för upptäckarglädjen och 
lusten att vilja se mer och lära sig saker.  

 
Respondenten tror att utställningsverksamheten på museer och bibliotek kommer att 
utvecklas eftersom att vi lever i ett bildsamhälle där denna utveckling är nödvändig för att 
hålla kvar yngre grupper. Respondenten menar att biblioteket behöver något annat då 
böcker har sett likadana ut sedan de började skrivas och står i hyllorna med bokryggarna 
utåt. Bildspråket är också ett språk som kan berätta och detta i kombination med böcker 
gynnar lärande, det finns mycket att berätta utan ord om böckernas innehåll. Respondenten 
påpekar att alla utställningar kanske inte måste vara pedagogiska eller lärande, utan kan 
tillföra biblioteket en osäkerhetsfaktor som får brukarna att fundera över varför det ser ut 
som det gör. Då kanske böckerna öppnar sig också. 
 
 

5.2.2 Riksutställningar 
 
Riksutställningar startade som en försöksverksamhet 1965 och har sedan dess producerat 
mer än 1200 utställningar. De producerar vandringsutställningar som turnerar runt i Sverige 
och i Europa. Missionen med verksamheten är att ”Riksutställningar ska bidra till att 
människor förstår och kan påverka sin samtid” (Riksutställningar) och utställningsformen 
används som ett verktyg för att uppnå detta. På Riksutställningar arbetar bland andra 
konstvetare, pedagoger, snickare, chaufförer, webbredaktörer, ekonomer och projektledare. 
De samarbetar dock hela tiden med utomstående aktörer där Riksutställningar står för 
utställningskunskaperna och medarbetarna, såsom till exempel myndigheter, 
intresseorganisationer, bibliotek eller andra museer står för ämneskunskaperna. 
Riksutställningar vill även dela med sig av sina kunskaper så att fler kan ta del av 
utställningen som uttrycksform, varför kurser och seminarier anordnas både för amatörer 
och för professionella (Riksutställningar). 
 
 
Riksutställningar respondent 1 
 
Respondenten berättar att syftet med Riksutställningars verksamhet är att ge människor 
tillgång till konst och kultur genom utställningsmediet, även de som inte vanligtvis tar sig 
till museer och konsthallar. Vandringsutställningar ger besökarna möjlighet att möta konst i 
ett annorlunda sammanhang och genom att samarbeta med just bibliotek kan en stor publik 
nås. Respondenten anser att utställningar torde utgöra ett bra komplement för biblioteket då 
de kan vara ett annat sätt att få information, ett sätt som tilltalar många sinnen. 
Utställningar på bibliotek kan resultera i en oväntad upplevelse för brukarna, menar 
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respondenten, de kanske får möta något de inte ens visste att de hade ett intresse för, vilket 
kan verka inspirerande.  
 
Respondenten talar om betydelsen av kringverksamhet i samband med utställningar liksom 
om vikten av att hänvisa till var det står att finna mer information om ämnet.  
 
 Man kan tipsa vidare om hemsidan, man kan arrangera kringverksamhet till exempel 

seminarier eller workshops i anslutning till utställningen. Det är viktigt att visa på var det 
finns mer information att hämta.  

 
Vidare beskriver respondenten utställningen Show Unit, som utgörs av en möbel med 
kombinerad fåtölj och TV. Till utställningen medföljde en informationsfolder med 
bakgrundsfakta samt förklaringar till hur producenterna tänkt då de skapat utställningen. 
Riksutställningar strävar efter att deras utställningar ska vara enkla att montera och använda 
så att de kan placeras i olika typer av lokaler och på olika platser. Ska teknik användas 
anser respondenten att den bör tillföra utställningen något pedagogiskt och inte nyttjas 
endast för att den finns.  
 
 
Riksutställningar respondent 2 
 
1991 startade Riksutställningar en kurs i utställningsteknik för bibliotekspersonal kallad 
Våga visa framsidan. Kursen innehöll ett teoretiskt och ett praktiskt pass där personalen 
byggde mindre utställningar. All bibliotekspersonal bjöds in att medverka på kursen, chefen 
såväl som vaktmästaren, för att kunna utnyttja allas kunskaper och färdigheter vid 
utställningssatsningar framöver. Respondenten anser att utställningar på bibliotek ger 
ytterligare en dimension till litteraturen och är lämpliga sätt att lyfta fram olika teman. 
Genom att engagera alla våra sinnen tror respondenten att utställningar kan väcka 
nyfikenhet och intresse för vidare informationssökning. Respondenten citerar gärna 
pedagogen Comenius som levde på 1600-talet: 
 
Låt därför detta vara er gyllene regel 
Att förevisa allt för alla sinnen, 
Så långt det är möjligt. 
Det vill säga, saker som är synliga, för synen 
De som är hörbara för hörseln 
Och kan något uppfattas av flera sinnen 
Förevisa så detta för flera sinnen 
 
Respondenten berättar om en utställning vid namn Gröna fingrar – om nytta och nöje i 
trädgården, som var tänkt för bibliotek i syfte att väcka intresse för trädgårdsodling bland 
alla åldrar. För att få både unga och äldre att mötas vädjade utställningen till alla sinnen 
med aktiviteter såsom gissningslekar om dofter, möjlighet att lyssna till grod- och paddljud 
samt porlande vatten och känna på olika jordtyper. 
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5.2.3 Västarvet 
 
Västarvet är beteckningen på en relativt nybildad gemensam organisation för natur- och 
kulturarvsfrågor i Västra Götalandsregionen; sammanlagt ingår tolv enheter i 
organisationen - arkiv, bibliotek, museer och andra kulturbevarande institutioner. Syftet är 
att levandegöra och placera in regionens kulturarv i ett sammanhang. Västarvet håller även 
i kurser samt ger råd kring byggnadsvård, konservering av föremål och dylikt (Västarvet).    
 
Som ett led i detta har en verksamhet kallad Utställningen kommer startats i samarbete med 
regionens kommuner. Verksamheten består av vandringsutställningar vilka turnerar till 
regionens bibliotek, konsthallar och kommunala museer. Till utställningarna hör även en 
pedagog som anordnar visningar för skolor och förskolor (Västarvet). En liten avgift tas för 
utställningen och biblioteket eller museet ansvarar sedan för lokaler och kontakter med 
skolor. Utställningen kommer ingår i Västarvets så kallade resande pedagogik; förutom 
vandringsutställningar ingår här museilådor med föremål, bilder, texter och 
lärarhandledningar, vilka skolklasser kan låna, samt webbresurser i form av interaktiva 
webbplatser och dataspel (Västarvet).    
 
Respondenten menar att utställningen är en pedagogisk verksamhet i sig eftersom det att 
berätta är en pedagogisk handling. En utställning som berör och går att förstå är 
pedagogisk, en utställning som inte går att förstå finns det inget syfte med enligt 
respondenten. Utställningarna Utställningen kommer erbjuder har ett pedagogiskt upplägg 
och bör vara lustfyllda anser respondenten. Brukarna ska kunna vara aktiva utan att tvingas 
på information vilket är tilltalande för både barn och vuxna. Respondenten menar att syftet 
med utställningar är att väcka nyfikenhet eller ge en aha-upplevelse, dock passar de inte för 
att berätta allt som finns att veta om ett ämne, om djupare kunskaper söks är det bättre att 
läsa en bok. Det går inte att lära ut allt med en utställning och utställningarnas betydelse för 
lärande ska därför inte överdrivas.  
 
Respondenten ser gärna att brukarna själva är aktiva och involverade på olika sätt i 
utställningarna och Utställningen kommer arbetar just med att utveckla brukarnas 
medverkan i produktionen.  
 

Det är viktigt att brukarna få vara aktiva på något vis i utställningen, att de inte bara ska gå 
omkring och läsa och titta, samt att de själva kan bidra med material till utställningen. 

 
Vid ett flertal utställningar har verksamheten exempelvis samverkat med skolklasser som 
fått bidra med föremål och ge sin syn på saker och ting. Respondenten menar att vid 
skapandet av utställningar bör utgångspunkten vara besökarens perspektiv och 
referensramar snarare än producentens egna kunskaper. Det fungerar inte att berätta allt om 
ett ämne och presentera det i en utställning, utan någon slags föreställning om vem 
besökaren är måste tas i akt.  
 

Man måste börja med att fundera på vem det är som besöker och vad de har för, ja vad 
besökaren har för funderingar eller perspektiv eller kopplingar till ämnet, man kan inte börja 
med att tänka att nu ska jag berätta allting jag vet om medeltiden, utan man måste börja med 
att försöka tänka sig in i besökarens perspektiv. 
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Respondenten påtalar även vikten av att koppla ihop det pedagogiska arbetet med en 
utställning och själva produktionen av utställningen, bland annat genom att ta med sig 
erfarenheter från ett utställningsprojekt till ett annat och lyssna på responsen från brukarna.  
 
Vidare menar respondenten att det är viktigt att samarbeta med och använda biblioteken 
som arena för museipedagogiskt arbete. Utmärkande för museipedagogiken är att den utgår 
från föremål och skapar berättelser utifrån dessa. Biblioteket utgår mer ifrån innehållet i 
böcker, vilket respondenten inte anser är jämförbart med museipedagogiken. Respondenten 
påpekar att Utställningen kommer försöker samverka med andra kulturformer genom att till 
exempel ta in musik under visningarna. Under utställningen Liten blir stor, som berättar om 
hur det var att växa upp på medeltiden, samverkade de med Musik i Väst och Musik i Syd 
vilka spelade medeltidsmusik. Respondenten anser att teknik i övrigt inte på något sätt ska 
ersätta utställningen, om den ska användas ska den fungera som ett komplement och lyfta 
fram utställningens idé eller tanke. Ett förslag på detta är en föremålskatalog där fördjupade 
uppgifter om utställningens föremål går att finna. 
 
 

5.3 Studiebesök 
 
På stadsbiblioteket i Göteborg anordnades den 25 mars till 13 april 2008 utställningen 
Mama Massai i samarbete med International School of Gothenburg Region (ISGR), 
Ingenjörer och Naturvetare Utan Gränser (INUG) samt the Massai Swedish Partnership. 
Massai Swedish Partnership är en ideell förening vilka stödjer utvecklingsprojekt för 
massajerna (Stadsbiblioteket Göteborg 2008, s. 17). Utställningen bestod av 40 svartvita 
fotografier av fotografen Ewa-Mari Johansson tagna i Morogoro-regionen i Tanzania under 
2006. Johansson är en svensk fotograf, utbildad i New York, med tjugofem års 
yrkeserfarenhet och internationella framgångar. Bilderna i Mama Massai skildrar kvinnor 
och barn från massajbyar i Morogoro-regionen. Enligt det informationshäfte som fanns att 
köpa under utställningen önskar Johansson med utställningen nyansera västvärldens bild av 
tredje världen (Mama Massai). Utställningen Mama Massai invigdes med en vernissage där 
fotografen samt initiativtagaren till the Massai Swedish Partnership höll tal. Utställningen 
knöts även till miljödebatten genom att INUG i samband med utställningen ansvarade för 
en föreläsningsserie kring hur klimatproblemen påverkar tredje världen och folk som 
massajerna (Stadsbiblioteket Göteborg 2008, s. 17).  
 
Utställningshallen i Göteborgs stadsbibliotek är en stor, ljus och luftig lokal placerad vid 
entrén. Placeringen gör hallen till en lämplig plats för utställningar då besökarna passerar 
den för att gå in i eller ut ur biblioteket. Under utställningen Mama Massai hade 
fotografierna hängts upp längs med väggarna samt på skärmar i rummets mitt. Två av 
lokalens väggar består av stora fönster och då tavlorna inte gick att placera där hade de 
istället hängts i snören över mittgången framför fönstren. I fönsterkarmarna låg en artikel 
om utställningen från Göteborgsposten kopierad och vänd ut mot gatan för förbipasserande 
att läsa. Fönstrens storlek tillät även förbipasserande att se några av fotografierna inne i 
utställningshallen. Som komplement till fotografierna ställdes statyer, föremål och smycken 
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från massajbyarna ut. Informationen om massajerna i utställningen var dock knapphändig, 
både föremål och fotografier var utan informationstexter. Det som fanns att tillgå var en 
informationsbroschyr att köpa till valfri kostnad, en del mindre informationstexter om the 
Massai Swedish Partnership samt pressreleaser med program över de aktiviteter som ägde 
rum i anslutning till utställningen. På pressreleasen fanns även lite information kring 
utställningen. Eleverna på ISGR bidrog med teckningar och målningar inspirerade av temat 
och fotografierna. Dessa konstverk hade satts upp på en avskiljd vägg i utställningshallen. I 
en monter fanns även en dator som visade ett bildspel skapat av eleverna där fotografier av 
massajer klistrats in i miljöer från västvärlden. Någon boksnurra eller dylikt i anslutning till 
utställningen fanns inte. 
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Publicerade med fotograf Ewa-Mari Johanssons tillstånd. 

 
 

5.4 Reliabilitet och validitet 
 
Vi upplever att vi utifrån intervjufrågorna kunde besvara våra frågeställningar 
tillfredställande. Vi fick med hjälp av frågorna fram ett resultat som vi anser vara reliabelt 
och som vi kunnat utveckla, analysera och senare diskutera. Dock insåg vi i efterhand att vi 
istället för att presentera begreppet tyst pedagogik för respondenterna kunde ha diskuterat 
det indirekt genom att ställa frågor kring de tre områden Eisner och Dobbs 
uppmärksammat: introduktion och orientering, layout och installation samt skyltning. Detta 
kunde möjligtvis fått respondenterna att tala friare då begreppet tyst pedagogik var okänt 
hos majoriteten av de som intervjuades. Genom att konkretisera begreppet kunde vi fått mer 
utvecklade svar från respondenterna. 
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6 Analys 
 
I följande kapitel analyseras resultatet i relation till tidigare forskning och teori. Analysen 
struktureras enligt samma mönster som teorikapitlet: inledningsvis analyseras resultatet 
utifrån tyst pedagogik följt av pedagogisk konstruktivism och museipedagogik. Avsnittet 
om museipedagogik inleds med en analys utifrån Ljungs definition av begreppet vilket följs 
av de teoretiska modellerna – ”the contextual model of learning” samt det 
konstruktivistiska museet. Slutligen analyseras studiebesöket vid Göteborgs stadsbibliotek. 
Eftersom utställningsverksamhet är en praktisk verksamhet ville vi inte endast hålla oss på 
det teoretiska planet utan även se om resultatet från analysen går att tillämpa på en verklig 
utställning. 
 
 

6.1 Tyst pedagogik  
 
En av museirepresentanterna påtalar att vad som helst kan ställas ut på ett bibliotek då 
biblioteket innehåller allt. Uttalandet visar att det finns en åsikt om att utställningar ska 
relatera till bibliotekets resurser, ett syfte med utställningarna blir därmed att synliggöra 
dessa. Eisner och Dobbs menar att den tysta pedagogiken fungerar som en bro mellan 
besökare och utställning (1988, s. 8). Genom att presentera informationstexter och förevisa 
utställningsobjekt på ett sätt så att samband och kontraster dem emellan framgår underlättas 
besöket. På samma sätt blir biblioteksutställningen i sig ett uttryck för tyst pedagogik 
genom att fungera som en bro mellan biblioteket och brukaren. Ovan nämnda respondent 
poängterar att vi lever i ett bildsamhälle där i synnerhet ungdomar har lätt att ta till sig 
visuell information, varför bilder och utställningar är väsentliga för lärande. Utställningen 
kan visualisera och synliggöra bibliotekets innehåll vilket uppmärksammar brukarna på 
samlingarna och gör det lättare att hitta bland dem. På samma vis menar Hooper-Greenhill 
att föremål konkretiserar det abstrakta och förmedlar en tyst förståelse som inte går att läsa 
sig till. Samtidigt belyser hon vikten av att fördjupa upplevelsen genom vidare läsning och 
diskussion, vilket det finns möjlighet till på biblioteket (Hooper-Greenhill 2000, s. 111-
116). En respondent från museiverksamheten framhåller att utställningars betydelse för 
lärande inte får överdrivas. Det går inte att förevisa all känd kunskap med en utställning 
utan dess syfte är istället att väcka intresse:  
 

Om man vill läsa och gå på djupet i ett ämne tror jag det är bättre att läsa en bok. 
Utställningen kan väcka nyfikenhet eller ge en aha-upplevelse men jag tror inte man ska 
försöka berätta allting med en utställning, det tycker jag inte utställningen passar för 
egentligen, utan den ska vara spännande och lustfylld. 

 
Även en av de bibliotekarier vi talat med poängterar att biblioteket inte har möjlighet eller 
är till för att presentera utställningar i samma format som på museer, utan främst visar 
mindre utställningar med syfte att vara intresseväckande.  
 
Var bibliotekets utställningar placeras varierar enligt de svar vi fått; vissa bibliotek placerar 
dem vid entrén för att direkt försöka fånga brukarnas uppmärksamhet, medan andra 
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placerar dem mitt i biblioteket så att de blir synliga från hela lokalen. En av respondenterna 
berättar att de arrangerar utställningarna intill utlåningsdisken där så gott som alla brukare 
passerar. På flera av biblioteken finns en riktig utställningshall, men vikten av att även ha 
möjlighet att placera mindre utställningar runt om i biblioteket framhålls. I 
utställningshallen måste utställningarna planeras och bokas in långt i förväg, medan resten 
av biblioteket erbjuder möjligheter till mer spontana och aktuella utställningar. Vi ser här 
en koppling till den tysta pedagogiken. Genom att placera utställningar på flera ställen i 
biblioteket uppmärksammas brukarna på vad som finns att tillgå och kan därmed lättare 
tillgodogöra sig bibliotekets resurser. En av respondenterna menar även att genrer och 
medier i viss mån kan blandas för att få brukare att upptäcka och intressera sig för vad de 
kanske inte funnit på egen hand. Genom att exponera medierna kan brukarna inspireras till 
att ta del av bibliotekets utbud. Utställningarna anses av flera respondenter vara ett 
komplement till biblioteket då de utgör ett annat sätt att få information.   
 
Eisner och Dobbs presenterar sin studie om tyst pedagogik efter tre områden: introduktion 
och orientering, layout och installation samt skyltning (1988). Samtliga områden går att 
urskilja i intervjusvaren. Flertalet av bibliotekarierna vi talat med framhåller teknik som ett 
sätt att förtydliga utställningar och på så sätt ge en orientering; dock får tekniken inte 
ersätta utställningen utan ska lyfta fram och förstärka dess idé eller tanke. På ett av 
biblioteken vi varit i kontakt med utnyttjas webben för att förevisa utställningar; fotografier 
från utställningen publiceras tillsammans med informationstexter och litteraturtips med 
länkar till bibliotekskatalogen. Vid ett annat bibliotek används webben för att länka vidare 
till museer med relaterade utställningar. Falk och Dierking rekommenderar att hemsidor på 
detta sätt kan användas både som ”advanced organizers” för att ge en introduktion och 
orientering till utställningen samt som uppföljning efter besöket där en fördjupning kan 
erbjudas genom exempelvis presentation av vidare litteraturtips (2000, s. 201). 
 
Eisner och Dobbs ser utställningens design och skyltning som pedagogiska verktyg för att 
förmedla utställningens innehåll till besökarna (1988, s. 7). Även våra respondenter, både 
bibliotekarier och museirepresentanter, har talat om utformningens betydelse, framförallt 
vikten av att engagera alla sinnen. Detta är något som Falk och Dierking betonar; de menar 
att en väl genomtänkt design stimulerar alla sinnen. Därigenom skapas fler ”hakar” i 
utställningen då det finns mer som lockar brukarnas uppmärksamhet. Även i Engstads 
undersökning framkom fördelen med att skapa nivåer i utställningar, att erbjuda ett 
smörgåsbord med ingångar åt besökarna (2004, s. 33). Genom att utnyttja form, färg, 
struktur, ljud och lukt kan variation och balans skapas i utställningen (Falk & Dierking 
2000, s. 123). Hein lyfter fram begreppet ”universal design” som ett sätt att genom 
formgivning tillgängliggöra utställningar för alla potentiella besökare, oavsett förmåga och 
tidigare kunskaper (1998, s. 168). När möjlighet ges att nyttja olika sinnen breddas 
målgruppen samtidigt som det främjar ett kvalitativt bättre lärande för de som kan använda 
alla sina sinnen (Hein 1998, s. 164). Detta är något som även en av respondenterna upplevt 
vid ett besök på ett fotomuseum där en utställning med taktila bilder för synskadade 
visades. För seende fanns även originalbilderna med, men de taktila bilderna tillförde 
utställningen en annan dimension även för seende besökare, ett exempel på hur ”universal 
design” kan uttryckas. Vidare har framförallt respondenterna från museiverksamheten 
nämnt att föremål inte bör placeras för tätt utan att det är lämpligare att fokusera på några få 
saker, att färg kan förstärka symboler, skapa enheter eller kontraster i utställningen, att ljud, 
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film och dofter kan utnyttjas, att en varierande belysning kan lyfta fram stämningar och 
känslor liksom att kortare informationstexter är att föredra framför alltför ingående texter 
för att brukarna inte ska tvingas på information. Kort sagt att erbjuda fler upplevelser för 
sinnena.  
 
Att överhuvudtaget skapa en intressant biblioteksmiljö framhålls som betydelsefullt för 
lärande av en av undersökningens museirepresentanter: 
 

Om man ska lära sig så behöver man flera sinnen […] på biblioteket berättar man inte om 
innehållet i böckerna, men om man skulle få chansen så skulle man verkligen kunna skapa en 
plats där man gärna vill vara kvar […] Man kan lyfta fram texter ur en bok rakt på golvet 
eller i taket, ha någon mer interaktiv del eller någonting som bara berättas när man kliver in i 
huset, man använder så sällan alla de här andra sinnena […] Kan hyllorna se ut som 
någonting annat? Måste de alltid stå på samma sätt efter varandra? Kan man sitta i 
hyllorna? Kan böckerna hänga från taket? Att det finns lite mer överraskningar i rummet, det 
är så mycket man kan berätta om innehållet i böckerna utan ord.    

 
Respondenten menar att det är viktigt att biblioteksmiljön förändras, att brukarna möts av 
nya intryck så att det inte ser likadant ut vid varje besök, annars kommer de till slut inte att 
se rummet. Respondenten anser att biblioteket behöver ”något annat” eftersom böckerna 
har sett likadana ut sedan de började skrivas. Falk och Dierking visar att en lagom bekant 
miljö bäst främjar lärande då en alltför välbekant omgivning inte ger några nya intryck 
(1998, s. 179). Respondenten menar att pedagogiken ska genomsyra alltifrån bemötandet i 
receptionen till presentationen av utställningarna. Även Ljung utvidgar det pedagogiska 
begreppet från att gälla mötet mellan besökaren och museipedagogen till att omfatta hela 
museet (2004, s. 15).  Heins idé om ett konstruktivistiskt museum innebär också att 
konstruktivismen ska genomsyra hela verksamheten (1998, s. 179). Den tysta pedagogiken 
existerar inte enbart i utställningarna utan i hela bibliotekets tysta kommunikation med 
brukarna genom design och förtydligande skyltning i hela biblioteksmiljön.  
 
Det är främst respondenterna från museiverksamheten som uppvisat ovanstående insikter, 
men även i viss mån den respondent som fått utbildning i utställningsteknik. Detta visar på 
vad museipedagogiken kan tillföra biblioteksverksamheten, utbildning och samarbete kan 
hjälpa utställningsverksamheten framåt och till ett utvecklande av ett pedagogiskt 
förhållningssätt.  
 
 

6.2 Pedagogisk konstruktivism 
 
En av museirepresentanterna menar att det är viktigt att tänka på hur utställningsobjekten 
placeras tillsammans då detta skapar kopplingar mellan verken. Samtidigt framhåller 
respondenten att dessa kopplingar inte får bli för styrande utan att utställningarna bör 
presenteras så öppet som möjligt för att låta brukarna tolka innehållet fritt. Föremål 
uppfattas ofta som objektiva delar av verkligheten, men Hooper-Greenhill applicerar ett 
perspektiv från den visuella kulturen på lärandet på museer. Detta innebär att utgångspunkt 
tas i individens subjektiva upplevelse av föremålen (Hooper-Greenhill 2000, s. 108). 
Hennes forskning har visat att föremål liksom texter tolkas utifrån åskådarnas sociala 
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bakgrund och individuella förkunskaper (Hooper-Greenhill 2000, s. 15). Hooper-Greenhill 
har således en konstruktivistisk kunskapssyn, där kunskap antas konstrueras utifrån 
personliga tolkningar. Hooper-Greenhill poängterar dock att utställningen därmed även är 
en tolkning från utställningsproducentens sida. Producenten har en avsikt med 
utställningen, en tanke om vad som ska sägas och hur detta kan presenteras, för att i viss 
mån påverka åskådarnas uppfattning. Här nyttjas design och placering för att få fram 
budskapet (Hooper-Greenhill 2000, s. 4-5).  
 
Bokskyltningar i samband med utställningar ger förutsättningar för brukarna att konstruera 
fördjupade kunskaper, de flesta av våra respondenter berättar att utställningar ofta 
kompletteras med anknytande litteratur. Detta anses ge en fördjupning, bredda och skapa 
ytterligare en dimension åt utställningarna. Hein menar att det konstruktivistiska museet 
tillhandahåller resurser för de som önskar fördjupning i ämnet och ser gärna ett samarbete 
med bibliotek för att låna in material (1998, s. 170). Ett bibliotek med konstruktivistiska 
intentioner borde därmed också presentera fördjupningsmaterial för att uppmuntra vidare 
informationssökning.  
 
En av bibliotekarierna är noga med att poängtera att utställningarna ska integreras i och 
tillföra bibliotekets övriga verksamhet något. Utställningarna ska inte stå för sig själva utan 
vara en del av helheten. Detta bidrar till ett händelserikt bibliotek med en stimulerande 
miljö. Samtliga respondenter har på ett eller annat sätt talat om vikten av kringarrangemang 
runt utställningar, något som alla bibliotek vi varit i kontakt med tillhandahåller. En 
kompletterande programverksamhet kan belysa utställningsämnet ur olika aspekter; det kan 
röra sig om föreläsningar från olika synvinklar eller att blanda in musik och mat. En 
museirepresentant benämner det som att utställningarna får en pedagogisk inramning 
genom dessa kringarrangemang. Allt syftar till att väcka ett intresse hos och nå ut till så 
många brukare och målgrupper som möjligt genom att skapa olika infallsvinklar. Liksom 
Falk och Dierking såväl som Hein nämner är det viktigt att skapa olika ingångar till 
utställningen, vad de väljer att kalla ”hakar”. Genom att den nya information brukarna 
möter i utställningen relateras till redan erhållna kunskaper befästs de nya intrycken och ny 
kunskap kan konstrueras (Falk & Dierking 2000, s. 182-184; Hein 1998, s. 152). Detta 
grundar sig i en konstruktivistisk tanke om att varje individ skapar sin egen kunskap utifrån 
tidigare erfarenheter. En utställning syftar till att medvetandegöra eller väcka ett intresse, 
något flera av våra respondenter har påpekat, bibliotekarier såväl som museirepresentanter. 
För att intressera så många som möjligt krävs därför flera ”hakar” så att en bredare 
målgrupp kan nås.  
 
Bibliotekarierna har inte direkt uttalat sig om sin kunskapssyn men gett uttryck för tankar 
om att folk lär sig på olika sätt och utifrån tidigare erfarenheter och därmed också att de tar 
med sig olika kunskaper från utställningarna. Museirepresentanterna talar om att de utgår 
från besökarna och deras individuella förutsättningar i sitt arbete med utställningar. Detta är 
ett perspektiv som museipedagogiken kan tillföra och som bibliotekarierna kan dra nytta av 
i bibliotekens utställningsverksamhet.   
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6.3 Museipedagogik 
 
I intervjuerna med museirepresentanterna framkom det att museipedagogikens utmärkande 
drag är dess fokusering på föremål och att berättandet utgår från dessa. Museipedagogikens 
materiella grund är även en av de fem dimensioner av begreppet Ljung har identifierat. 
Föremål och hur budskap presenteras och tolkas genom föremål anses vara det som 
särskiljer museipedagogiken från andra pedagogiska inriktningar. Museipedagogiken anses 
även vara knuten till sin specifika omgivning, begreppets andra dimension. Pedagogiken 
skiljer sig åt från situation till situation och är därför även möjlig att tillämpa på biblioteket. 
Aktivitet är den tredje dimensionen av begreppet, vilken innebär att förmedla och 
levandegöra materialet, museipedagogiken utgör länken mellan museet och besökaren 
(Ljung 2004, s. 77-80). Både bibliotekarier och museirepresentanter menar att 
museipersonal tänker mer medvetet än bibliotekspersonal kring vad de vill berätta genom 
utställningar. De har kunskap om utställningsverksamhet och om hur föremål presenteras 
på ett intresseväckande sätt. Museipedagogiken anses av en museirepresentant ge djup åt 
utställningarna och underlätta interaktion med brukarna. Om museipedagogen har en 
utvecklad pedagogisk grundsyn och en uppfattning om hur utställningar ska presenteras kan 
djup och interaktion uppnås och utställningen lättare nå fram till brukaren. Uttalandet går 
att relatera till Ljungs dimension hållning vilken berör museets pedagogiska synsätt och 
praktiserande av detta (2004, s. 80-81). Även Hein förespråkar att en pedagogisk policy 
sammanställs för att garantera en genomtänkt utställningsverksamhet (1998, s. 15). 
Respondenternas uttalanden tyder på att detta arbetssätt förekommer i större utsträckning 
på museer än på bibliotek. Ljungs sista dimension behandlar det resultat som uppnås 
genom de övriga dimensionerna (2004, s. 81). Såväl bibliotekarier som museirepresentanter 
har fått positiv respons från brukare och besökare på arrangerade utställningar. 
Bibliotekarierna har inte kunnat avgöra om de bidragit till ökade utlån eller om ett intresse 
väckts för det aktuella ämnet men en djupare insikt i och utvecklande av de övriga 
dimensionerna torde ge ett bättre resultat. 
 
 

6.3.1 ”The contextual model of learning” 
 
Ett par av respondenterna från museiverksamheten betonar att utgångspunkten för 
utställningsproducenter måste vara besökarnas perspektiv och referensramar. Det här är ett 
tydligt uttryck för ett konstruktivistiskt synsätt där den lärande och dennes erfarenheter sätts 
i fokus. I detta fall åsyftas främst vad Falk och Dierking benämner den personliga 
kontexten, det vill säga de förkunskaper och förutsättningar varje individ för med sig till 
utställningen och den aktuella situationen. Bibliotekarierna har talat om att nå olika 
målgrupper vilket kan relateras till Falk och Dierkings sociokulturella kontext; det är inte 
enbart individuella erfarenheter som spelar roll utan även individens sociokulturella 
bakgrund avgör hur information tolkas (2000, s. 15-51). Det är endast respondenter från 
museiverksamheten som direkt har talat om att utgå från brukarnas perspektiv, men 
tankarna verkar finnas outtalade även hos bibliotekarierna. Bland annat nämner flera 
respondenter hur de upptäckt att utställningar kring aktuella ämnen eller med lokal 
förankring väcker störst intresse hos brukarna. Detta kan tolkas som en medvetenhet om att 
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kunskap konstrueras med utgångspunkt i det brukarna till viss del är bekanta med, vilket 
fångar deras uppmärksamhet och intresse. Detta är inga uttalade pedagogiska tankar, men 
anledningen till att brukarna intresserar sig mest för dessa utställningar torde vara att de 
redan kan en del om ämnet och därmed lättare kan ta till sig ny information om detta och 
konstruera fördjupade kunskaper. De individuella och sociokulturella kontexterna står att 
finna i samma uttalanden från respondenterna, vilket gör det svårt att skilja på en 
individuell- och socialkonstruktivistisk kunskapssyn. Båda dimensionerna verkar anses 
spela in i lärandesituationen där individens förförståelse sätts i centrum samtidigt som 
omgivningens påverkan betonas.  
 
Både bibliotekarierna och museirepresentanterna påtalar att biblioteksmiljön ska vara 
levande och överraskande. En museirepresentant uttrycker sig på följande sätt: 
 

Man kanske kan tillföra lite av osäkerhetsfaktorn som finns inom konsten: vad är det här för 
någonting? Varför har de lyft upp det här taket med röda bubblor som springer omkring på 
väggar och tak? Eller varför doftar det vanilj här idag? Det ska vara formmässigt inbjudande 
och mera lustfyllt, inte så tyst och hemligt. Så kanske böckerna öppnar sig också. 

 
Falk och Dierking har visat på den fysiska kontextens betydelse för möjligheten att 
tillgodogöra sig en utställning. En stimulerande miljö i samband med interaktion med den 
fysiska kontexten anses främja lärande (Falk & Dierking 2000, s. 63), vilket också våra 
respondenter har påpekat; de menar att utställningar bidrar till att skapa en intressant 
mötesplats på biblioteket. En av museirepresentanterna talar om vikten av att brukarna tar 
aktiv del i utställningarna och andra respondenter syftar indirekt på detta då de under 
intervjuerna lyfter fram inslag där brukarna tillåts interagera med utställningarna. Det har 
förekommit gissningslekar och möjlighet att lyssna till diverse ljud i ett försök att få unga 
och äldre att mötas. Såväl bibliotekarier som museirepresentanter har även nämnt att 
brukare och besökare har tillåtits vara aktiva i produktionen av utställningar genom att 
bidra med föremål eller ställa ut egna skolarbeten och konstverk. Vidare betonar Falk och 
Dierking att lärande är en process, något som sker över en längre tid och som del i ett större 
sammanhang än det tillfälle när utställningen ses. Ny kunskap behöver följas upp för att 
befästas i ett livslångt lärande (Falk och Dierking 2000, s. 10-13). Bibliotekarierna vi 
intervjuat har påtalat att de önskar att utställningarna ska inspirera brukarna att söka sig 
vidare, antingen i böcker eller till studiecirklar vilket visar på en kumulativ syn på lärande.  
 
Således kan lärande på bibliotek diskuteras utifrån ”the contextual model of learning”. I 
respondenternas uttalanden återfinns den personliga, sociokulturella och fysiska kontexten 
såväl som tidsaspekten. En utgångspunkt i brukarnas individuella referensramar och 
sociokulturella bakgrund i samspel med en inspirerande biblioteksmiljö bidrar till att 
nyfikenhet och lust till lärande uppstår. För att ta tillvara på denna nyfikenhet bör 
bibliotekets resurser presenteras på ett tilltalande sätt och komplettera utställningarna så att 
lärandeprocessen kan utvecklas.   
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6.3.2 Det konstruktivistiska museet 
 
De bibliotek vi varit i kontakt med har ingen officiell policy, men respondenterna uppvisar 
likväl pedagogiska intentioner med utställningsverksamheten.  
 

Målsättningen med utställningsverksamheten är att upplysa och bilda folk och som sagt att få 
folk att upptäcka saker de inte visste fanns eller att de ville veta. 

 
Heins pedagogiska policy består av en kunskapsteori, en lärandeteori samt en 
undervisningsteori där undervisningsteorin grundar sig på de definierade kunskaps- och 
lärandeteorierna (1998, s. 16). Hein identifierar fyra undervisningsteorier, våra 
respondenter från museiverksamheten har dock endast gett uttryck för tankar som går att 
hänföra till konstruktivismen.  Deras uttalanden visar på en kunskapsteori där kunskap 
anses tillägnas genom interaktion med utställningar och med utgångspunkt i tidigare 
intressen. Det har varit svårare att uttyda en kunskapssyn i bibliotekariernas uttalanden. 
Tankar finns, men inte formulerade; ett samarbete med museer och kunskap om 
museipedagogik skulle ge möjlighet att sätta ord på och strukturera dessa tankar. Huruvida 
kunskapen anses vara objektiv eller subjektiv framkom inte heller i intervjuerna med 
bibliotekarierna, däremot nämnde en respondent från museiverksamheten att utställningar 
bör inbjuda till tolkning och subjektiva uppfattningar. Troligtvis är det inget 
bibliotekarierna reflekterat över i samband med utställningar, till skillnad mot 
respondenterna från museiverksamheten där detta ingår i deras yrkeskompetens. En 
lärandeteori utreder vad som anses påverka lärandet; faktorer som urskiljts i samtliga 
respondenters svar är en överraskande miljö och varierande design vilket inspirerar och 
stimulerar till att utforska utställningarna och biblioteket. Respondenterna uppmuntrar 
brukarna att upptäcka utställningar på egen hand, följa egna intressen och söka sig vidare i 
vilken riktning de vill vilket konstruktivismen förespråkar. Vi ser att Heins tre frågor 
rörande det konstruktivistiska museet går att överföra till biblioteket. 
 

• Vad görs för att framhålla att kunskap är konstruerad av den lärande? 
 

Genom att utställningar i aktuella ämnen och med lokal anknytning anordnas tas 
utgångspunkt i brukarnas förkunskaper, vilket visar på att kunskap konstrueras av 
individen. Att låta brukarna ta aktiv del i produktionen samt att vara aktiva i själva 
utställningen tyder också på ett konstruktivistiskt synsätt där brukarna själva anses 
konstruera kunskap istället för att vara passiva mottagare av utställningsproducentens 
budskap. Likaså syftar anknytande bokskyltningar till att låta brukarna söka sig vidare på 
egen hand och efter eget intresse. 
 

• Hur görs lärandet aktivt? Vad görs för att engagera besökaren? 
 
På flera bibliotek ges brukarna möjlighet att ställa ut egenproducerade utställningar eller 
föremål. I utställningar arrangerade av biblioteket möjliggörs interaktion genom att tillföra 
musik, gissningslekar och smakprover. På så vis engageras brukarna i utställningarna vilket 
förhöjer upplevelsen. 
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• Hur är situationen konstruerad för att göra den tillgänglig – fysiskt, socialt, och 
intellektuellt – för besökaren? 

 
Museirepresentanterna liksom bibliotekarien som fått utbildning i utställningsteknik menar 
att tilltalande utställningar skapas genom en variationsrik design där kontraster och 
kopplingar objekten emellan klargörs för att underlätta för brukarna och för att väcka ett 
intresse hos dem. Likaså anser de att en föränderlig miljö som erbjuder överraskningar 
också ökar den fysiska tillgängligheten då en enformig omgivning är ostimulerande. En 
intellektuell tillgänglighet konstrueras genom att ta fasta på brukarnas förkunskaper och 
skapa utställningar med många olika hakar som fångar upp en bred målgrupp. Därmed ökas 
även den sociala tillgängligheten, utställningar som lockar många bidrar till att göra 
biblioteket till en tilltalande mötesplats. 
 
En konstruktivistisk biblioteksmiljö ökar brukarnas engagemang vilket gynnar ett lärande 
klimat. Det finns en grund för ett sådant arbetssätt hos bibliotekarierna vilket vi funnit går 
att utveckla med hjälp av museipedagogiken för att skapa ett konstruktivistiskt bibliotek.  
 
 

6.4 Studiebesök 
 
Utställningen Mama Massai uppvisar en variation i olika uttrycksformer med fotografier, 
statyer, föremål och smycken som används i massajbyarna, teckningar och målningar av 
skolelever samt en dator med ett rullande bildspel. Utställningslokalen var neutral och 
vitmålad vilket vi upplevde påverkade utställningen positivt då den inte tog uppmärksamhet 
från fotografierna. Utrymmet var luftigt och alla objekt fick gott om plats, vilket gjorde 
utställningen överskådlig. Varje objekt urskiljde sig och visade upp en aspekt av ämnet 
samtidigt som en tydlig koppling mellan dem fanns. En sådan bredd och koppling i 
utställningar är något som förespråkas av våra respondenter liksom av Hein (1998, passim) 
samt av Falk och Dierking (2000, passim). Respondenterna vill genom att presentera en 
varierad utställning väcka ett intresse hos så många brukare som möjligt. Hein (1998, 
passim) såväl som Falk och Dierking (2000, passim) menar att utställningar ska erbjuda 
olika ingångar eller ”hakar” för att tilltala fler brukare genom att knyta an till deras tidigare 
kunskaper. Att använda olika uttrycksmedel, såsom fotografier, föremål och målningar 
samt diverse kringarrangemang skapar ”hakar” och ger möjlighet att intressera en bredare 
publik. En variation i arrangemanget, inte bara vad gäller uttrycksformer utan även i hur 
fotografierna hängts upp, gjorde utställningen intressantare att titta på. Ljuset från de stora 
fönstren bidrog dock till speglingar och blänkningar i de inramade fotografierna vilket 
ibland gjorde det svårt att se motivet. 
 
I utställningen gavs ingen möjlighet till interaktion, objekten var endast där för att se på. 
Interaktion är annars något flera respondenter bedömer som viktigt för att uppehålla 
brukarnas intresse. Det är också en förutsättning för att lärande ska uppstå enligt ett 
konstruktivistiskt synsätt. Även Falk har bedrivit studier som visat hur interaktion med 
omgivningen främjar lärande (2000, s. 63). I Mama Massai hade det varit möjligt att låta 
brukarna känna på föremålen eller använda datorn som nu endast fanns i en glasmonter. 
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Datorn skulle kunna nyttjas för att själv klicka fram bilder i den takt som önskas eller som 
en katalog över utställningsobjekten. Brukare var dock delaktiga på så vis att skolklassen 
bidrog med ett temaarbete kring massajer vilket omfattade teckningar, målningar samt det 
bildspel som visades i datorn.  
 
Det fanns en informationsbroschyr att köpa, men i övrigt saknades informationstexter till 
utställningsobjekten. De texter som fanns handlade framförallt om the Massai Swedish 
Partnership. Texterna inbjöd inte till läsning, utan var tryckta på vanligt A4-papper och 
smälte ihop med den vita väggen i bakgrunden. Däremot hade the Massai Swedish 
Partnerships initiativtagare, som fanns på plats, många gripande historier att berätta kring 
bildernas uppkomst, vilka kvinnorna på bilderna var och vad som föranledde deras 
ansiktsuttryck och känslor. Detta anser vi gav fotografierna ytterligare en dimension som de 
flesta besökare gick miste om då de inte talade med initiativtagaren. Vi hade önskat att 
dessa berättelser presenterades på något sätt i utställningen, vilket hade gett besökarna en 
djupare insikt i massajernas liv. Hein visar på informationstexters betydelse för förståelse 
av utställningens innehåll. Texter, bilder och annat som ökar tillgängligheten förlänger även 
besökstid och lärande (Hein 1998, s. 138). Utöver informationsbroschyren fanns inget 
bredvidläsningsmaterial framplockat, men naturligtvis fanns bibliotekets resurser att tillgå. 
Falk och Dierking menar att upplevelsen från utställningen måste följas upp för att 
kunskapen ska befästas (2000, s. 201). Vi kunde se att detta skedde genom att 
programverksamhet anordnades i anslutning till utställningen som invigdes med en 
vernissage och följdes upp med föreläsningar, vilket gav möjlighet att befästa kunskapen 
ytterligare.  
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7 Diskussion och slutsatser 
 
I kapitlet diskuteras resultat och analys i förhållande till uppsatsens syfte och 
frågeställningar. Avslutningsvis sammanställs de slutsatser som kunnat dras.  
 
 

7.1 Diskussion 
 
Hur yttrar sig folkbibliotekariernas pedagogiska intentioner i deras beskrivningar av sitt 
arbete med utställningar? 
 
Samtliga bibliotek vi varit i kontakt med saknar en nedskriven policy och en uttalad 
målsättning för sin utställningsverksamhet. Bibliotekarierna lutar sig inte mot någon 
uttrycklig pedagogisk teori, dock har vi uppmärksammat att det finns ostrukturerade tankar 
kring vad bibliotekarierna vill uppnå genom verksamheten. Det som eftersträvas är att 
uppbringa ett intresse för biblioteket hos en bred målgrupp samt att uppmärksamma 
brukarna på vad biblioteket har att erbjuda. Utställningar och bokskyltningar kring aktuella 
ämnen eller med lokal anknytning väcker störst nyfikenhet och arrangeras regelbundet 
enligt respondenterna. Detta skulle kunna tyda på en tanke om att locka brukarna med vad 
de till viss del redan är bekanta med för att därifrån bygga ny kunskap, vilket är en av 
grundpelarna i konstruktivismen. Om inte annat är det en insikt att utgå ifrån vid 
utvecklandet av ett konstruktivistiskt bibliotek. Interaktion med utställningarna och 
delaktighet i produktionen är också något både bibliotekarier och museirepresentanter 
förespråkar för att aktivera brukarna. Även detta kan kopplas till konstruktivismen på så 
sätt att brukarna tillåts utforska utställningarna på egen hand och ta aktiv del i arbetet; 
enligt konstruktivismen skapas kunskap i interaktion med omgivningen. I analysen 
applicerades Heins tankar om ett konstruktivistiskt museum på biblioteket, vilket bevisar 
att möjligheten finns att utveckla det pedagogiska tänkandet på biblioteket för att skapa en 
konstruktivistisk miljö.  
 
Falks och Dierkings ”contextual model of learning” innehåller tre samverkande kontexter – 
personlig, sociokulturell och fysisk – tillsammans med en tidsaspekt. Vi har urskiljt 
samtliga aspekter hos respondenterna. Att skapa intresseväckande utställningar genom att 
uppmärksamma aktuella ämnen kan tolkas som ett uttryck för att relatera ny information till 
befintliga kunskaper, vilket kan kopplas till den personliga kontexten. Den sociokulturella 
kontexten kan ses i bibliotekariernas uttalanden om hur utställningar riktas till olika 
målgrupper, vilket tyder på en insikt om att alla har olika referensramar. Den fysiska 
kontexten behandlar hur en mer stimulerande miljö kan skapas. Respondenterna talar för ett 
händelserikt bibliotek där variation och förändring skapar nyfikenhet. Bokskyltningar och 
hemsidor som inspirerar till vidare läsning vittnar om att respondenterna ser lärande som en 
process.  
 
Vikten av att olika sinnen stimuleras är en punkt både bibliotekarier och 
museirepresentanter framfört. Detta fann vi intressant då det inte var något vi själva förde 
på tal, men som ändå i princip samtliga respondenter nämnde under olika intervjufrågor. 
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Detta kan ses som ett uttryck för tyst pedagogik på så vis att brukarna uppmuntras att 
uppleva utställningar på egen hand genom att nyttja andra sinnen än i en traditionell 
undervisningssituation. På biblioteket finns sällan möjlighet att erbjuda visningar av 
utställningarna utan de måste kommunicera på tysta vägar via syn, känsel, lukt och smak. 
Genom att tilltala flera sinnen skapas olika ”hakar” i utställningen och fler brukare kan nås.  
 
Litteraturgenomgången har visat på vikten av att utställningar kompletteras med material 
som kan ge en överblick och en förförståelse innan besöket, likaså att besöket följs upp för 
att ytterligare befästa och återuppleva intrycken från utställningen. Marknadsföring har av 
respondenterna nämnts som betydelsefullt för att uppbringa ett intresse före utställningen. 
Anknytande bokskyltningar arrangeras för att uppmuntra brukarna att söka sig vidare och 
på ett par bibliotek visas delar av utställningarna på webben med bilder, informationstexter 
och litteraturtips. Dessa virtuella utställningar kan fungera som ”advanced organizers” 
såväl som uppföljning, eller rent av istället för de fysiska utställningarna. Detta ger de som 
blivit intresserade möjlighet att fördjupa sig i ämnet och befästa kunskapen. 
 
Arbetet med bibliotekens utställningsverksamhet utgör vanligtvis en ganska liten del av 
respondenternas arbetsuppgifter. Det framhålls därför att det är viktigt att utnyttja all 
bibliotekspersonals kompetens, även de som inte ansvarar för verksamheten kan ha mycket 
att tillföra. En respondent berättar att utställningar på webben inte hade förekommit utan 
bibliotekets webbgrupp liksom att bidrag från övriga arbetskamrater ger en varierad 
karaktär på utställningarna. Biblioteksutställningar är sällan en prioriterad verksamhet 
vilket troligtvis utgör största hindret för att utveckla bibliotekspersonalens pedagogiska 
tankar och införa ett museipedagogiskt arbetssätt. En sådan utveckling kräver en 
arbetsinsatts inledningsvis, men skulle förbättra verksamheten och öka den fysiska, sociala 
och intellektuella tillgängligheten till biblioteket.  
 
Vi drar slutsatsen att pedagogiska tankar kring utställningsverksamhet finns men att de inte 
är strukturerade eller medvetandegjorda. En sammanställd pedagogisk syn och målsättning 
kan utveckla verksamheten då tydliga mål och vägar för att nå dit är klargjorda för hela 
bibliotekspersonalen. 
 
 
Hur yttrar sig museirepresentanternas pedagogiska intentioner i deras beskrivningar av 
sitt arbete med utställningar? 
 
Museirepresentanternas pedagogiska intentioner har visat sig vara mer strukturerade och 
medvetandegjorda än bibliotekariernas. De har utbildning i utställningsteknik och det 
framkom under intervjuerna att de fokuserar mer på utställningars pedagogiska aspekt. 
Museirepresentanterna framhåller att utställningar måste utgå från besökarnas perspektiv 
och referensramar, vilket omfattar Falk och Dierkings personliga såväl som sociokulturella 
kontext. En respondent menar att det är viktigt att ha besökarna och vilka de är i åtanke vid 
producerandet av utställningar; besökarnas individuella erfarenheter och sociokulturella 
bakgrund är således utgångspunkt i museirepresentanternas arbete. Respondenterna har 
även påpekat att en stimulerande miljö som överraskar och ger nya intryck inspirerar 
besökarna, vilket i enlighet med Falks och Dierkings modell skapar en fysisk kontext som 
bidrar till ett ökat lärande.  
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Museirepresentanterna har, liksom bibliotekarierna, talat om att inkludera samtliga sinnen i 
lärandesituationen. Att arrangera utställningar på olika plan där möjlighet ges att använda 
syn, hörsel, lukt, känsel och smak anses ge ett kvalitativt bättre lärande samtidigt som fler 
besökare tilltalas. Detta arbetssätt benämner Falk, Dierking och Hein att skapa ”hakar” i 
utställningarna. ”Hakar” ger besökare med olika förmågor, bakgrund och referensramar 
möjlighet att finna en ingång till utställningen som lockar och intresserar just dem. Vi 
identifierar här ett sätt att arbeta med tyst pedagogik för att skapa en lättillgänglig 
utställning där besökarnas olika behov tillgodoses. Nämnda aspekter rör vad Eisner och 
Dobbs kallar utställningarnas installation och layout; respondenterna har även talat om 
utställningarnas skyltning liksom om hur broschyrer och hemsidor kan användas för att 
skapa en överblick över utställningen, vilket kan kopplas till området introduktion och 
orientering.   
 
Samtliga museirepresentanter har nämnt möjligheten för besökarna att interagera med 
utställningar som en betydelsefull faktor för att lärande ska uppstå. Respondenterna har 
både talat om besökarnas delaktighet i produktionen av utställningar och interaktion med de 
färdigställda utställningarna. Ett intresse för ämnet väcks samtidigt som ett samspel med 
omgivningen underlättar konstruerandet av kunskap, vilket även Falks tidigare 
undersökningar visat.  
 
Att utgå från besökarnas perspektiv och referensramar – både ur en individuell och ur en 
sociokulturell aspekt, att utforma en inspirerande miljö, att skapa ”hakar” i utställningen 
liksom att ge möjlighet till interaktion med utställningen tyder på konstruktivistiska 
tankegångar. Konstruktivismen tar sin utgångspunkt i idén att kunskap konstrueras av 
individen själv i samspel med omgivningen. Museirepresentanterna utgår från besökarnas 
förkunskaper, strävar efter att erbjuda olika ingångar till utställningarna och att låta 
besökarna ta aktiv del i utställningarna. Utifrån detta drar vi slutsatsen att 
museirepresentanterna har en konstruktivistisk kunskapssyn där besökarnas förkunskaper 
och tidigare erfarenheter sätts i centrum och konstruktion av ny kunskap uppmuntras.  
 
 
Hur anser folkbibliotekarier och museirepresentanter att utställningar kan presenteras för 
att väcka nyfikenhet och intresse för vidare informationssökning på folkbiblioteket?  
 
En bibliotekarie påtalar att en omsorgsfullt arrangerad utställning stimulerar och intresserar 
brukare. Uttrycksmedel och strategier som nämnts av bibliotekarierna är nyttjande av färg 
och form för att skapa enhet och kontrast, kortare informationstexter och fokus på ett 
mindre antal föremål som inte placeras för tätt. Alla punkter bidrar till att underlätta 
tolkning av utställningen för brukarna. De flesta respondenter framhåller att utställningen 
bör tilltala så många sinnen som möjligt för att ge en rikare upplevelse. En utställning som 
engagerar flera sinnen intresserar fler brukare samtidigt som det ökar interaktionen med 
utställningen.  
 
Flera av bibliotekarierna har nämnt samarbete med museer och utställningstekniker som en 
förutsättning för att skapa mer givande utställningar. De menar att museipersonalens 
kompetens kan berika verksamheten genom att tillföra kunskaper de själva saknar. 
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Respondenterna från museiverksamheten menar att utställningarna ska utgå från brukarnas 
referensramar men ändå presenteras på ett vis som inbjuder till olika tolkningar. Detta är ett 
resonemang som förekommer i mindre grad bland bibliotekarierna. Skillnaden torde ligga i 
att respondenterna från museiverksamheten besitter kunskaper i hur föremål kan 
presenteras, levandegöras och tydas. De har ett annat perspektiv på utställningsverksamhet 
och andra utgångspunkter än bibliotekspersonalen. Härav finns mycket för biblioteken att 
lära genom samarbete, utbildning och inspiration. En slutsats vi kunnat dra efter 
intervjuerna är att bibliotekarierna är medvetna om att biblioteksutställningar skulle kunna 
göras annorlunda, men att tid och resurser saknas. De som ansvarar för bibliotekens 
utställningsverksamhet har ofta väldigt liten tid avsatt för detta då de samtidigt har andra 
arbetsuppgifter som måste prioriteras.  
 
En museirepresentant menar att en utställning varken kan eller bör berätta allt utan endast 
ska delge så mycket som behövs för att väcka ett intresse. För att fånga upp detta intresse 
och fördjupa kunskaper kan utställningar kompletteras med bredvidläsningsmaterial och 
diverse kringarrangemang. Utställningar på bibliotek har ett lite annorlunda syfte än de på 
museer som är betydligt mer omfattande. Vår analys visar att biblioteksutställningar inte i 
samma mån syftar till att vara undervisande utan främst till att väcka nyfikenhet. Flera 
respondenter, både bibliotekarier och museirepresentanter, menar att biblioteket ska 
överraska och erbjuda nya upplevelser, biblioteksmiljön måste förändras för att brukarna 
inte ska bli hemmablinda. Förändringar och överraskningar väcker nyfikenhet och en vilja 
att veta mer. Detta är betydelsefulla inslag i enskilda utställningar såväl som i hela 
biblioteksmiljön och ett uttryck för tyst pedagogik.    
 
Debatten på 1980-talet angående utställningsverksamhet på folkbibliotek engagerade såväl 
biblioteks- som museipersonal. Idag har dock debatten avstannat och fallit lite i glömska, 
verksamheten är inte längre lika prioriterad. Till viss del kan detta bero på minskade 
resurser och att fokus lagts på andra verksamheter. Vår undersökning har dock visat att en 
stimulerande och pedagogisk biblioteksmiljö inkluderar en levande utställningsverksamhet, 
varför vi anser att debatten borde återupptas. 
 
 
Vad finns att lära av museipedagogiken och dess tysta pedagogik?  
 
Ljungs undersökning visade att varje museum är unikt och att pedagogiken skiljer sig åt 
mellan varje museum. Således borde det även vara möjligt att överföra museipedagogiken 
till biblioteket då pedagogiken går att anpassa efter varje plats unika förutsättningar. En 
museirepresentant menar att syftet med utställningar, både på museer och på bibliotek, är 
att väcka nyfikenhet för ett ämne snarare än att presentera allt som finns att veta. Just därför 
är det motiverat och angeläget att arrangera utställningar på bibliotek, de väcker intresse för 
bibliotekets utbud, visar vad som finns och inspirerar till vidare informationssökning. 
Följaktligen kan museipedagogiken fungera som en inspirationskälla för biblioteken. Falk 
och Dierking skiljer mellan formellt och informellt lärande, eller vad de kallar ”free-choice 
learning”. De menar att lärande tar sig olika uttryck i skolan och på museet; besöket och 
engagemanget på museet är frivilligt och har andra förutsättningar än det målstyrda lärandet 
i skolan. När pedagogik på bibliotek diskuteras är det ofta i termer från pedagogiska teorier 
som utvecklats i skolvärlden. Museipedagogiken är dock på många sätt mer anpassad efter 
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bibliotekets förutsättningar eftersom det lärande som sker där i mångt och mycket är 
frivilligt liksom lärandet på museer.  
 
Begreppet tyst pedagogik har sitt ursprung inom museiverksamheten och handlar om att 
tillgängliggöra och väcka intresse för utställningar. Eisner och Dobbs delar in begreppet i 
tre områden: introduktion och orientering, layout och installation samt skyltning. Att 
fokusera på och utveckla dessa områden inom bibliotekets utställningsverksamhet skulle 
bidra till utställningar som är mer begripliga för brukarna och väcker ett större intresse för 
vidare informationssökning.  
 
Både museer och bibliotek har till uppgift att förmedla kultur, vari det visuella utgör en 
väsentlig del. Visuell förmedling ingår inte i bibliotekariens ordinarie yrkeskompetens som 
främst fokuserar på kommunikation med ord. Här kan museipedagogiken och den tysta 
pedagogiken tillföra något; på museet finns den kompetens som saknas i att levandegöra 
bibliotekets samlingar och miljö. Samtliga respondenter har goda erfarenheter av samarbete 
mellan museer och bibliotek och anser att det berikar bibliotekets utställningsverksamhet.  
 
Svaren från våra respondenter bekräftar Wijkanders undersökning angående att det främst 
är externt producerade utställningar som förekommer på landets folkbibliotek. Delvis beror 
detta på att kunskaper i utställningsteknik saknas på biblioteken, något som poängteras av 
såväl Wijkanders som våra respondenter. Flertalet av de bibliotekarier vi talat med har 
erfarenhet av samarbete med museer, arkiv, Riksutställningar, studieförbund eller andra 
kulturinstitutioner och ser bara positivt på att föra in andra yrkesgrupper i biblioteket. 
Förutom att bidra med material upplever de att museipersonal kan tillföra en annan 
kompetens då de har ett annat kunnande och ser saker ur andra perspektiv. Samarbete med 
museer och externa utställningsproducenter anses ge möjlighet att framställa mer gedigna 
utställningar. Det samarbete som förekommit har gett gott resultat, men har varit 
sporadiskt, bland annat på grund av tidsbrist. Samtliga respondenter, både bibliotekarier 
och museirepresentanter, menar att det finns något att lära av ett samarbete då det berikar 
allas verksamheter. Det sker ett utbyte av erfarenheter över yrkesgränserna, där personal 
från museiverksamheter bidrar med kunskaper om att presentera utställningar och 
bibliotekarier med färdigheter i att söka och plocka fram informationsmaterial. En av 
bibliotekarierna vi intervjuat har viss utbildning i utställningsteknik; denna respondent visar 
också en större insikt i hur utställningar kan utnyttjas på biblioteket vilket talar för att 
museipedagogiken har något att tillföra bibliotekens utställningsverksamhet.  
 
Hein förespråkar att varje museum sammanställer en pedagogisk policy för att klargöra hur 
personalen anser att kunskap tillägnas och hur detta ska förverkligas. På samma sätt kan 
biblioteket reflektera över sin pedagogiska syn för att underlätta biblioteksbesöket för 
brukarna. Pedagogik är ett begrepp som ofta diskuteras i biblioteksvärlden, vi upplever 
dock att diskussionerna främst berör mötet mellan brukare och bibliotekspersonal medan 
miljöns pedagogiska funktion glöms bort. En av våra respondenter från museiverksamheten 
menar att pedagogiken ska genomsyra hela miljön, från bemötandet i receptionen till 
utställningen. Eisners och Dobbs begrepp tyst pedagogik syftar till att uppmärksamma den 
pedagogik som utnyttjas för att levandegöra miljön i sin helhet. Om begreppet tas i bruk i 
biblioteksvärlden skulle den tysta pedagogiken kunna diskuteras och utvecklas. 
Intervjuerna tyder på att det finns oformulerade pedagogiska tankar kring 
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utställningsverksamhet på bibliotek, dessa borde tas tillvara och utvecklas för att förbättra 
verksamheten och skapa en mer inspirerande miljö.   
 
Det har även framkommit att det finns en tyst pedagogik på biblioteket, bibliotekarierna har 
talat om utställningars betydelse för att väcka intresse och om vikten av att ha ett 
händelserikt och föränderligt bibliotek. Dock talar de inte om det i pedagogiska termer, 
utan väljer att använda ord som tillgängliggöra, inspirera och levandegöra. Pedagogik syftar 
till att underlätta och skapa goda förutsättningar för att lärande ska uppstå, att 
tillgängliggöra, inspirera och levandegöra är då viktiga tillvägagångssätt för att skapa en 
stimulerande miljö. Vi har förstått att det saknas termer för arbetet med att skapa en 
pedagogisk biblioteksmiljö vilket gör det komplicerat att diskutera ämnet. Det är svårt att 
tala om något det saknas ord för. Museipedagogiken har dock ett utarbetat språk för detta, 
vilket vår undersökning visat är applicerbart även på biblioteket. Framförallt begreppet tyst 
pedagogik har i analysen framträtt som relevant, inte enbart i samband med utställningar 
utan som något som existerar och kan utvecklas i hela biblioteket. Respondenterna arbetar 
med tyst pedagogik utan att vara bekanta med begreppet och dess innebörd. Om det 
museipedagogiska språket kunde tillämpas på biblioteket skulle debatten kunna återupptas 
och utställningsverksamheten utvecklas.  
 
 

7.2 Slutsatser 
 
Biblioteksutställningar kan visa upp och väcka intresse för bibliotekets resurser, vilket 
skapar förutsättningar för lärande; därför är det av vikt att uppmärksamma 
biblioteksutställningens pedagogiska dimension. Bibliotekarierna vi talat med har uppvisat 
pedagogiska intentioner, om än outtalade. För att bibliotekens utställningsverksamhet ska 
kunna utvecklas bör dessa klargöras och sammanställas i en uttalad målsättning. De 
pedagogiska teorier som i dagsläget diskuteras på bibliotek är hämtade från skolan där 
utgångspunkterna är annorlunda än det frivilliga lärande som sker på museer. Biblioteken 
är i detta avseende mer jämförbara med museer varför museipedagogiken kan tillföra 
bibliotekets utställningsverksamhet andra aspekter än skolans pedagogik. Vår undersökning 
har visat att biblioteksvärlden saknar termer för att tala om en pedagogisk 
utställningsverksamhet. Ett utvecklat språk för detta finns dock inom museipedagogiken, att 
applicera och anpassa språket efter bibliotekets förutsättningar skulle gynna och utveckla 
utställningsverksamheten och öka tillgängligheten till biblioteks samlingar. På museet finns 
även kunskaper i att presentera föremål och skapa en stimulerande miljö, en kompetens 
som saknas på biblioteket. Begreppet tyst pedagogik syftar till denna tysta kommunikation 
som sker på museer för att skapa en pedagogisk omgivning som underlättar konstruerandet 
av kunskap för besökarna. Vi anser det möjligt att införa begreppet tyst pedagogik även på 
biblioteket då vi hos bibliotekarierna uppmärksammat flera uttryck för tyst pedagogik, både 
i utställningsverksamheten och på biblioteket i stort. Ett tillämpande av museipedagogiska 
teorier och införandet av begreppet tyst pedagogik skulle ge nya teoretiska verktyg 
behjälpliga vid utvecklandet av bibliotekens utställningsverksamhet. Brist på tid och 
resurser utgör dock ett hinder för att en pedagogisk verksamhet ska få möjlighet att 
utvecklas. Intresseväckande utställningar är genomtänkta och tilltalar flera sinnen vilket ger 
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en rikare upplevelse och öppnar upp biblioteket. Undersökningen har visat att det inte 
behöver vara negativt att ställa till det lite på biblioteket utan att bibliotekarierna genom att 
våga förändra och vara nyskapande tvärtom kan skapa en stimulerande miljö som 
överraskar och väcker nyfikenhet. En pedagogisk och inspirerande biblioteksmiljö är en 
miljö där bibliotekarierna såväl ställer ut som ställer till det.   
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8 Sammanfattning  
 
Vi uppmärksammade att det på 1980-talet förekom en ganska livlig debatt kring 
utställningsverksamhet på bibliotek där utställningarnas pedagogiska funktion diskuterades.  
Utställningar ansågs vara något som förstärker bibliotekets befintliga samlingar. Detta 
genom att biblioteket berikar utställningen samtidigt som utställningen visualiserar 
bibliotekets innehåll. Debatten tycks dock ha avstannat idag. Vi anser att det är angeläget 
att den återupptas för att biblioteksutställningar ska kunna utvecklas till att bli en 
pedagogisk tillgång för folkbiblioteket. Då det inom museiverksamheten existerar ett 
pedagogiskt arbete med utställningar ville vi undersöka om museipedagogiken går att 
överföra och tillämpa på bibliotekets utställningsverksamhet. I den museipedagogiska 
litteraturen fann vi begreppet tyst pedagogik vilket syftar på den tysta kommunikation som 
utställningar utgör. Tre centrala områden identifieras: introduktion och orientering, layout 
och installation samt skyltning.  
 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur utställningar och tyst pedagogik kan användas för att 
utveckla biblioteksmiljön på folkbiblioteket till att bli mer pedagogisk och inspirerande. De 
frågor vi ställde oss var: Hur yttrar sig folkbibliotekariernas pedagogiska intentioner i deras 
beskrivningar av sitt arbete med utställningar? Hur yttrar sig museirepresentanternas 
pedagogiska intentioner i deras beskrivningar av sitt arbete med utställningar? Hur anser 
folkbibliotekarier och museirepresentanter att utställningar kan presenteras för att väcka 
nyfikenhet och intresse för vidare informationssökning på folkbiblioteket? Vad finns att 
lära av museipedagogiken och dess tysta pedagogik?  
 
Kvalitativa intervjuer genomfördes med sex bibliotekarier som arbetar aktivt med 
utställningar samt fyra respondenter från olika museiverksamheter då vi ville inkludera 
båda perspektiven i undersökningen. Även ett studiebesök på Göteborgs stadsbibliotek 
genomfördes i syfte att se om teorin går att använda i praktiken. Vår teori består av två 
museipedagogiska modeller över hur lärande uppstår på museer – ”the contextual model of 
learning” samt det konstruktivistiska museet – tillsammans med de teoretiska begreppen 
tyst pedagogik, ”advanced organizers” och ”hakar”.   
 
Undersökningen visade att utställningar kan visualisera och tillgängliggöra bibliotekets 
resurser och väcka ett intresse för dessa hos brukarna. I intervjuerna uppvisade 
bibliotekarierna pedagogiska intentioner med bibliotekets utställningsverksamhet, om än 
outtalade och ostrukturerade. Tankarna borde utvecklas och sammanställas i en 
målsättning, dock har det visat sig att tidsbrist och knappa resurser utgör ett hinder. Ett stort 
problem är också att ett språk för den tysta pedagogiken saknas på biblioteket vilket gör det 
svårt att diskutera och utveckla utställningsverksamheten. De museipedagogiska 
modellerna och termerna visade sig gå att tillämpa på bibliotekets utställningsverksamhet; 
om dessa tas i bruk kan ett användbart språk för ett pedagogiskt arbete med utställningar 
utvecklas även på biblioteket. Undersökningen visade också att begreppet tyst pedagogik är 
applicerbart i hela biblioteket; en utvecklad tyst pedagogik i utställningarna såväl som i 
övriga biblioteket skapar en inspirerande biblioteksmiljö som gynnar lärande.  
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Bilaga 1 brev 
 
Brev studiebesök 
 
 
Växjö universitet 
080213 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från programmet för biblioteks- och informationsvetenskap vid Växjö 
universitet som nu har påbörjat arbetet med vår magisteruppsats. Vi ämnar undersöka 
utställningsverksamheten på folkbibliotek ur en pedagogisk aspekt. Vår utgångspunkt är att 
utställningar på bibliotek kan bidra till lärande. Detta genom att biblioteket förlänger 
utställningen samtidigt som utställningen visualiserar bibliotekets innehåll. För detta 
ändamål har vi studerat museipedagogik för att se vad den eventuellt kan tillföra 
verksamheten med biblioteksutställningar. Vi har då stött på begreppet ”tyst pedagogik”; 
detta syftar på den pedagogik som inte uttalas utan arbetar i det tysta och blir synlig genom 
exempelvis placering, färg, form och informationstexter.  
 
Genom BIBLIST har vi fått tips om och kontakt med ett antal intressanta bibliotek som 
arbetar aktivt med utställningsverksamhet. Vi undrar om ni skulle vara intresserade av att 
ställa upp på en intervju kring detta ämne? Frågorna kommer att röra ert konkreta arbete 
med utställningar, vilka tankar ni har kring utställningsverksamhet på bibliotek i allmänhet 
och verksamhetens framtid. Vi är intresserade av både egenproducerade och externa 
utställningar. Intervjun kommer genomföras någon gång under mars månad, om möjligt i 
samband med ett studiebesök. I annat fall har vi möjlighet att genomföra intervjun via 
telefon. Intervjufrågorna skickas ut i förväg via e-post. Ni kommer givetvis att vara helt 
anonyma i uppsatsen och ges möjlighet att godkänna utskriften av intervjun innan 
uppsatsen läggs fram.  
 
Intervjuerna kommer att analyseras utifrån pedagogiska teorier i syfte att försöka dra 
slutsatser om hur bibliotekets tysta pedagogik verkar. 
 
Vi är tacksamma om ni kan ge svar om medverkan så snart som möjligt till nedanstående e-
postadress.  
 
Har ni ytterligare frågor kring vår undersökning är ni också välkomna att höra av er. 
 
  
Vänliga hälsningar 
 
Sandra Persson och Rebecka Simonsson 
rsifr03@student.vxu.se  
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Brev telefonintervju 
 
 
Växjö universitet 
080213 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från programmet för biblioteks- och informationsvetenskap vid Växjö 
universitet som nu har påbörjat arbetet med vår magisteruppsats. Vi ämnar undersöka 
utställningsverksamheten på folkbibliotek ur en pedagogisk aspekt. Vår utgångspunkt är att 
utställningar på bibliotek kan bidra till lärande. Detta genom att biblioteket förlänger 
utställningen samtidigt som utställningen visualiserar bibliotekets innehåll. För detta 
ändamål har vi studerat museipedagogik för att se vad den eventuellt kan tillföra 
verksamheten med biblioteksutställningar. Vi har då stött på begreppet ”tyst pedagogik”; 
detta syftar på den pedagogik som inte uttalas utan arbetar i det tysta och blir synlig genom 
exempelvis placering, färg, form och informationstexter.  
 
Genom BIBLIST har vi fått tips om och kontakt med ett antal intressanta bibliotek som 
arbetar aktivt med utställningsverksamhet. Vi undrar om ni skulle vara intresserade av att 
ställa upp på en intervju kring detta ämne? Frågorna kommer att röra ert konkreta arbete 
med utställningar, vilka tankar ni har kring utställningsverksamhet på bibliotek i allmänhet 
och verksamhetens framtid. Vi är intresserade av både egenproducerade och externa 
utställningar. Intervjun kommer genomföras via telefon någon gång under mars månad. 
Intervjufrågorna skickas ut i förväg via e-post. Ni kommer givetvis att vara helt anonyma i 
uppsatsen och ges möjlighet att godkänna utskriften av intervjun innan uppsatsen läggs 
fram.  
 
Intervjuerna kommer att analyseras utifrån pedagogiska teorier i syfte att försöka dra 
slutsatser om hur bibliotekets tysta pedagogik verkar. 
 
Vi är tacksamma om ni kan ge svar om medverkan så snart som möjligt till nedanstående e-
postadress.  
 
Har ni ytterligare frågor kring vår undersökning är ni också välkomna att höra av er. 
 
  
Vänliga hälsningar 
 
Sandra Persson och Rebecka Simonsson 
 
rsifr03@student.vxu.se  



 71 

Brev Artland 
 
 
Växjö universitet 
080213 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från programmet för biblioteks- och informationsvetenskap vid Växjö 
universitet som nu har påbörjat arbetet med vår magisteruppsats. Vi ämnar undersöka 
utställningsverksamheten på folkbibliotek ur en pedagogisk aspekt. Vår utgångspunkt är att 
utställningar på bibliotek kan bidra till lärande. Detta genom att biblioteket förlänger 
utställningen samtidigt som utställningen visualiserar bibliotekets innehåll. För detta 
ändamål har vi studerat museipedagogik för att se vad den eventuellt kan tillföra 
verksamheten med biblioteksutställningar. Vi har då stött på begreppet ”tyst pedagogik”; 
detta syftar på den pedagogik som inte uttalas utan arbetar i det tysta och blir synlig genom 
exempelvis placering, färg, form och informationstexter.  
 
Vi har fått kontakt med ett antal bibliotek runt om i Sverige som vi ämnar intervjua kring 
deras arbete med utställningar. Vi är dock även intresserade av att få ett museipedagogiskt 
perspektiv på vår undersökning. Vår handledare Pirjo Elovaara föreslog att vi skulle ta 
kontakt med dig. Vi undrar om du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju kring 
ditt arbete med och dina erfarenheter av utställningsverksamhet? Frågorna kommer att röra 
ditt konkreta arbete med utställningar och då i synnerhet ur ett pedagogiskt perspektiv.  
 
Intervjun kommer antingen genomföras personligen eller via telefon någon gång under 
mars månad. Intervjufrågorna skickas ut i förväg via e-post. Du kommer givetvis att vara 
helt anonym i uppsatsen och ges möjlighet att godkänna utskriften av intervjun innan 
uppsatsen läggs fram.  
 
Intervjuerna kommer att analyseras utifrån pedagogiska teorier i syfte att försöka dra 
slutsatser om hur bibliotekets tysta pedagogik verkar. 
 
Vi är tacksamma om du kan ge svar om medverkan så snart som möjligt till nedanstående 
e-postadress.  
 
Har du ytterligare frågor kring vår undersökning är du också välkommen att höra av dig. 
 
  
Vänliga hälsningar 
 
Sandra Persson och Rebecka Simonsson 
 
rsifr03@student.vxu.se  
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Brev Riksutställningar 
 
 
Växjö universitet 
080213 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från programmet för biblioteks- och informationsvetenskap vid Växjö 
universitet som nu har påbörjat arbetet med vår magisteruppsats. Vi ämnar undersöka 
utställningsverksamheten på folkbibliotek ur en pedagogisk aspekt. Vår utgångspunkt är att 
utställningar på bibliotek kan bidra till lärande. Detta genom att biblioteket förlänger 
utställningen samtidigt som utställningen visualiserar bibliotekets innehåll. För detta 
ändamål har vi studerat museipedagogik för att se vad den eventuellt kan tillföra 
verksamheten med biblioteksutställningar. Vi har då stött på begreppet ”tyst pedagogik”; 
detta syftar på den pedagogik som inte uttalas utan arbetar i det tysta och blir synlig genom 
exempelvis placering, färg, form och informationstexter.  
 
Vi har fått kontakt med ett antal bibliotek runt om i Sverige som vi ämnar intervjua kring 
deras arbete med utställningar. Vi är dock även intresserade av utställningsverksamhet ur 
ett större perspektiv. Vi tog kontakt med NN som föreslog att vi kunde tala med dig. Vi 
undrar om du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju kring ditt arbete med och 
dina erfarenheter av utställningsverksamhet? Frågorna kommer att röra ditt konkreta arbete 
med utställningar och då i synnerhet ur ett pedagogiskt perspektiv. Vi undrar även hur 
Riksutställningars samarbete med bibliotek ser ut idag samt hur ni tror det kommer se ut 
imorgon.  
 
Intervjun kommer genomföras via telefon någon gång under mars månad. Intervjufrågorna 
skickas ut i förväg via e-post. Du kommer givetvis att vara helt anonym i uppsatsen och ges 
möjlighet att godkänna utskriften av intervjun innan uppsatsen läggs fram.  
 
Intervjuerna kommer att analyseras utifrån pedagogiska teorier i syfte att försöka dra 
slutsatser om hur bibliotekets tysta pedagogik verkar. 
 
Vi är tacksamma om du kan ge svar om medverkan så snart som möjligt till nedanstående 
e-postadress.  
 
Har du ytterligare frågor kring vår undersökning är du också välkommen att höra av dig. 
 
  
Vänliga hälsningar 
 
Sandra Persson och Rebecka Simonsson 
 
rsifr03@student.vxu.se  
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Brev Västarvet 
 
 
Växjö universitet 
080221 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från programmet för biblioteks- och informationsvetenskap vid Växjö 
universitet som nu har påbörjat arbetet med vår magisteruppsats. Vi ämnar undersöka 
utställningsverksamheten på folkbibliotek ur en pedagogisk aspekt. Vår utgångspunkt är att 
utställningar på bibliotek kan bidra till lärande. Detta genom att biblioteket förlänger 
utställningen samtidigt som utställningen visualiserar bibliotekets innehåll. För detta 
ändamål har vi studerat museipedagogik för att se vad den eventuellt kan tillföra 
verksamheten med biblioteksutställningar. Vi har då stött på begreppet ”tyst pedagogik”; 
detta syftar på den pedagogik som inte uttalas utan arbetar i det tysta och blir synlig genom 
exempelvis placering, färg, form och informationstexter.  
 
Genom BIBLIST har vi fått tips om och kontakt med ett antal intressanta bibliotek som 
arbetar aktivt med utställningsverksamhet. Vi vill även få ett museiperspektiv på vår 
undersökning och tycker ert samarbete låter väldigt intressant. Vi undrar om ni skulle vara 
intresserade av att ställa upp på en intervju kring detta ämne? Frågorna kommer att röra ert 
konkreta arbete med utställningar, vilka tankar ni har kring utställningsverksamhet på 
bibliotek i allmänhet och verksamhetens framtid. Intervjun kommer genomföras via telefon 
någon gång under mars månad. Intervjufrågorna skickas ut i förväg via e-post. Ni kommer 
givetvis att vara helt anonyma i uppsatsen och ges möjlighet att godkänna utskriften av 
intervjun innan uppsatsen läggs fram.  
 
Intervjuerna kommer att analyseras utifrån pedagogiska teorier i syfte att försöka dra 
slutsatser om hur bibliotekets tysta pedagogik verkar. 
 
Vi är tacksamma om ni kan ge svar om medverkan så snart som möjligt till nedanstående e-
postadress.  
 
Har ni ytterligare frågor kring vår undersökning är ni också välkomna att höra av er. 
 
  
Vänliga hälsningar 
 
Sandra Persson och Rebecka Simonsson 
 
rsifr03@student.vxu.se  
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Bilaga 2 intervjuguide 
 
Inledande text inför intervju 
Undervisning i informationssökning och bokprat är välbekanta pedagogiska metoder på 
biblioteket för att vägleda brukarna bland utbudet av information och litteratur. Även 
biblioteksutställningar fyller en funktion som förmedlare av information, kultur och 
litteratur. En utställning om ett visst ämne ger information, samtidigt som den kan väcka 
nyfikenhet och läslust. Genom kompletterande bok- och länktips kan brukarna få upp 
ögonen för delar av biblioteket de annars inte skulle funnit. Vi menar därför att 
utställningen är en annan pedagogisk metod för att uppnå samma syfte som undervisningen 
och bokpratet. Vi tror att utställningar kan locka brukarna in i biblioteket för att utforska 
bibliotekets samlingar och resurser.  
 
På museer finns ett väl utvecklat pedagogiskt arbete med utställningar vilket vi tror till viss 
del går att finna även på bibliotek. Vi har inom museipedagogiken stött på begreppet ”tyst 
pedagogik”, vilket syftar på de medel museerna använder för att nå ut med utställningens 
budskap utan att förmedla något i tal, det vill säga med hjälp av text, färg, form, placering 
och så vidare. Det är denna tysta pedagogik vi vill undersöka och se vad ni har för tankar 
och erfarenheter kring detta.  
 
 
Intervjufrågor till bibliotekarier 
 
Bakgrundsfrågor (via e-post):  
 

• Vilka typer av utställningar anordnar ni på biblioteket?  
o Externa eller egenproducerade? 

§ På vilket sätt är biblioteket involverat i de externa utställningarna? 
o Informativa utställningar (t ex samhällsinformation), debattutställningar   (t 

ex ett aktuellt ämne som belyses ur en eller flera aspekter) eller 
konstutställningar (konst och hantverk)? 

• Hur många utställningar anordnas per år på biblioteket? 
• Var i biblioteket placeras utställningarna? 
• Vilka målgrupper vänder sig utställningsverksamheten till? 
• Finns det någon policy för utställningsverksamheten på biblioteket? Om ja, var 

vänlig bifoga 
• Hyr ni in utställningar från Riksutställningar? 
• Samarbetar ni med andra institutioner och/eller organisationer i kommunen 

angående utställningsverksamhet? 
o Hur ser detta samarbete i så fall ut? 

• Har du gått någon utbildning i utställningsteknik?  
• Erbjuds kompetensutveckling i utställningsteknik på din arbetsplats? 
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Diskussionsfrågor (via telefon): 
 
Hur yttrar sig folkbibliotekariernas pedagogiska intentioner i deras beskrivningar av sitt 
arbete med utställningar? 
 
Hur anser folkbibliotekarier att utställningar kan presenteras för att väcka nyfikenhet och 
intresse för vidare informationssökning på folkbiblioteket? 
 
 

• Beskriv dina arbetsuppgifter 
• Berätta om vilka utställningar du arbetat med under det senaste året. (Finns det 

någon dokumentation, t ex fotografier, vi skulle kunna få ta del av?) 
o Vad var syftet med utställningarna?  
o Hur gjorde ni för att uppnå detta syfte? 

• Vad har ni för målsättning med utställningsverksamheten på biblioteket? 
• På vilket sätt används bibliotekets samlingar i utställningarna? 
• Finns det programverksamhet som anknyter till utställningarna? 
• Vilken respons har ni fått från besökarna på utställningarna? 

o Har utställningarna väckt ett intresse för det aktuella ämnet? (Har t ex 
efterfrågan på böcker inom ämnet ökat?) 

• Varför ska det finnas utställningar på bibliotek? (Vi syftar här inte på 
utställningarnas demokratiska och kulturella betydelse, utan på vad de kan tillföra 
biblioteket och brukarna.) 

• Hur kan utställningar presenteras för att väcka nyfikenhet och intresse för vidare 
informationssökning på biblioteket? 

 
 
Vad finns att lära av museipedagogiken och dess tysta pedagogik? 
 

• Beskriv det ultimata scenariot för utställningsverksamheten enligt dig. 
• Hur kan arbetet med utställningsverksamheten på biblioteket utvecklas?  
• Skulle den nya tekniken kunna tillföra utställningsverksamheten på biblioteket 

något? 
• Hur ser du på samarbete med museer angående utställningar? Vad kan de tillföra? 
• Hur ser du på framtiden för utställningsverksamhet på bibliotek?  
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Intervjufrågor till museirepresentanter 
 
Diskussionsfrågor (via telefon): 
 
Hur yttrar sig museirepresentanternas pedagogiska intentioner i deras beskrivningar av 
sitt arbete med utställningar? 
 
Hur anser museirepresentanter att utställningar kan presenteras för att väcka nyfikenhet 
och intresse för vidare informationssökning? 
 

• Beskriv dina arbetsuppgifter 
• Hur ser du på samarbete mellan bibliotek och museer? 
• Hur ser ert samarbete med bibliotek ut? 
• Hur är biblioteken involverade i dessa externa/inhyrda utställningar? 
• Beskriv en eller ett par utställningar du arbetat med. 

o Vad var syftet med utställningen?  
o Hur gjorde ni för att uppnå detta syfte? 

• Hur kan utställningar presenteras för att väcka nyfikenhet och intresse för vidare 
informationssökning? Är detta något du strävat efter i ditt arbete med utställningar? 

• Vilken respons har ni fått från besökarna på utställningarna? 
• Hur ser du på utställningarnas betydelse för besökarna och deras lärande (på museer 

och bibliotek)? 
• Hur ser du på utställningarnas betydelse för biblioteket? 

 
 
Vad finns att lära av museipedagogiken och dess tysta pedagogik?  
 

• Vad är utmärkande för museipedagogiken? 
• Vad tillför museipedagogiken utställningsverksamheten? 
• Tror du museipedagogiken går att överföra till biblioteken? 
• Beskriv det ultimata scenariot för utställningsverksamheten enligt dig. 
• Hur kan det pedagogiska arbetet med utställningsverksamheten på museer 

utvecklas? 
• Hur utnyttjas den nya tekniken i det pedagogiska arbetet med utställningar? 
• Hur ser du på samarbete med bibliotek angående utställningar? Vad kan de tillföra? 
• Hur ser framtiden ut för utställningsverksamheten på museer? 
• Hur ser du på framtiden för utställningsverksamhet på bibliotek? 
• Vad tillför utställningarna biblioteket? 
• Varför är det angeläget att utveckla utställningsverksamheten på folkbibliotek i en 

mer pedagogisk riktning? 
 
 


