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Abstract:

The house of one of the most prominent Swedish artists of the 20th century, Bror Hjorth

(1894-1968), was turned into an artists-museum and opened to the public in 1978. It has

since the start held pedagogical activities and during the years developed its own

pedagogical approach.

I have studied the museums pedagogical work from two perspectives; visiting groups of

immigrants and visiting groups of schoolchildren, in search of answers to the questions;

can art be used as a way to integrate immigrants into the swedish society, and can

artmuseums be a resource for schools?

This essay contains my observations, conclusions and theories as well as general facts

about Bror Hjorths House.
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Inledning:

Frågeställningar och syfte:

Jag har studerat konstmuseet Bror Hjorths Hus, som med begränsade resurser bedriver en

ambitiös och omfattande pedagogisk verksamhet, riktad mot skolan och mot invandrare.

Jag har valt att studera Bror Hjorths Hus pedagogiska verksamhet därför att jag genom

personliga kontakter haft en inblick i deras verksamhet under en längre tid. Bror Hjorths

Hus är känd inom museivärlden för sin väl utformade pedagogiska verksamhet och är

ofta föremål för studiebesök av andra museers konstpedagoger. Bror Hjorths Hus får

därför tjäna som ett exempel på hur det kan förhålla sig på ett svenskt museum idag.

Avsikten med min uppsats är att undersöka följande två frågor:

Kan museet vara en pedagogisk/kunskapsmässig resurs för skolan?

Kan man använda konst som en väg in i det svenska samhället för invandrare?

Ordet invandrare betyder i uppsatsen personer med utländsk bakgrund vars båda

föräldrar är födda utomlands, denna definition har jag hämtat från den nätbaserade

encykolpedin wikipedia. (www.wikipedia.se 070610)

Syftet är att undersöka museipedagogikens nytta och användningsområden. Jag har bl.a.

titta närmare på om museipedagogiken kan vara ett komplement och ett alternativ till

skolans undervisning samt främja invandrares integration i samhället. Jag har även

undersökt om museipedagogiken kan nå ut till alla oavsätt ålder och bakgrund.

Metod:

Jag har bedrivit en kvalitativ undersökning som inkluderar fältstudier, deltagande öppen

observation samt intervjuer och samtal. Jag har även studerat litteratur som behandlar

bl.a. museipedagogik och kultursociologi. De personer jag intervjuat och observerat har

informerats om och samtyckt till användandet av den av mig insamlade informationen.

Den kvalitativa metoden kännetecknas av närhet till forskningsobjektet.

“Det särskiljande är att det finns en direkt subjekt – subjektrelation mellan forskare och

undersökningsenhet. Principen för kunskapsutvecklingen är närhet till enheterna i

undersökningen. Man ska ansikte mot ansikte möta den situation som enheten befinner

sig i.” (Holme & Solvang 1991 s.100)
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Rapporten bör även innehålla deskriptiva beskrivningar i den utsträckningen som detta är

viktigt för förståelsen av de förhållanden man undersökt.

Jag har använt mig av den kvalitativa intervjun eftersom dess styrka ligger i att

undersökningssituationen liknar ett vanligt samtal, vilket passade mina syften bra. Detta

är den intervjuform där forskaren utövar minst styrning vad gäller den intervjuade.

Udersökningspersonen får i största möjliga utsträckning påverka samtalets utveckling.

Med en öppen deltagande observationen som jag bedrev menas att deltagarna vet om och

accepterar att man är observatör. “De är införstådda med att man gör en kartläggning av

vissa faktorer som rör gruppens sätt att fungera” (Holme & Solvang 1991 s.127) Den

öppna observationen bygger på tillåtelse och tillit som man bygger upp under tidens

gång. Man bör även agera följsamt och vara aktiv i det som sker för att inte hämma

gruppens aktivitet. Under observationens gång förde jag fältanteckningar kontinuerligt.

“Syftet med detta tillvägagångssätt är att man genom analysen ska kunna få till stånd en

sån autentisk återgivning som möjligt.” (Holme & Solvang 1991 s.101)

Bror Hjorths Hus:

Bror Hjorths röda trähus i stadsdelen Kåbo i Uppsala är ett litet men innehållsrikt

museum, fullt med verk av Bror Hjorth; målningar, teckningar, reliefer, skulpturer och

inte minst skisser och förlagor till många offentliga verk. Bror Hjorth bodde och verkade

här från 1943 till sin död 1968.

Konstnärsmuseet Bror Hjorths Hus omfattar konstnärens bostad och ateljé. Styrkan med

ett konstnärsmuseum jämfört med konstmuseer består i att konstnären presenteras i

helfigur.

I museets katalog skriver museichef Kullike Montgomery:

“Besökaren upplever konstverken i deras tillkomstmiljö utan kronologisk hängning och

möts av en mångfald som väcker nyfikenhet och får genom skisserna uppleva

konstverkets födelse.” (Montgomery 1996 s.1)

Bror Hjorth anses vara, med sin fasta förankring i såväl europeisk modernism som

provinsiell folklig konst, en av de stora konstnärerna i den svenska 1900-talskonsten.

Möjligheterna att se, upptäcka och lära av konsten är många i Bror Hjorths Hus.
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Museet har alltid lagt stor vikt vid det pedagogiska arbetet bland barn, ungdomar och

vuxna.

Bror Hjorths Hus är ett stiftelseägt museum med kommunalt stöd.

Stiftelsens ändamål är bl.a. att förvalta konst och övrig egendom som Bror Hjorth

lämnade efter sig, att hålla den tillgänglig för allmänheten, samt att stimulera studier av

och förståelse för Bror Hjorths konst. (Bror Hjorth stiftelsens stadgar,§3)

Det finns även en förening i konstnärens namn, som verkar för att stödja museet och dess

verksamheter.

Bror Hjorths Hus i Uppsala består alltså av själva originalbyggnaden; konstnärens ateljé

och hem från 1943, samt en tillbyggnad som ligger i direkt anslutning till

originalbyggnaden. Denna tillbyggnad, som uppfördes 1978+1996 rymmer

utställningshall, verkstad, reception, toaletter och kapprum samt ett litet café.

Museet hade år 2006 ca: 20 000 besökare, varav ca: 3 500 var till den pedagogiska

verksamheten. Denna siffra kan variera kraftigt från år till år beroende på vilka

utställningar museet visar.

Museets personal består av två heltidsanställda; museichefen och museilektorn, tre

deltidsanställda; receptionsansvarig, marknadsförare/informatör och

vaktmästare/teknikern, samt tolv timanställda museibeträden/guider varav fem av dem

också arbetar som konstpedagoger.

Konstpedagogerna har oftast en konstnärlig utbildning, pedagogisk erfarenhet och/eller

utbildning, samt minst 40 p. konstvetenskap i bagaget när de kommer till Bror Hjorths

Hus.

Tidigare forskning:

Det finns en hel del tidigare forskning om konstpedagogik, dock lite midre om

museipedagogik. Berit Ljung, universitetsadjunkt / forskarstuderande i museipedagogik,

påpekar att museipedagogiken inte har någon lång tradition och att första gången

museipedagogik förekom i svensk text var 1969. Hon anser att det finns stor brist på
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svenska vetenskapliga texter om museipedagogik och att vi är i stort behov av sådana.

(Ljung 2004 s.102)

Jag har plockat ut fakta ur den forskning jag funnit särskilt relevant för min uppsats.

Museipedagogik är enligt Berit Ljungs definition

En vid och mångsidig verksamhet. Den kan omfatta hela spektrat av pedagogiska

handlingar -från idé till utvärdering. Och förutom det fysiska mötet med publiken

kan verksamheten innefatta t.ex. medverkan i eller produktion

av utställningar och utställningskataloger, lärarhandledningar och webbsidor för

virtuellea eller potentiella besökare. För mig uttrycks

museipedagogiken framförallt i möten mellan besökaren och museet.

(Ljung, 2004 s.8)

Enligt det nätbaserade uppslagsverket wikipedia är museipedagogik “undervisning som

nyttjar museer och deras samlingar som läromedel. Inlevelse och gestaltning utgör

typiska element i lärandeprocessen där man anspelar till besökarnas tankar och fantasi.”

(www.wikipedia.se 070504)

Museipedagogiken har utvecklats från att ha varit en del av folkbildningssträvan till att

utveckla en egen särpräglad och självständig verksamhet.

Med anledning av det särskilda regeringsuppdrag Kulturrådet har fått, att främja och

stödja kulturpedagogiken i dess utvecklingsarbete, genomförde de år 1998 en

enkätundersökning av museernas barn- och ungdomspedagogiska verksamheter. 250

museer fick svara på frågor kring verksamhetens innehåll och utformning. Kulturrådets

hade för avsikt att ta reda på hur den museipedagogiska vardagen såg ut, med frågor

rörande bl.a. det pedagogiska tänkandet och dialogen med lärare och elever. För att i sin

presentation av resultatet kunna belysa hur museerna kan fungera som pedagogisk resurs

för skolan.

Johanna Berg på Kulturrådet anser att museernas allra främsta uppgift är att vara en del

av samhällets kollektiva minne. De ska verka för en bred bildning och med det ge
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människor möjlighet att utveckla sin kunskap genom intellektuella och estetiska

upplevelser. Museerna samt övriga kulturinstitutioner har ett gemensamt ansvar för att

vidga barns och ungas delaktighet i kulturlivet. (Berg, Kulturrådet,1999, s.6)

Den viktigaste vägen till barn och ungdomar går genom förskola och skola, det är

dessutom den bästa vägen om man vill undvika social snedrekrytering och på så sätt få en

chans att nå alla barn. Berg skriver:

Museerna har lång erfarenhet av att möta barn och ungdomar inom skolans ramar.

Den första museilektorn i Sverige tillsattes 1929, och redan dessförinnan var det

svenska museiväsendet nära lierat med folkbildningen. Genom alla år har

museerna uttryckt en vilja att förmedla kunskap till det uppväxande släktet, och

det är formerna snarare än ambitionen som förändrats över tid. Idag har de flesta

större museer inskrivet i sina måldokument att de i bildningsarbetet ska lägga

särskild kraft på barn och ungdomar. (Berg,Kulturrådet,1999, s.6)

Museerna uppfattar jag det som verkar vilja sträva efter att hitta en balans mellan

kunskapsförmedlandet och en spännande och lustfylld upplevelse i sin metodik. Det finns

absolut ingen motsättning mellan lek och lärande, men man måste ha en jämnvikt mellan

dessa två komponenter. Museerna måste kunna hävda att den profesionella

museipedagogiken är något mer än enbart torr faktaförmedling eller “roliga timmen”-en

liten parentes i skolans vardag.

I museiutredningen, Minne och bildning, museernas uppdrag och organisation från 1994

framhåller man att ett samarbete mellan museer och skolor borde vara självklart i strävan

att utarbeta den mest givande utbildningsformen.(SOU 1994 s.103

Teori:

Johanna Berg från Kulturrådet skriver i en artikel att konstpedagogerna är fria att plocka

ihop idéer från olika håll som fortlöpande finjusteras i samspel med besökarna.
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“Naturligtvis finns det outtalade teoretiska grundpremisser i arbetet, som om de

formulerades skulle utgöra en teori för museipedagogiskt arbete.” (Berg, 1999, s.7)

Eftersom jag har undersökt två teman har jag också varit tvungen att ha två olika

teoretiska perspektiv på mina inledande frågor. Jag är medveten om att mina egna

tolkande teorier ligger nära de teorier Bror Hjorths Hus har.

Skola:

Deweys pedagogiska filosofi om sambandet mellan människa och samhälle måste

betänkas när vi utformar skolans praktik. “Samhälle, skola och individ måste utgöra en

helhet om vi vill nå pedagogisk framgång.” (Forssell 2005 s. 84) Dewey menade att

“skolan skall göras till en genuin del av samhällslivet, istället för att vara en isolerad plats

för att lära sig läxor.” (Forssell 2005 s.86)

Carlo Derkert, den legendariska konstpedagogen ansåg att vuxna bör bemöta barn som de

utforskare de är. Bahlenberg citerar Carlo Derkert i sin bok om honom ”Barn är nyfikna

redan från början. Vuxna ska i så liten grad som möjligt ingripa i det arbetet. Bara bemöta

barnet som den seriöst arbetande forskare de är.” (Bahlenberg 2005 s.105)  ”Syftet med

museibesöket ska inte vara ökad kunskap utan en upptäcktsresa där man upptäcker sig

själv och sina egna erfarenheter i det man ser. Då blir barnens bildskapande ett både

medvetet och omedvetet reflekterande över vad de upplever och känner.” (Bahlenberg

2005 s.107) Carlo var kritisk mot skolans ”korvstoppningsteknik” och ansåg att lära var

att ”få arbeta med alla sina språk och möta världen med alla sina sinnen.” (Bahlenberg

2005 s.109) Barn skulle få växa och mogna genom att ges tid att få reflektera över sina

arbeten.

Samtalet har stor betydelse i den pedagogiska verksamheten på Bror Hjorths Hus. Bild

och ord blir två språk i samverkan.

Även på Sokrates tid insåg man betydelsen av att lära människor tänka. Sokrates

strävade själv efter att genom samtal nå insikt. Han ansåg att man som deltagare i en

grupp bör engegera sig i ömsesidigt tankeutbyte. (Forssell 2005 s.48+61)
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Invandrare:

Jonas Stier, lektor i sociologi, skriver i sin bok Kulturmöten:

“En diskussion om kultur och kulturmöten kommer ovillkorligen att handla om

kommunikation /…/ Genom att lära oss att kommunicera, exempelvis att tala, skriva och

rita, kan vi tillgodose våra behov och uppnå våra syften.” (Stier 2004 s.37)

Kommunikation är även en källa till gemenskap och identitet.

“Kulturen inrymmer allt det som människor har påverkat, både materiellt (som arkitektur)

och immateriellt (som värderingar).” (Stier 2004 s.24) Den är alltså inte statisk.

Har globaliseringen minskat de kulturella, sociala och mentala avstånden mellan

människor? “Vissa forskare menar att globaliseringen gör att världen går mot en ökad

homogenitet mellan kulturer, länder och människor, något som bland annat uttrycker sig i

att modetrender, livsmönster och musiksmak blir allt mer likriktade.” (Stier 2004 s.17)

Kanske detta gör att kulturmötena inte blir totala kulturkrockar? Jag kan tänka mig att det

kanske inte är så svårt för gruppdeltagarna att hitta gemensamma nämnare med varandra.

Max Weber, som haft stort inflytande på kultursociologin, framhåller att det finns fyra

typer av handling: värderationellt handlande, målrationellt handlande, traditionellt

handlande samt affektivt handlande. (Miegel & Johansson 2002 s.39) Det affektiva

handlandet, som är påverkat av känslor, och det traditionella handlandet, som har sitt

ursprung i traditioner, var något som behandlades av den besökande invandrargruppen

under visningen av Bror Hjorts Hus.

Bakgrund och verksamhet:

BrorHjorthsHus har bedrivit sin pedagogiska verksamhet sedan 1975. Den har succesivt

vuxit och inkluderar idag förskole-, grundskole- och gymnasiegrupper. Museet bedriver

även konstskola, invandrarprojekt, babyvisningar, handikappanpassade visningar,
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skollovsverkstad, familjedagar med visning och verkstad samt bildjakt (besökarna ges en

liten reproducerad del “pusselbit” av ett av Bror Hjorths konstverk som de sedan får söka

efter på museet), m.m.

I Bror Hjorths Hus får besökarna möta en konstnär som målade, tecknade och skulpterade

det han älskade. Besökarna hamnar mitt i konstnärens vardag, som den såg ut när han

levde. De får inte bara ta del av de färdiga konstverken, utan också skisserna, det

misslyckade och oavslutade, som ger en inblick i, och en helhetsbild av konstnärens

arbetsprocess. Besökarna tittar antingen på Bror Hjorths konst eller den tillfälliga

utställningen, och arbetar sedan i någon av husets två verkstäder. Konstpedagogiken har

alltid varit en självklar del av museets verksamhet, och det pedagogiska ansvaret är

jämbördigt med museets övriga uppgifter.

Bror Hjorths Hus pedagogik:

Enligt museilektor Synnöve Gahrén har intryck från ett flertal olika konstpedagogiska

skolor smält samman till Bror Hjorths Hus egen pedagogik. Pedagoger som inspirerat

dem är bl.a: Ellen Key, Herbert Read och Loris Malaguzzi från Reggio Emilia.

Hon berättar i min intervju att grundstommen i deras pedagogik kommer från

Bauhauspedagogiken där tanken är att man vill ta bort den felaktiga synen som folk kan

ha på konstnärer och att visa på att konstnärer och konsten är en del av samhället. Syftet

med denna inriktning är att låta människor prova på att använda sig av konsten som

uttrycksmedel, och att diskutera och analysera för att träna upp sitt seende.

I Boken om pedagogerna beskriver Forsell några av dessa pedagogers skolor/teorier.

En av Bror Hjorts Hus influenser är Waldorfpedagogiken där man anser att det finns tre

sammankopplade kompetensområden hos människan som behöver utvecklas: “tankens –

idéernas och den kognitiva kunskapens område, känslans – upplevelsens och empatins

område och viljans – den ansvarsfulla handlingens och kreativitetens område.” “Genom

medvetet pedagogiskt och konstnärligt arbete kan de bli till positiva grundkrafter i den

vuxna människan.” (Forssell 2005 s.137)
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Freinet och hans tanke om att man bör värdera handen och hjärnans arbete lika, och att

allt arbete måste vara meningsfullt och ha en mottagare, har också influerat.

En annan klar influens är Reggio Emilia, där man menar att barns bilder föds ur språket,

och språket ur bilderna. ”Vad barnen ser och hör formulerar de inte bara i bild utan också

i ord. Det centrala i bildskapandet är ju att barnen skall lära sig använda sina egna ögon,

känslor och erfarenheter. Det är samma sak med språket.” (Maechel s.51)

“Ett kännetecken för den pedagogiska diskussionen i Reggio Emilia är att man är öppen

för en mångfald olika perspektiv, där man gärna lyssnar till, men också konfronterar olika

alternativa synsätt.” (Forssell 2005 s.191)

Konstpedagogen Adriana Bisquert Santiago arbetade på sjuttiotalet med konstverkstad

för barn på ett liknande sätt som de gör på Bror Hjorths Hus. Hon besökte även husets

pedagogiska verksamhet vid starten i slutet av sjuttiotalet. Hon sökte då efter en äkta och

hållbar form för undervisning, en undervisning som var baserad på frihet och tillgång till,

och aktivt deltagande i en kultur. Detta skulle medverka till att skapa bättre mänskliga

relationer och ett bättre samhälle. Hon var rädd för att “det konsumtionssamhälle vi lever

i håller på att förvandla barnen till enbart åskådare av den verklighet som omger dem.”

(Santiago 1977 s.12) Detta känns kanske ännu mer aktuellt idag. Hon ansåg att “bild och

form ska fungera som en manifestation av den levande konst som bär upp ett folks kultur,

det ska vara en inspiration i all fostran och tränga in och genomsyra alla skolans ämnen.”

(Santiago 1977 s.13)

Den engelske filosofen och konstpsykologen Herbert Read, känd som andlig fader till

idéerna om skolans estetiska fostran, och som bl.a. skrivit boken Uppfostran genom

konsten, har också intressanta tankar om konstpedagogik och om hur det kan föras ut till

skolorna. Han ville att det skulle finnas en handbok för lärare att använda sig av för att

kunna föra ut hans idéer i vardagsverkligheten. Grundtanken i Reads reformsystem var

att “konsten i alla dess former bör vara själva botten i all skoluppfostran.” (Lindgren-

Fridell 1986 s.124)
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Pedagogen Ellen Key ville i sitt arbete “skapa intresse för konsten och för att lära sig att

se och iakttaga. (Lindgren-Fridell 1984 s.21)

Synnöve Gahrén menar att besökarna “samtalar” med Bror Hjorth, han talar först genom

sin konst, vid visningen, och barnen och invandrarna får en chans till replik under

verkstadsarbetet. Konst och egna bilder föder samtalet, man får igång tanken genom

samtalet. Den konstnärliga processen får loss tankar, och förlöser ett samtal runt bilden.

Det uppstår en slags kedjeeffekt med tanke, ord och bild. Man har frigjort sina tankar och

formulerat sig i ord och bild, och med det gjort tanken reell, verklig, när man med det kan

rent fysiskt ta på den.

Johan Amos Comenius, författaren av Stora undervisningsläran, insåg redan på 1600-

talet betydelsen av, det pedagogerna på Bror Hjorths Hus anser vara viktigt, att lära

eleverna tänka. Han beklagade sig över att “de flesta lärare anstränger sig till det yttersta

att så hela plantor istället för frön, att plantera hela räd istället för skott, när de i stället för

grundläggande principer ger eleverna ett virrvarr av färdiga kunskaper och slutsatser eller

dåligt tillrättalagda texter.” (Forssell 2005 s.59)

Bror Hjorths Hus pedagogik har även klara kopplingar till folkbildningen som stödjer vår

demokratiska rättighet att ha tillgång till all sorts kultur. Att kulturupplevelser bör ingå i

ett livsmönster hos alla. Det skall alltså inte behöva vara betydande vilken socialgrupp du

kommer ifrån för att ta del av samhällets kulturutbud.

För att nå folk, i detta fall invandrargrupper som kanske, av olika anledningar, inte är

vana vid eller har hittat ett sätt att ta för sig av den svenska kulturen, introducerade Bror

Hjorths Hus och Studiefrämjandet sitt projekt “Kulturmöten”. För att kunna ta ett

medvetet och aktivt beslut om man vill ta del av samhällets kulturutbud eller inte måste

man veta vad som finns att tillgå. (Man måste alltså ha smakat för att sedan kunna säga

om man vill ha mer eller avstå i fortsättningen.)

Folkbildningens rötter kan sökas till 1700-talets upplysningsfilosofi och har sedan slutet

av 1800-talet fått någon form av statligt stöd. Man har genom statsbidrag velat ge
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folkbildningen ökade möjligheter att stärka demokrati, bildning och kultur.

Folkbildningen kom från dess tillkomst i slutet av 1800-talet till mitten på 1900-talet att

utgöra en kompensation för att det reguljära utbildningsväsendet inte då var tillräckligt

utbyggt.

Folkbildning förenar individualitet med solidaritet och är fri och frvillig, vilket betyder

att den är fri från statlig styrning och att man själv formulerar sina mål och tar ansvar för

verksamheten. Folkbildningen räknas inte som en del av det offentliga

utbildningsväsendet, men uppfattas ändå som en viktig del i den svenska

samhällsutvecklingen.

(Statens offentliga utredningar,2.2+2.3+2.5, 2003)

Folkbildningen omfattar idag verksamheter inom studieförbund, med studiecirklar och

olika kulturverksamheter, samt folkhögskolor.

Den demokratiska samtalskultur som utvecklats inom folkbildningen är grundad på

tolerans och respekt. (Folkbildningsrådet 070507)

Redan 1972 skriver folkbildare Alf Ahlber att “Hotet mot det fria tänkandet är, på grund

av massmediernas inflytande, idag större än någonsin. Allt måste därför göras för att

rädda inte bara den formella rätten att tänka och tala fritt utan även, och framför allt,

förmågan därtill. (Forssell 2005 s.57)

Detta “hot” kan nog tänkas vara ännu mer påtaglig i dagens mediasamhälle, anser jag.

Bror Hjorths Hus och skola i samverkan:

Bror Hjorths Hus pedagogiska verksamhet väder sig främst till barn och ungdomar från

förskolan till och med gymnasiet. Museet arbetar uppsökande och når skolorna genom

information på internet, bl.a på rexnet.se och kommunens hemsida under barnkultur,

genom utskick samt genom annonser i fack- och dagspress. De har gott rykte och många

lärare återkommer år efter år. Kostnaden för besöken hålls mycket låg för att alla skolor

ska ha möjlighet att besöka museet.
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Det är lika många kommunala skolor som friskolor som besöker museet, och eleverna

kommer både från invandrartäta och invandrarglesa områden. Vilka skolor som bokar

beror mycket på vilka tillfälliga utställningar som visas.

Pedagogerna arbetar alltid med årskursanpassade tematiska visningar och

verkstadsarbeten.

De olika teman är anpassade för olika ålderskategorier, t.ex: konst/genus är indelad i tre

kategorier: grundskola år 1-3, 7-9, samt gymnasiet. Samma tema kan alltså bearbetas

under olika åldrar eftersom svårighetsgraden trappas upp. Detta förutsätter förstås att

pedagogerna känner till lite om barns och ungdomars utveckling och skolans kursplaner.

Tanken är att man ska kunna komma till Bror Hjorths Hus under hela skoltiden och finna

nya ingångar till ämnen att studera. (Synnöve Gahrén, intervju 070502)

Bror Hjorths Hus har delat in visningarna i kategorier och teman, detta för att underlätta

för lärarna när de gör sina bokningar. T.ex. om man är lärare i svenska på högstadiet så

tittar man under den kategorin (svenska år 7-9) och ser vad det finns för visningar/teman

att välja på utformade just för mig och mina elever. Man kan även få skräddarsydda

visningarna efter egna önskemål och behov.

Några exempel på teman och kategorier är:

Kategori:                                                Tema:

Konst/Svenska /Drama, år 7-9               Den frysta bilden och Muntligt berättande

Konst/Genus, år1-3                                Tjejbilder-Killbilder.

Konst/Genus, förskoleklasser                Tjejbilder-Killbilder

Konst/Naturkunskap, år 5-9                   Färg och seende

Konst/Religion, år1-9                             Näckens polska och bilder som berättar om Jesus

Konst/Svenska /Musik, gymnasiet         Bror Hjorth och författarna och BH och musiken

Konst/Bild, förskoleklasser                    Vad Bror Hjorth tyckte om

Konst/Svenska, år 7-9 + gymnasiet        Saga-Myt-Utsaga

Konst/Filosofi, gymnasiet                      Hur blir man vad man är?

Konst/Filosofi/Religion, gymnasiet       Kärleken, freden och arbetet
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Konst/Folktro, gymnasiet                       Näckens polska

Konst/Kulturhistoria, gymnasiet            “Jag kan bara måla det jag älskar” och

                                                                Volymens Hemlighet-om skulptur, m.fl.

BrorHjorthsHus vill att dessa visningar ska bli ett komplement till skolundervisningen

och vill få in konsten i samtliga ämnen i skolan. Med rätt ställda frågor vill man locka till

eftertanke och ge upphov till samtal runt alla dessa ämnen/teman.

Bror Hjorths Hus och invandrargrupper i samverkan:

Sedan 2004 bedriver Bror Hjorths Hus tillsammans med Studiefrämjandet projektet

“Kulturmöten – invandrade möter Bror Hjorths konst”. Kulturmöten kan inrymma både

mötet med den egna och andras kulturer.

Studiefrämjandet är Uppsalas största studieförbund, och en av deras särskilda

prioriteringar är att utveckla metoder för kulturell, etnisk och social integration.

(Projektbeskrivning 2005)

Studieförbundets samarbete med Bror Hjorths Hus är en del i detta arbete.

Deras gemensamma syn på folkbildning, demokrati och allas rätt till kulturupplevelser

har varit en viktig förutsättning och grund för projektet.

“Kulturmöte”-projektet har fått ekonomiskt stöd från landstingets Kultur i länet,

landstinget i Uppsala län, och pågår fortfarande. “Kulturmöte”-projektet ingår även i EU-

projektet “Collect&Share”, som är ett nätverk inom konst- musei- och folkbildningsfältet

i Europa. De har som målsättning är att sprida information om olika projekt med syfte att

ge s.k. marginaliserade grupper möjlighet till ett livslångt lärande på museer och

konsthallar.

Bror Hjorths Hus och Studiefrämjandet har följande målsättningar med projektet:

# att bidra till invandrares integration i det svenska samhället genom kunskaper om det

svenska kulturarvet,
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# att stärka den egna identiteten genom att öka medvetenheten om betydelsen av det egna

kulturarvet,

# att med konsten som verktyg utarbeta en arbetsmetodik som främjar integration, och

# att förbättra möjligheterna för invandrare att ta del av den viktiga resurs som museerna

utgör. (Projektbeskrivning 2005)

Att på olika sätt studera Bror Hjorths bilder innebär inte bara ett möte med en svensk

konstnär utan också ett möte med svensk kultur. Bilderna berättar om familjeliv, folktro,

folkmusik m.m. Utifrån olika teman ser besökarna på och samtalar kring Bror Hjorths

konst. I verkstaden skapar sedan deltagarna egna bilder på samma tema. I samtalen kring

konsten och i det egna bildskapandet kan man upptäcka sig själv, sin egen identitet och få

möjlighet att uttrycka sina erfarenheter, iakttagelser och känslor. Detta kan också leda till

ökad kunskap och förståelse för den kultur man lever i och den kultur man kommer ifrån.

Min tolkning/uppfattning av detta projekt är att Bror Hjorths Hus och Studiefrämjandet

vill/har för avsikt att identifiera och undanröja hinder för tillgänglighet till kultur. Att ge

kulturupplevelse även till dem som inte söker aktivt, i förhoppning om att det ska ge

mersmak och att introducera sätt för besökarna att i fortsättningen kunna göra medvetna

val, och ha kunskap i hur och var man kan möta kultur/konst.

Studiefrämjandet är ansvarig för administration och deltagarrekrytering och Bror Hjorths

Hus för innehållet/den pedagogiska verksamheten.

Besöken och resorna till och från museet är kostnadsfria för deltagarna.

Jag hade inför min undersökning bokat in att följa med vid tre stycken ”kulturmöten”-

visningar. Samtliga blev dessvärre inställda p.g.a att deltagarna inte infann sig på museet

vid bestämd tidpunkt. De meddelade heller inte museet och avbokade.

Länge såg det ut som att denna undersökning inte skulle gå att genomföra och att hela

“kulturmöten”-projektet skulle gå i graven.

Det visade sig vara problem med rekryteringen och i kommunikationerna mellan

Studiefräjandet och olika invandrarföreningar. Lyckligtvis nog tog Bror Hjorths Hus och

Studiefrämjandet på nytt tag i problemet och kontaktade en oberoende
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invandrarkvinnoförening som, med andra deltagare, besökt på Bror Hjorths Hus vid ett

tidigare tillfälle av en helt annan anledning.

Observationer och intervjuer:

Jag har besökt Bror Hjorth Hus vid ett flertal tillfällen och följt med vid fyra visningar

både för skolklasser, vuxengrupper samt en invandrargrupp. Jag tänker nu beskriva två av

dessa visningar i stora drag, en skolklass och en invandrargrupp, samt redovisa några

reflektioner gjorda under observationens gång. Eftersom det är väldigt olika grupper jag

följt har jag även tittat på likheter och olikheter i pedagogens sätt att arbeta, skolklassen

jämförd med invandrargruppen. Jag redogör även för de intervjuer jag gjort med lärare

och gruppdeltagare.

Visning / verkstad för skolklass:

Museets utställningsdel visar vid tiden för mina besök en utställning om Linné med

anledning av Linnés 300-års jubileum. Utställningen består av konstnären och

illustratören Fibben Halds originalteckningar från boken I naturens rike, Linnés liv och

verk av Fibben Hald och Inga Borg.

Besökarna är vid tillfället för min observation elever från en kommunal grundskola ett

par mil norr om Uppsala. Gruppen består av 28 barn från årskurs 1, samt 3 lärare, men

delas upp i två mindre grupper om 14 barn vardera av de två konstpedagogerna, som tar

en grupp var med sig till varsin ände av utställningslokalen. Där börjar visningen och

samtalet.

Pedagogen lotsar gruppen runt utställningshallen och tittar på, och diskuterar bild för

bild. Pedagogen ställer hela tiden frågor till barnen som knyter an till skolan och deras

liv. Hon jämför vår tid (2000-talet) och 1700-talet då Linné levde, för att ge en

uppfattning om hur det var att leva då, både som barn och vuxen och hur samhället och

världen såg ut. Pedagogen hämtar samtalsämnena från Fibben Halds bilder, det kan

handla om sjukdomar och mediciner, växter, resor, djur, krig, etc.

Lusten att iaktta, utforska och diskutera verkar höra till människans medfödda anlag, så

några starka motiveringar för att väcka barnens intresse behövs inte.
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Vid en bild som föreställer Linnés far som var präst berättar pedagogen att pappan gärna

hade velat att Linné också skulle bli präst och att det var vanligt att söner ärvde deras

fäders yrken, eftersom det bara var männen som fick ha ett yrke på 1700-talet.

Pedagogen ställer frågor som  -Vad jobbar era pappor med? –Skulle ni vilja ha samma

jobb som er pappa, eller vad vill ni jobba med? –Tycker ni att det var orättvist att bara

pojkar fick ha ett jobb? Samtalet som uppstår med dessa frågor föder nya och pedagogen

ser till att alla får komma till tals. Vid en anna bild som föreställer Linné skrivandes med

en fjäderpenna, berättar pedagogen att Linné hade ett stort antal brevvänner över hela

världen, människor han träffat på sina resor. Det tog lång tid för breven att komma fram

på den tiden eftersom det då inte fanns flygplan eller e-mail, posten reste med häst och

postvagn. Frågor som följde på det var bl.a. –Har ni några brevvänner? -Vet ni varför

Linné skrev med en fjäder? o.s.v. Ett barn berättar att hon åkt flygplan, och då vill alla de

andra barnen berätta om deras flygresor. Med hjälp av bilderna sätter pedagogen igång

tankar hos eleverna som de får bearbeta under diskussionerna. Det blir aldrig tråkigt eller

stelt och barnen verkar som uppslukade av de färgstarka berättelserna.

Genom dessa berättelser omvandlas fakta till historier och denna lustfyllda

berättarmetodik som pedagogen använder tror jag underlättar lärandet.

Efter visningen blir det verkstadsarbete. Pedagogen ger barnen varsin lerklump och går

tillsammans med dem igenom skulpteringstekniker. Uppgiften barnen får utgår från

Linnés arbete, både hans tillvägagångsätt och hans “systema naturae” -indelning av djur-,

växt- och stenriken. Pedagogen ber barnen att gå på upptäcksfärd i fantasin och söka efter

en okänd växt eller ett djur. De ska då skulptera det de funnit och sedan teckna av det

samt skriva ner information om det, som t.ex: namn, familj, var det kom ifrån, vad de

lever av, etc. Pedagogen berättar att Linné alltid lät sina lärjungar teckna av det de funnit,

han menade att “man har bara sett det man avbildat.”

När barnen är färdiga får alla komma fram en och en och berätta om och visa upp sin

“upptäckt”. Pedagogen ger hela tiden uppmuntrande kommentarer och verkar genuint

intresserad av vad barnen har att säga. Att tillsammans se och tolka det man skapat är en

viktig del i lärandeprocessen och att bli tagen på allvar och sedd bygger upp

självförtroendet.
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Barnen har i denna skapandeprocess arbetat med både tanke, känsla och handling.

Johansen, Rathe och Rathe tar upp detta i boken Möjligheternas barn i möjligheternas

skola, de skriver att det i skapande arbete finns ett samband mellan idé, erfarenhet,

föreställning, känslor, behov, förnuft och handling. (Johansen,A-L Rathe,J Rathe 1997

s.66)

Några av barnen ger långa, fantasifulla utläggningar om deras fantasidjur eller växt, vart

de upptäckt det, vad det äter, o.s.v. Detta ger upphov till många skratt bland gruppen.

Som avslut får eleverna varsin fribiljett för hela familjen och lärarna får en låda att ta med

sig elevernas skulpturer så de kan fortsätta arbetet i skolan om de vill. De får också tips

av pedagogen om hur de kan gå vidare med arbetet, t.ex måla skulpturerna, göra en

utställning, etc.

Den lärare jag pratade med efter visningen var mycket nöjd med upplägget av besöket.

De har Linné som tema i skolan just nu och eftersom Bror Hjorths Hus har en utställning

om Linné valde de att besöka museet med klassen. Detta besök blir alltså en del av tema

planeringen och undervisningen. På det sättet skapas ett samarbete skola-museum.

Läraren hade sett annons om denna tillfälliga utställning på kommunens hemsida under

barnkultur. De brukar använda sig av den sidan när de letar efter utställningar m.m att

besöka tillsammans med eleverna.

Visning / verkstad för invandrargrupp:

“Jag kan bara måla det jag älskar” sa Bror Hjorth själv om sin konst. (Hjorth, 1967)

Detta är något konstpedagogen tar upp och har som utgångspunkt vid visningen av

museets Bror Hjorthdel.

Till denna visning hade fem stycken kvinnor i medelåldern från lika många länder;

Colombia, Etiopien, USA, Irak och Syrien, kommit. De är alla medlemmar i en

oberoende grupp av invandrarkvinnor som träffas med jämna mellanrum och gör olika

aktiviteter ihop. Detta var deras första besök på Bror Hjorths Hus. De pratar alla svenska

hjälpligt, vilket självklart underlättar för pedagogen. Jag märker ändå att pedagogen talar

till gruppen i ett lugnare tempo, och är väsentligt tydligare, än vid skolgruppsvisningarna.
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Visningen börjar i Bror Hjorths ateljé. Där presenterar pedagogen sig och ger sedan

gruppdeltagarna en chans att berätta vem dem själva är och vart de kommer ifrån.

Därefter börjar historien om Bror Hjorth, hans liv, familj och arbete som berättas av

pedagogen. Gruppdeltagarna ställer hela tiden många frågor och skapar dialog mellan

dem själva och pedagogen. Pedgogen lyssnar minst lika mycket som hon talar.

Vi följer pedagogen från rum till rum och tittar på Hjorths konst. Pedagogen stannar till

vid vissa speciellt betydande konstverk som hon fördjupar sig i.

Hon berättar att Bror Hjorth visade i sin konst om vad han tyckte om och värderade. Hon

visar gruppen målningar och skulpturer föreställande författare, musiker, filosofer och

frihetshjältar, blandat med  bilder av uppväxtmiljön i Dalboda och familjen.

Hon berättar också att under åren Bror Hjorth studerade och var verksam i Paris blev han

medveten om vikten av sitt kulturarv.

I sin självbiografi skriver han “Mitt land, mitt hem, mina föräldrar, den klarblå himlen, de

mörka granarna och tallarna, sjöarna och backarna, de ljusa nätterna /…/ I och med att

jag upptäckte mitt land och min samhörighet med det fann jag också äntligen mig själv.”

(Hjorth 1967 s.40)

Pedagogen talar inte så mycket om vilka årtal konstverken blev till utan om innehållet,

vad de föreställer, och ställer frågor som: vad tänker du när du ser den, vad tror ni Bror

Hjorth tänkte, osv. Detta gör att gruppen blir inkluderad i, och medskapare av, denna

visning.

Gruppen verkar mycket intresserad av, och ställer många frågor kring hur museet blev

till. Vem bestämde att det skulle bli ett museum? Var detta verkligen Bror Hjorths egna

möbler? etc. Det ställdes även väldigt många frågor om hans person och hans familj.

Hade han några barn ? Några syskon? Några husdjur? Vad dog han av? Finns det någon

målning av hans hustru?
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Detta var helt andra frågor än dem som ställdes vid en reguljär visning jag tidigare

observerat. Då ställdes mer frågor om konstverken, vilka årtal de blev till och vart de

offentliga konstverken står placerade, etc.

Jämfört med skolklassen är skillnaden att det vid denna visning var mindre

sagoberättande och mer prat om känslor, t.ex konstnärens längtan till Sverige när han bor

i Paris.

Pedagogen försöker hela tiden koppla till deras egna liv, erfarenheter och

kulturbakgrund.

Jag märker att denna strategi fungerar när vi blir visade en målning av Bror Hjorths enda

barn, sonen Ole. Då helt plötsligt, som på en given signal, kommer samtliga kvinnors

plånböcker upp som det ligger foton på deras barn i. Dessa foton går “laget runt” och alla

får ta del av fakta om deltagarnas egna familjer. En kvinna har sju barn, så denna process

tar en ansenlig stund.

Gruppendeltagarna pratar också mycket om deras kulturella identiteter och längtan till

sina hemländer och känslan av att inte riktigt passa in. Att man blir mer medveten om sin

bakgrund när man hamnar i en annan miljö. De säger sig förstå Bror Hjorths hemlängtan

när han bor i Paris.

Pedagogen tar upp skillnaden mellan storstad och landsbygd, att den i många fall kan

vara större än mellan olika länders städer.

Bror Hjorth kom från landsbygden och när han kom till den stora staden Paris, och inte

talade språket, blev kulturkrocken kraftig. Han förstod inte Parisarna och de hade svårt att

förstå honom. Bror Hjorth försöker ändå ta till sig så mycket som möjligt av kulturen han

kommit till och blir influerad av b.la. kubismen som är stor i Paris vid den tiden.

Jag anser att det är bra att pedagogen tar upp det, eftersom det inger hopp om att man

även mitt i all längtan efter sin kultur och sitt hemland, kan hitta bitar i den nya kulturen

man hamnat i som faktiskt kan vara både till glädje och nytta.

Jag märker att gruppdeltagarna börjar förstå Bror Hjorth och hans tankegångar, när en av

kvinnorna säger, i en diskussion om varför han målade så många personliga bilder av

bl.a. barndomshemmet och familjen, att “-Man måste börja från sig själv, hur man är.”
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Efter visningen fick gruppen arbeta en stund i verkstan, där fick de varsin bit lera och

uppdraget att skulptera en person som betyder mycket för dem. När alla blivit klara får de

visa och berätta för resten av gruppen vem skulpturen föreställer och varför de valt att

avbilda just den personen. Detta görs över en kopp kaffe på ett väldigt avslappnat och

intimt sätt.

Alla gavs plats för sina berättelser på ett respektfullt sätt, både av pedagogen och de

andra i gruppen.

Kvinnan från Etiopien hade skulpterat Gud, eftersom religionen var väldigt betydelsefull

för henne.

Syrianskan hade gjort sin mormor. Hon berättade att det var hon som fostrat henne

hemma i Damaskus.

Colombianskan hade gjort en gammal människa som en symbol för att hon hade respekt

för äldre människor. De representerade visdom för henne.

Kvinnan från Irak hade inte gjort någon människa, utan hon hade ristat in “hamurabi” –

en Irakisk lagtext, i hennes lera. Hon hade varit lärare i Irak och ansåg att denna text var

kunskapens vägvisare.

Amerikanskan hade gjort Jesus på korset. Hon tyckte det var en kärleksbild, eftersom

Jesus hade offrat sig för människorna av kärlek.

Som avslut fick alla deltagare en varsin fribiljett (för 5 pers.) som de blev jätteglada för.

De lovade komma dit med sina män och vänner, och gå runt med dem och berätta det de

själva nu lärt sig om konsten på museet.
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Intervju med ansvarig för muséets pedagogiska verksamhet

konstpedagog / museilektor Synnöve Gahrén:

F: Är pedagogernas arbetsmodeller påverkad av de olika grupperna, t.ex invandrare och

skolbarn?

S: Ja, absolut, gruppen gör samtalet, konsten som visas och även verkstadsarbetet när

man gör sina egna bilder och skulpturer föder olika sorters samtal.

Pedagogerna blir som paraboler som pejlar in gruppen, och som hela tiden känner efter

vad de får för gensvar. De kan ändra sättet att förmedla ett tema, men inte själva

innehållet och kärnan i temat. T.ex: kan det bli lite mer berättande med lekinslag (ex.

skulpturleken) för de små barnen. Pedagogerna för alltid ett samtal och håller alltså ingen

monolog, som man kanske kan uppleva på andra muséer. Detta kräver en skicklig och

ödmjuk pedagog. “Bror Hjorth-sättet” att hålla visning är att som pedagog vara mycket

kunnig, men inte skriva det på näsan på besökarna, utan använda sin kunskap till att hitta

mötet. Man ska som besökare känna att man fått upp ögonen för, och erövrat, något.

F: Vilka faktorer styr ert arbetssätt och vad gör er unika?

S: Miljön och konsten styr. Ett konsnärsmuseum, som varit konstnärens egen arbetsmiljö

och hem är speciellt. Detta är också en liten och nära miljö. Samtalet är viktigt hos oss,

och var även viktig för Bror Hjorth. Hans egna ord, hans självbiografi “Mitt liv i

konsten” styr vårt arbetssätt. Pedagogernas och besökarnas egna tolkningar är självklart

också viktiga, men Bror Hjorths ord är viktigast.

På dethär museet kommer man in i den konstnärliga processen, eftersom det är hans

ateljé och hem. Man får alltså inte bara se slutprodukten, som vid de flesta andra

konstmuseer. Man får en uppfattning om, och ett förhållande till, hur konstnärer arbetar.

Konsten kommer nära och avdramatiseras. Det blir inte så högtidligt eller statushöjande

med den här hemmiljön, den är ganska avslappnande. Vi tror på styrkan i konsten och de

unika möjligheter konstnärsmuseet ger. Vi försöker nå alla, framförallt dem som av social

tillhörighet inte fått en chans att ta för sig av kulturen. Främst når vi dem genom barnen I

förskolan och skolan och går på så sätt förbi föräldrarna, men genom de fribiljetter alla



24

barn får när de besökt oss når vi också deras föräldrar och andra anhöriga, och barnen blir

till guider åt föräldrarna vid nästa besök. Vi vill ge alla en chans att göra ett eget

medvetet val att besöka konstmuseer eller inte, och det gör vi genom att få dem att prova.

Bara när man gjort det kan man sedan själv välja om man vill ha mer eller avstå att i

fortsättningen besöka museet. Det handlar om allas rätt att fritt delta i det kulturella och

konstnärliga livet.

F: Vad vill ni att besökarna ska få ut av att komma hit?

S: Förstå att konst är en tanke/känsla/upplevelse omvandlad till bild eller skulptur, inget

konstigare än så. Jag tror att mötet med Bror Hjorths konst stärker barnen i deras eget

skapande och även deras självkänsla. Vi omsätter och formulerar en tanke eller känsla till

en bild i verkstan. Besökarna “samtalar” med Bror Hjorth, han pratar först vid visningen,

och barnen får en chans till replik under verkstadsarbetet. Konsten och de egna bilderna

föder samtalet.

F: Hur förberedar sig pedagogerna inför visningarna?

S: Jag sammanställer tillgänglig litteratur och annat material om konstnären  eller det nya

temat vi vill prova. Vi konstpedagoger träffas därefter och går igenom materialet

samt utformar visningen tillsammans. Eftersom stora klasser delas och får var sin

konstpedagog måste vi vara samplanerade i  hur vi praktiskt rör oss i utställningen

och med vad vi visar och samtalar om samt med vårt arbete med eleverna i de två

verkstäderna Vi har ett väl inarbetat sätt att visa konsten här på museet, där vi låter

bilderna berätta historien.

F: Har ni någon uppföljande verksamhet eller utvärderingar?

S: Vi pedagoger talar alltid med varandra om visningar vi haft när vi ses. Tyvärr har vi,

p.g.a. resursbrist inte möjlighet till så många organiserade möten som det vore önskvärt.

Vi skulle också önska ha kontakt med lärare, att bl.a. utveckla och omarbeta teman. Barn

utvecklas och intressen ändras med jämna mellanrum. Vi vill vara lyhörda för dessa

förändringar, och ett samarbete med bl.a. lärare skulle underlätta och vara fruktsam för

alla parter.
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F: Vad anser ni vara ert uppdrag?

S: I stiftelsens stadgar står det att vi ska stimulera och underläta studier och förståelsen

för Bror Hjorths konst. Men vi har inget uppdrag från kommunen, som t.ex. det

kommunala konstmuseet har. Vi är fria på det viset, men vi har gett oss själva ett uppdrag

med den pedagogiska verksamheten. Vi vill också kunna nå ut till alla, med hjälp av bl.a.

lättlästa broschyrer, och öka vår tillgänglighet genom att handikappanpassa lokalerna,

etc.

F: Beskriv ert samarbete med skolorna.

S: Det är mycket beroende på lärarna, hur de vill använda museet. Somliga lärare arbetar

in våra temavisningar i lektionsplaneringen, vi blir på så sätt en del av undervisningen i

ett ämne. Vi håller också gratisvisningar för inbjudna lärare och skolklasser i början på en

ny utställning eller tema.

F: Vad anser du vara museets roll i samhället?

S: Ett museum är som ett tredimensionellt uppslagsverk, där vi kan ta del av vår

gemensamma historia och samtid och utifrån den diskutera vår framtid.

Sammanfattande reflektioner:

Jag delar även upp mina sammanfattande reflektioner i kategorierna “skola” och

“invandrare”.

Invandrare

Max Weber (1864-1920), som haft stort inflytande på kultursociologin, beskrev sin syn

på kultur- och samhällsvetenskaperna. Weber skiljer där mellan fyra typer av handling:

värderationellt handlande, målrationellt handlande, traditionellt handlande samt affektivt

handlande.

Affektivt handlande, som är “handlingar som utförs spontant och under känslornas

påverkan,” och traditionellt handlande, som är “sådant handlande som har sitt ursprung i

sedvänjor och traditioner.” (Miegel & Johansson 2002 s.39) är två typer som tas upp i
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samtalen runt Bror Hjorths konst med invandrargruppen, bl.a.när de talar om Bror

Hjorths bilder av hans födelseby, hans familj och de många folkmusiker han målade med

fiol och folkdräkt. I dessa bilder är både känslor och traditioner representerade.

Weber betonar i en av sina skrifter hur betydelsefull kulturen är för dynamiken i

samhället.

Sociologilektor Stier menar att kultur är kommunikation och en källa till gemenskap och

identitet. Detta visade sig tydligt vid invandrargruppvisningarna. Diskussionerna som då

uppstod mellan deltagarna, och även vid verkstadsarbetet när de kommunicerade

konstnärligt, förstärkte deras identiteter. Gemenskapen växte i samtalen om deras

gemensamma längtan efter deras respektive hemländer och önskan om att få bli en del i

det svenska samhället.

Samtidigt märker jag att globaliseringen, som Stier även tar upp, har satt sina spår.

Gruppdeltagarna har många gemensamma nämnare fastän de kommer från så vitt skilda

länder. De är alla nyfikna, moderna, yrkesarbetande kvinnor som verkar vana att ta del av

nya upplevelser.

Skola

Loris Malaguzzi (Reggio Emilia) har sagt att “pedagogik genereas inte av sig själv, utan

endast av att man ställer sig i ett kärleksfullt förhållande till eller i konflikt med andra

uttryckt i nuet”. (Forssell 2005 s.191) Enligt mina observationer stämmer denna idé in på

Bror Hjorths Hus arbetssätt. Museets pedagoger berättar att de “känner av” gruppen de

ställs inför och jobbar utifrån den unika situationen, i ständig förändring och utveckling.

Med en fast förankrig och trygghet i husets pedagogik och arbetssätt försöker de se till,

och vara lyhörda för individerna som utgör gruppen.

Under mina obsevationer av skolgruppsvisningen lägger jag märket till att pedagogens

arbetssätt överensstämmer med Carlo Derkerts tankegångar om att museibesöket skall

vara en upptäcksresa där man upptäcker sig själv i det man ser. (Bahlenberg 2005 s.107)

Genom alla personliga frågor och kopplingar till barnens egna liv ger pedagogen dem en

chans till upptäckt och kunskap.
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Svar på min första inledande fråga om museer kan vara en pedagogisk resurs för skolan:

Jag har genom denna studie kommit fram till att museerna och museipedagogerna har

mycket att tillföra skolan. Skolan, och med den eleverna, har allt att vinna och ingenting

att förlora på att använda museet som läroplats. Museibesök bör därför finnas med i

kursplanen på ett tydligt sätt. Det borde vara lika självklart för skolan att använda sig av

dessa 3-dimensionella bibliotek som museerna utgör, som att gå till skolans eget eller det

kommunala biblioteket.

Svar på min andra fråga om man kan använda konst som en väg in i det svenska

samhället:

Bror Hjorths Hus har för avsikt att fortsätta med att försöka nå ut till konstmuseumovana

invandrare. De söker nya vägar och strategier att få dem att upptäcka museet. Efter

“kulturmöten”-projektet känner de sig säkra på att det är givande för alla parter. T.ex. så

ska de i samråd med olika invandrarföreningar försöka lägga föreningarnas årsmöten på

museet och i samband med det förhoppningsvis få någon intresserad av konsten och

museet.

Det gäller dock att inte pådyvla någon något de inte vill ha, utan att gå försiktigt fram.

Tanken och viljan är god från museets sida, och jag hoppas att den uppfattas så av alla

inblandade. Men man bör vara medveten om att det finns en paradox mellan att ta störrre

hänsyn till marginaliserade grupper utan att särbehandla.

Jag tycker mig ändå ha sett under mina observationer att det verkar vara en god och

givande väg in i det svenska samhället, om än smal.

Diskussion:

Pedagogen Dewey, som bl.a. influerat den svenska kommunala skolan, menar att

samhälle, skola och individ måste samarbeta för att kunna nå framgång. (Forsell 2005

s.86) Lpo-94 har använt sig av den tanken när de skriver att för att vara utvecklande
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måste skolans verksamhet “ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever

och i nära kontakt med såväl hemmen som det omgivande samhället”.(Lpo-94:1)

För att kunna hitta samverkansformer mellan skolor, föreningar, museer och

kulturinstitutioner anser jag att samarbetet bör finnas i alla led och på alla nivåer.

Museernas huvudman statens kulturråd, och skolornas huvudman skolverket, bör

samverka. Likaväl som museipedagoger och lärare bör hitta ett sätt att samarbeta. Jag tror

att det skulle utvecklas till ett mycket fruktbart samarbete. Idag försvåras mötet skola –

museum – invandrarföreningar / invandrarundervisning p.g.a ovana och okunskap i

kontaktbyggandet. Museernas pedagogiska arbete saknar även riktig förankring i skol-

och invandararundervisningen.

Idag verkar det också fattas en diskussion om vad museerna vill uppnå med sin

pedagogiska verksamhet. Målbeskrivningar, kvalitetsgarantier, styrdokument,

utvärderingar, konferenser etc, kan vara till hjälp i att skapa struktur och sammanhang för

pedagogerna.

Pedagogerna på Bror Hjorths Hus säger sig önska föra dialog mellan, och planera

verksamheten, i samråd med skolan, och att med det fungera som ett kompliment till

skolans utbildning. Jag tycker mig se att Lpo-94 öppnar för ett sådant samarbete, och

menar på att elevernas harmoniska utveckling främjas genom en varierad och balanserad

samansättning av innehåll och arbetsformer, och att “medvetenheten om det egna och

delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att

utveckla.” (Lpo-94:1.) Men Lpo-94 ger dock inga fasta guidelinjer om hur detta

samarbete skall se ut.

Även FN.s barnkonvention och UNESCO:s måldokument från 1998 ger stöd för ett

vidgat samarbete mellan utbildningssystemet och kulturen. (Berg 1999 s.7)

Samarbete med konstmuseer bör ses som en resurs och användas som ett verktyg i

skolan. Jag anser att Bror Hjorths Hus pedagogiska arbete uppfyller ett flertal av Lpo-

94´s mål och riktlinjer, bl.a. att:
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”Skolan skall sträva efter att varje elev inhämtar tillräckliga kunskaper och

erfarenheter för att få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och

kulturliv.” (Lpo-94 2.6)

”Läraren skall ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika

uttrycksmedel.” (Lpo-94 2.2)

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har utvecklat

sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av

samhällets kulturutbud.” (Lpo-94 2.2)

Avslutande kommentarer:

Eftersom jag personligen anser att den pedagogiska verksamheten på Bror Hjorths Hus är

sympatisk har jag haft problem med att hålla mig objektiv. Jag har ändå försökt hålla ett

kritisk och analyserande perspektiv i mina studier och observationer.

Det har även varit svårt att jämföra så fundamentalt olika grupper besökare. Museet

tacklar denna svårighet med att försöka anpassa visningarna efter de grupper de står inför,

och genom att behandla allmänomfattande ämnen.

Museernas roll som pedagogisk resurs kan vara betydelsefull i barns, ungdomars och

även vuxnas läroprocesser.

Utarbetandet av en tydlig läroplan som inkluderar målsättningar och utvärderingar är

dock en grundläggande förutsättning för lyckat resultat och fruktsamt samarbete med

bl.a. skolan anser jag. Detta kräver samarbete mellan museer och andra

kulturorgaisationer.

Jag anser att det kan vara problematiskt att som Bror Hjorths Hus försöka nå ut till, och

tillfredställa alla grupper. En alltför bred målgrupp och för många temaämnen kan göra

att det blir för snarlika och allmängiltiga visningar. Det kan i sin tur försvåra ambitionen

att väcka intresse hos besökaren.



30

“Kulturmöten”-projektets målgrupp har också hållits alltför bred och diffus när det riktat

sig till invandrare i allmänhet, anser jag. Projektet syftar till att bidra till de besökande

invandrares integration, men de fem deltagande kvinnorna jag observerade verkade redan

integrerade i det svenska samhället. De hade antagligen inte behov av vad projektet från

början var menad att ge. Jag har förstått att det funnits problem med rekryteringen av

deltagare till projektet, man har inte kunnat nå den tilltänkta målgruppen. Projektledarna

bör i fortsättningen, enligt min åsikt, specifera målgruppen tydligare samt lägga ner mer

tid till och vikt vid rekryteringsarbetet eftersom den visat sig vara så problematiskt. En

jämnare könsfördelning av deltagarna vore en positiv utveckling av projektet anser jag.

Jag anser även att tydlighet, avgränsning och definition saknas i Bror Hjorths Hus

pedagogiska arbete. Utvärdering och uppföljning av allt deras goda arbete finns det också

för lite av. Jag förstår att mycket är p.g.a alltför små resurser, både tid och pengar behövs

skjutas till. Kunskap, engagemang och idérikedom verkar de dock ha gott om på museet.
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