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◄◄   omslagsbild En utställningsmonter i basutställningen 
Magasinet – en etnografisk skatt kammare som sedan 2012 visas  
på Etnografiska museet i Stockholm. Före målen ingår i herr
klubben Travellers Clubs samling. Foto: Björn Malmberg.
►   Detalj av vykort föreställande zebror i Kruger National  
Park, Sydafrika. Det är ett av Afrikas äldsta naturreservat  
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INLEDNING

Denna antologi tar sin början i den bild som finns på bokens omslag. 
Bil den föreställer en monter i basutställningen Magasinet – en etnografisk  
skattkammare som visas på Etnografiska museet i Stockholm sedan 
2012. Museimontern illustrerar många av de frågor som behandlas i an
tologin. Först av allt rymmer den delar av djur – subjekt som en gång 
varit levande biologiska varelser. Där finns en zebras avhuggna ben som 
omvandlats till bordslampor, en avhuggen och uppstoppad flodhäst
fot, en blåsfisk som tömts på innehåll och använts som lanterna samt 
en fläkta av skinn med pälsen kvar. Vilket djur som pälsen och skinnet 
på fläktan suttit på framgår inte av montertexten. Samtliga dessa djur 
levde på den afrikanska kontinenten, förutom blåsfisken som en gång 
simmade i norra Stilla havet utanför Japans kust. Zebran och flodhästen  
har dödats av européer på storviltsjakt i Afrika medan fläktan är ett afri
kanskt bruksföremål – ett redskap som använts av människor för att 
svalka sig och hålla undan insekter. 

Djuren i montern dödades under decennierna runt sekelskiftet 1900 
och har på olika vägar nått Sverige och Etnografiska museet. De ingår i 
en samling som donerats till museet av Travellers Club, en svensk herr
klubb som bildades i början av 1900talet och vars medlemmar förena
des genom sitt stora intresse för resor utanför Europa. Denna klubb och 
deras sätt att förhålla sig till andra kulturer diskuteras i en av de texter 
som ingår i denna antologi.

Föremålen i montern berättar om djurs villkor och människors age
rande vid 1900talets början samtidigt som de också berättar om vår 
egen tid. Montern i sin helhet ger viktiga inblickar i Etnografiska muse
ets 1900talshistoria samtidigt som den speglar museets nutida utställ
ningspraktiker. En fråga som väcks i mötet med montern är vilka nor
mer och värderingar som vidarebefordras genom museers utställningar. 
Människors föreställningar om djur och natur är grundläggande för hur 
de förstår sig själva, sin roll och plats i världen. Museer, såväl kulturhis
toriska som naturhistoriska, skapar visuella representationer och narra
tiv som påverkar och formar besökares föreställningar om människans 
relation till, och beteende mot, andra djur och till hennes omgivande 

miljö. Offentliga museer producerar på så sätt föreställningar om rela
tionen mellan natur och kultur och har gjort detta ända sedan deras 
tillkomst under 1800talet. 

Tolkningen av begreppen natur och kultur har förändrats över tid 
och genomgår för närvarande en ny omvandlingsprocess. Ett tecken 
på att relationen mellan människa och natur är på väg att förändras på  
ett genomgripande sätt är begreppet antropocen. Det är en föreslagen 
global geologisk epokbenämning på den period som inleddes under 
1950talet och som präglas av människans omfattande påverkan på jor
dens geo logi, klimat och ekosystem (Sörlin 2017). Denna mänskliga, eller  
antropogena, påverkan har bland annat orsakat klimatförändringar 
och snabbt minskande biologisk mångfald. I Naturvårdsverkets rap
port ”Global utvärdering av biologisk mångfald och ekosystemtjänster” 
(2020) sammanfattas den vetenskapliga kunskap som världens forskare 
har om situationen för den biologiska mångfalden och jordens ekosys
tem. Där står att:

Naturtillståndet, dess mångfald, ekosystemens funktion och de 
eko  systemtjänster som tillhandahålls, försämras snabbare än 
någon sin i mänsklighetens historia. Antalet arter som hotas av 
utrotning ökar ständigt och inom en 10årsperiod kan en miljon 
djur och växtarter riskera att försvinna. Denna naturens nöd
situation sätter hela mänsklighetens framtid på spel. (Naturvårds
verket, rapport 6917, förordet)

Rapporten visar bland annat att grundläggande aspekter av det råd
ande samhällssystemet bygger på teknologier, produktionssystem och 
konsumtionsmönster som inte är hållbara. Det blir också tydligt att 
den situation som världens ekosystem befinner sig i hänger samman 
med lika ohållbara tankemönster, förhållningssätt och normer kopplade 
till människans plats i relation till sin miljö, och till andra varelser på 
jorden. 

De beslut och förändrade beteenden som krävs för att en genom
grip ande förändring ska kunna ske bör rimligtvis gå hand i hand med 
nya modeller och tankefigurer för att bättre beskriva människans plats 
i världen. Miljöhumaniora/humanistisk miljöforskning är ett exempel  
på ett tvärvetenskapligt forskningsområde där dessa frågor studeras  
(O’Gorman, et al. 2019). Inom miljöhumaniora undersöks antropocen 
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som be grepp och som samhällsförändring ur exempelvis historiska, eti
ska och kulturkritiska perspektiv (Neimanis, Åsberg & Hedrén 2015). 
Vidare utforskas och problematiseras relationen människamiljö samti
digt som nya tankemodeller och sätt att betrakta människa, natur, djur 
och miljö utvecklas och tillämpas (se exempelvis Oppermann & Iovino 
2017; Heise, Christensen & Niemann 2017). 

Denna antologi anknyter till området miljöhumaniora. Boken tar sin 
utgångspunkt i de antropogena förändringarna av jordens biosfär och 
därmed i människans destruktiva relation till sin miljö. En av de frågor 
som inställer sig är hur vårt tänkande om människa, djur och natur kan 
fördjupas och utvecklas mot bakgrund av detta. Därmed har vi också 
kommit fram till den fråga som föreliggande antologi behandlar: hur 
kan museer bidra till en fördjupad förståelse av antropocen och relatio
nen människanatur?

Antologin riktar sig till alla som har ett intresse för museers publika 
verksamhet med särskilt fokus på utbildning och lärande för hållbar ut
veckling. Förhoppningsvis kan pedagoger, intendenter och utställnings
producenter, liksom lärare, forskare och studenter, hitta texter i antolo
gin som kan bidra med nya perspektiv och fördjupad förståelse. 

I SKUGGAN AV ANTROPOCEN

Antologin är ett resultat av ett museipedagogiskt forsknings och utveck
lingsprojekt som heter I skuggan av antropocen: Utveckling av ekokritisk 
museipedagogik vid kultur historiska museer (hädanefter kallat antropo
cenprojektet) och som har finansierats av Riksantikvarieämbetet. Pro
jektet pågick 2019–2020 vid Världskulturmuseet i Göteborg under led
ning av docent Carola Nordbäck, historiker vid Mittuniversitetet, och 
museipedagogen Björn Lindgren, projektansvarig för Världskulturmu
seets räkning. Dessutom var Västernorrlands museum samarbetspartner 
i projektet, där länsmuseichef Jenny Samuelsson var ansvarig för muse
ets medverkan.

Antropocenprojektet tog sin utgångspunkt i Världskulturmuseernas 
uppdrag att låta historiska och samtida perspektiv samspela med globa
la, regionala och lokala perspektiv för att fördjupa förståelsen av männ
iskans villkor. Världskulturuppdraget rymmer en direkt koppling till de 
pågående klimatförändringarna, vilket tydliggjordes 2016: 

En samtida förståelse av världskultur måste också relatera till den 
största globala utmaningen som berör oss alla oavsett var vi lever: 
resursutnyttjande och resursfördelning. För att förstå orsaker till 
och effekter av klimatförändringar är det nödvändigt att se värl
den som skapad av ömsesidiga beroenden och relationer. (”Tydlig
görande av världskulturuppdraget”, Dnr 330/2016, s. 5) 

Världskulturmuseet i Göteborg var för övrigt ett av de första svenska  
kulturhistoriska museer som tog upp epokbenämningen antropocen 
vilket skedde i den basutställning som heter Korsvägar: Vägval och som  
öppnade 2016. Därefter tog museet steget fullt ut och producerade ut
ställningen Human Nature som öppnade 2019 och som i sin helhet 
handlar om de antropogena förändringar som inbegrips i epokbegreppet  
antropocen. Utställningen fokuserade på de konsumtions och produk
tionsmönster som bidrar till att livsmiljöer för människor och djur för
ändras i negativ riktning (Arfvidsson & Follin 2020). 

Genom antropocenprojektet, som pågick samtidigt som Human Na-
ture visades på Världskulturmuseet, avsåg museet att fördjupa arbetet 
med hållbar utveckling inom ramen för ett museipedagogiskt forsk
nings och utvecklingsarbete. Det var samtidigt ett sätt att utveckla 
museets arbete med vad som i Agenda 2030 kallas utbildning för hållbar 
utveckling (mål 4.7, Education for Sustainable Development) och kon
kretisera vad ett antropocent perspektiv kan betyda för museers publika 
verk samhet. För att kunna fördjupa ett sådant arbete och konkretisera 
det i utställningar och pedagogiska program var det viktigt att pröva 
nya kritiska perspektiv och problematisera invanda sätt att kategorisera  
människor, kultur, djur och natur som ofta präglat museers publika 
verksamhet och organisation. Projektet genomsyrades därför av en så
dan kritiskt prövande ansats som beskrivits ovan. För att få jämförelse
material, flera perspektiv samt en geografisk och museiöverskridande 
spridning av resultaten, genomfördes projektet i samarbete med Väster
norrlands museum. Genom att inkludera ett länsmuseum fick projektet 
samtidigt tillgång till ytterligare kompetens och möjligheter att analysera  
utställningar där etnografiskt material av olika slag ingick.

Mot bakgrund av de ovan beskrivna utgångspunkterna blev projek
tets syfte att bedriva forskning, teoriutveckling och pedagogisk utveck
ling där ekokritik skulle vara redskapet för analyser av utställningar, 
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pedagogik och skolprogram och att projektet därigenom skulle ge ett 
bidrag till etablerandet av en ekokritiskt orienterad museipedagogik i 
Sverige. Eftersom ekokritisk museipedagogik var ett nytt begrepp ut
vecklades en stipulativ defini tion vid projektets start. Ekokritisk musei
pedagogik definierades som 

en pedagogik som bidrar till fördjupad förståelse av relationen 
mellan människan och hennes livsmiljö, såväl historiskt som i vår 
samtid, genom att frilägga och utmana antropo centriska kulturel
la, politiska och etiska föreställningar och attityder kring männ
iska, natur, miljö och djur i olika sammanhang. En sådan musei
pedagogik är ett betydelsefullt steg mot en ökad medvetenhet om 
historiska mönster som bidragit till människans resurs utnyttjande 
och till de globala miljöhot som präglar tillståndet i världen. Där
med är den också ett sätt att bidra till kunskap om ekologisk 
hållbarhet.

När projektet utvecklades 2018 inspirerades det av forskning som vi
sade att museer kan fungera som viktiga arenor för dialog och reflek
tion kring antropocen. Det fanns både forskning som fokuserade på den 
roll som natur historiska museer och exempelvis science center kan ha 
(Cameron & Neilson 2015; Dorfman 2017), och forskning som betona
de etnografiska och kulturhistoriska museers betydelse (Newell, Robin 
& Wehner 2017). Antropocenprojektet riktade intresset mot kultur
historiska och etnografiska museers möjligheter att utgöra lärmiljöer när 
det gäller ekologisk hållbarhet, en hållbarhetsdimension som är central 
för förståelsen av antropocen eftersom det i grunden handlar om att för
stå människans relation till de ekosystem som hon ingår i och identifiera 
hållbara sätt att leva i relation till dessa system.

Antropocenprojektets utgångspunkt var således att kulturhistoriska 
museer har en betydelsefull roll att spela för förståelsen av relationen 
människanatur. Som inledningsvis nämndes har museerna alltsedan 
1800talet producerat normer och föreställningar om människan som 
kulturskapare och har därigenom också ständigt producerat förställ
ningar om natur. Dessutom har museerna etablerat seendepraktiker där 
både levande djur, döda djur och representationer av djur visats på oli
ka sätt. Vidare rymmer de kulturhistoriska museernas samlingar stora  
mängder föremål som kan användas för att förstå hur relationerna 

människadjur och människanatur har gestaltats, tolkats och utveck
lats tidigare i historien. Kulturhistoriska museer kan följaktligen också 
bidra till en fördjupad historisk förståelse av den ekologiska obalans som 
inbegrips i begreppet antropocen. En sådan historisk förståelse är nöd
vändig för att också kunna urskilja orsakssamband och utveckla hand
lingsalternativ inför framtiden.

PROJEKTETS DELAR 

Projektarbetet har bestått av sex samverkande moment som illustreras 
i figur 1. Det pedagogiska reflektionsarbetet har varit projektets röda tråd 
och det har pågått kontinuerligt under hela projektets gång i olika kon
stellationer och sammanhang. Projektet etablerade därigenom ett pe
dagogiskt reflektionsrum där specifika museipedagogiska frågor kunde 
dryftas och fördjupas utifrån olika perspektiv. Det har skett i form av 

UTSTÄLLNINGS-
ANALYSER

ANTROPOCEN-
PROJEKTET

PEDAGOGISKT 
REFLEKTIONS-

ARBETE

 MUSEI- OCH 
SAMLINGS-
HISTORISK 
FORSKNING

TEORI- OCH 
METODUTVECKLING

GEMENSAMT         
SKRIVPROJEKT

ANTOLOGI

PEDAGOGISKA 
VERKSTÄDER

▲   Figur 1   Antropocenprojektets olika delar. 
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pedagogiska reflekterande samtal direkt efter visningar av utställningar, 
vid verkstäder under fortbildningen, och i skriftlig form i samband med 
skrivprojektet. Dessa samtal har berört sådana frågor som hur specifika  
museiföremål kan användas som lärverktyg, hur olika utställningar 
fungerar som lärmiljöer, didaktiska dilemman i samband med genom
förande av skolprogram och mer övergripande frågor som behandlat 
sambandet mellan skolprogram och de kulturpolitiska mål som museer
na ska förhålla sig till. Vidare har deltagande observationer genomförts i 
samband med pedagogiska visningar av olika utställningar för grupper 
i olika åldrar. Dessa har sedan bildat utgångspunkt för efterföljande pe
dagogiska samtal. 

Teori- och metodutveckling har handlat om att pröva ekokritiska be
grepp i det pedagogiska reflektionsarbetet och i gemensamma analyser 
av museiutställningar. Detta har, liksom det pedagogiska reflektions
arbetet, pågått kontinuerligt under hela projektets gång och momenten 
har varit sammanflätade. 

Utställningsanalyser har också varit ett viktigt inslag i projektet och 
gått hand i hand med teori och metodutvecklingen och det pedagogis
ka reflektionsarbetet. Samtidigt som utställningsanalyserna har varit ett 
sätt att pröva det ekokritiska perspektivet har de fördjupat förståelsen av 
de normer och föreställningar om människanatur som museerna kom
municerar genom sina utställningar.

Musei- och samlingshistorisk forskning var ytterligare ett centralt mo
ment i projektet. För att kunna praktisera en ekokritisk pedagogik 
be höver pedagoger ha tillgång till relevanta teorier och forskning där 
mus eala praktiker och samlingar problematiseras utifrån ett ekokritiskt 
perspektiv. Det har inneburit att museers kunskapssyn, insamlings och 
utställningspraktiker har analyserats av Nordbäck genom äldre bild
material, tryckta källor och arkivstudier. Denna ekokritiska forskning 
redovisas i föreliggande antologi och har bidragit till en fördjupad för
ståelse av såväl de aktuella samlingarna som museernas historiska roll 
för etablerandet av det moderna samhällets syn på relationerna männ
iskadjur och människanatur. Den har även bidragit till teori och 
me tod utvecklingen.

Pedagogiska verkstäder som fortbildning var ytterligare en viktig del  
av projektet. Under hösten 2019 arrangerade projektet pedagogiska ut
bildningstillfällen i Stockholm, Härnösand och Göteborg, som riktades 

till museianställda pedagoger och intendenter men också till studenter 
och forskare inom fältet ekokritiska museistudier. Varje utbildnings till
fälle bestod av tre moment: en guidad visning av en specifik utställning,  
vetenskapliga föreläsningar som bidrog med ett inflöde av teoretiska be
grepp och forskningsresultat samt en pedagogisk verkstad där de pre
senterade teorierna tillämpades och problematiserades i relation till den 
aktuella utställningen. 

Den pedagogiska modell som utvecklades och användes i projektet 
hämtade inspiration från fortbildningsinsatser i olika sammanhang där 
kollaborativt lärande och medskapande pedagogik är i fokus (Larsson 
2018; Granberg & Ohlsson 2021; Scherp & Uhnoo 2018). Syftet med 
fortbildningsdagarna var tudelat. För det första var avsikten att sprida 
kunskap om vad miljöhumanistiska perspektiv kan innebära för mu
seers publika verksamhet genom att tillgängliggöra forskning och teo
retiska redskap hämtade från detta område. För det andra var avsikten 
att möjliggöra för museipersonal och forskare att mötas och gemensamt 
reflektera kring de ekokritiska frågorna i relation till befintliga utställ
ningar. Därigenom möjliggjordes att en mångfald av erfarenheter och 
kompetenser kunde mötas i de samtal som uppstod. På så sätt kunde 
verkstäderna bli platser för erfarenhetsutbyte där tolkningar, tänkbara 
tillvägagångssätt och nya perspektiv kunde diskuteras och utforskas. 
De slutsatser, frågor och reflektioner som deltagarna formulerade do
kumenterades. Det möjliggjorde att projektet även kunde införliva de 
insikter som formulerades vid verkstäderna i den pågående teori och 
metodutvecklingen.

Varje fortbildningsdag hade ett fördjupningstema som präglade före
läsningarna och den efterföljande verkstaden. Utgångspunkten var an
tro pocen och de teman som formulerades utgick från miljöhumaniora 
och kritiska djurstudier. Vid varje fortbildningsdag hölls två föreläs
ningar varav Carola Nordbäck höll den ena och den andra hölls av en 
gästföreläsare som var expert inom det område som dagen fokuserade 
på. Dessa teman återfinns också i dispositionen av föreliggande antologi.

Den första fortbildningsdagen var temat tid och antropocen. Det val
des mot bakgrund av att epokbenämningen antropocen utmanar såväl 
museers som historikers sätt att representera, narrativisera och visualise
ra tid. Till detta tillfälle hade projektet engagerat docent Christina Fre
den gren, forskare inom miljöhumaniora och arkeolog vid Stockholms  
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universitet. Fredengrens föreläsning hette ”Deep time trouble: Fram
tidens arkeologi med avstamp i antropocen” och finns att läsa i en omar
betad version i föreliggande antologi.

Den andra fortbildningsdagen hade relationen mellan natur och 
kultur som tema. Antropocenbegreppet utmanar etablerade gränsdrag
ningar mellan natur och kultur. Hur kan kulturhistoriska museer ar
beta för att problematisera, överbrygga och till och med undanröja 
dessa gränsdragningar? Vilka utmaningar och möjligheter innebär ett 
sådant arbete? Gästföreläsare var Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria 
vid Kungliga Tekniska Högskolan, och titeln på hans föreläsning var 
”Antropocen på museum: Begreppshistoriska perspektiv”. Innehållet i 
denna föreläsning går att ta del av i Sörlins bok Antropocen: en essä om 
människans tidsålder (2017).

Den tredje fortbildningsdagen fokuserade på relationen människa 
djur på museum. Då diskuterades följande frågor: Hur kan forskning
en om människadjur fördjupa kulturhistoriska museers arbete? Vad 
innebär den pågående massutrotningen av olika djurarter? Hur kan 
museer arbeta med detta i utställningar och i det pedagogiska arbetet? 
Gästföreläsare var denna gång Helena Pedersen, docent i pedagogik vid 
Göteborgs universitet. Hennes föreläsning bar titeln: ”Människa–djur
relationer på museet: En kritisk pedagogisk introduktion”. Pedersens 
föreläsning finns att läsa i en omarbetad version i föreliggande antologi.

Ett gemensamt skrivprojekt inleddes efter de pedagogiska verkstäder
na. För att tillvarata den kompetens och den kreativitet som deltagarna 
vid utbildningsdagarna gav uttryck för, och för att möjliggöra ytterli
gare lärande genom att sprida innehållet i utbildningsdagarna till fler, 
bjöds verkstadsdeltagarna in att medverka i redovisningen av projektet, 
det vill säga föreliggande antologi. En inbjudan skickades ut till verk
stadsdeltagarna där essäer som behandlar något av utbildningsdagarnas 
teman efterlystes. I de textbidrag som inkom belyser författarna dessa 
teman utifrån sina egna specifika kontexter, erfaren heter och kompe
tenser vilket gör att dessa texter bidrar till projektets resultat och kun
skapsutveckling på ett betydelsefullt sätt. 

Under 2020 pågick följaktligen ett kollektivt skrivarbete där anto
logins författare arbetade med sina texter. Detta arbete slutfördes med 
hjälp av två medarbetare från Världskulturmuseerna som blev delaktiga 
i projektet som redaktörer: Avigail Rotbain och Christine Palmgren. De 

bidrog med språkgranskning och redaktionella kommentarer till förfat
tarna så att de olika texterna i antologin kunnat erhålla sin slutgiltiga 
form. I avsnitten nedan följer en övergripande beskrivning av projektets 
resultat och antologins innehåll.

RESULTAT

Sammanfattningsvis kan sägas att projektet utvecklat ny kunskap om 
hur kultur historiska/etnografiska museer kan arbeta med sina utställ
ningar utifrån ett ekokritiskt perspektiv där ekologisk hållbarhet är 
i fokus. Projektet har därigenom varit ett sätt att forsknings anknyta 
och bredda Världskulturmuseernas musei pedagogiska arbete och bidra  
till förverkligandet av världskulturuppdraget. Miljöhumanistiska per
spektiv, med särskilt fokus på ekokritik, har prövats i projektets olika 
moment och visat sig vara fruktbara verktyg i utställningsanalyser, som 
utgångspunkter i den musei och samlingshistoriska forskningen och i 
samtal om ekologisk hållbarhet med museibesökare. Projektet har sam
tidigt identifierat ett behov av ett fortsatt utvecklings och kvalitets
arbete där basutställningar problematiseras utifrån ett ekokritiskt per
spektiv. Vidare föreslår projektet att museer utvecklar nya utställningar 
där relationen människadjur och människanatur berättas, gestaltas 
och visualiseras på ett postantropocentriskt sätt.

Den ekokritiska museihistoriska forskning och teoriutveckling som 
genomförts i projektet har ökat förståelsen av de etnografiska museer
nas identitetsformerande betydelse och ideologiproducerande funktion 
såväl historiskt som i vår samtid. Det ekokritiska perspektivet har frilagt 
aspekter av museernas förflutna som har relevans för framtida dekolo
nialiseringsarbete vid Världskulturmuseerna. Samtidigt har projektet 
identifierat behov av ny museihistorisk forskning där de etnografiska 
museernas samlingar står i fokus. Det handlar om samlingarnas till
komst, deras användning, kontext och historiska praktiker. 

Vidare har projektet fördjupat förståelsen av ett antal pedagogiska  
utmaningar och möjligheter som det museipedagogiska arbetet med 
antropocen rymmer. Det har även bidragit till att synliggöra peda go
gers särskilda kompetenser och erfarenheter samt deras stora betydel
se för utställnings arbetets alla faser och för museers publika verk  sam
het i övrigt. Den utbildningssatsning som genomfördes av projektet  



■       I N L E D N I N G C A R O L A N O R D B Ä C K

16 17

tydliggjorde samtidigt att det finns ett behov av liknande satsningar 
samt av mötesplatser där museianställda och forskare ges möjlighet att 
mötas och att utveckla kunskap tillsammans.

ANTOLOGINS INNEHÅLL 

Antologins syfte är att tillgängliggöra antropocenprojektets resultat i en 
sådan form att den kan bidra till fortsatt pedagogisk utveckling och för
djupning på museer. Genom att presentera de erfarenheter som gjorts 
och de kunskaper som utvecklats i projektet kan fler få nytta av dem 
och bygga vidare på det arbete som utförts. Antologins disposition speg
lar delvis den tematiska indelning som fortbildningsdagarna präglades 
av. Bidragen i antologin är dels sådana texter som presenterar teorier, 
ger historiska perspektiv, introducerar kunskapsområden och vikti
ga begrepp, dels sådana texter där de teoretiska begreppen tillämpas i 
praktik orienterade reflektioner kring utställningar och pedagogik. 

Antologin består av fem delar: en inledande introducerande del som 
följs av fyra fördjupande tematiska delar. Den inledande delen heter 
”Bakgrund och introduktion” och är författad av projektledaren och 
historikern Carola Nordbäck. I denna del presenteras projektet och flera 
av de teman som fördjupas senare i boken, exempelvis utbildning för 
hållbar utveckling och miljöhumanistiskt inriktad museipedagogik.

Därefter följer den första tematiska delen, ”Tid och temporalise
ring”, som behandlar sådana sätt att tänka och tala om tid som är rele
vanta i förståelsen av begreppet antropocen. Här bidrar Carola Nord
bäck och arkeologen Christina Fredengren med varsin artikel. Nord
bäcks text behandlar antropocen och tid utifrån ett historiedidaktiskt 
perspektiv. Det innebär att hon diskuterar antropocen med hjälp av 
historieteoretiska begrepp som exempelvis historiemedvetande och his
toriekultur. Fredengrens text baseras på den föreläsning som hon gav 
vid den första utbildningsdagen. Här introduceras begreppet djuptid 
samtidigt som Fredengren ger exempel på konkreta verktyg som kan 
användas i olika pedagogiska sammanhang för att konkretisera djuptid 
och antropocen.

Antologins andra tematiska del heter ”Utställningar som lärmiljöer 
och reflektionsrum” och inleds med en text av pedagogen Björn Lind
gren om hans erfarenheter av att arbeta i utställningen Human Nature 

som visades på Världskultur museet i Göteborg under 2019–2020 och 
som delvis handlade om antropocen. Därefter följer en text om djuptid 
i förhistoriska utställningar, skriven av Margareta Bergvall, tidigare in
tendent och pedagog vid Västernorrlands museum.  

Antologins tredje tematiska del heter ”Relationen människadjur på 
museum” och innehåller texter som både introducerar begrepp, teoretiska  
perspektiv och gör konkreta nedslag i museimiljöer. Här inleder Carola  
Nordbäck med en ekokritisk analys av den utställningsmonter som 
finns på bokens omslag. Vidare har museipedagogen Jens Fahlström, 
verksam vid Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg, skrivit en text som ut
går från hans erfarenheter av att arbeta med levande djur i museimiljö. 
Denna del avslutas med en text av pedagogikforskaren Helena Pedersen  
som är baserad på hennes föreläsning vid den tredje utbildningsdagen, 
där fälten kritiska djurstudier och kritisk djurpedagogik introduceras. 

Den fjärde tematiska delen behandlar temat ”Museet som arkitektur, 
plats och kunskapande miljö”. Där diskuteras dels hur museer kan ar
beta för en hållbar utveckling, dels hur museers arkitektoniska utform
ning kan analyseras ur ett ekokritiskt perspektiv. Den första texten är 
skriven av två representanter för Västernorrlands museum – antropo
centrojektets nordliga nod: länsmuseichef Jenny Samuelsson och Kajsa 
Hartig, chef för avdelningen ”Museiupplevelser och samlingar”. Deras 
text diskuterar museers möjligheter att bidra till en hållbar samhällsut
veckling och tar sin utgångspunkt i Västernorrlands museums utveck
lingsarbete för att nå hållbarhetsmålen. Den andra texten är skriven av 
arkeologen och museologen Annika Bünz vid Umeå universitet och är 
en undersökning av hur maritimhistoriska museer via både sin fysiska 
gestaltning och sina val av utställningsberättelser kommunicerar narra
tiv om relationen människahav.

De olika texternas innehåll och slutsatser redovisas inte närmare i  
detta avsnitt utan läsaren rekommenderas att själv ge sig ut på upp
täcktsfärd i den mosaik av texter, erfarenheter och narrativ som antolo
gin består av.
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BAKGRUND OCH  
INTRODUKTION
Carola Nordbäck

Vad är miljöhumanistisk museipedagogik och varför 
behövs det en sådan pedagogisk inriktning? Vilken roll 
spelar museernas pedagogiska verksamhet för arbetet 
med Agenda 2030? Historikern Carola Nordbäck besvarar 
dessa frågor med utgångspunkt i de kunskaper som 
utvecklats i arbetet med forsknings- och utvecklings-
projektet I skuggan av antro pocen. Hon ger också en 
bakgrund till de frågor som projektet behandlat och  
presenterar några av de resultat som det utmynnat i. 
Denna text lägger samtidigt en grund för de övriga  
texterna i antologin.

När antropocenprojektet utvecklades under 2018 var utgångspunkten 
en pedagogisk ansats som hämtade inspiration från flera olika forsk
ningsfält: pedagogisk forskning om utbildning för hållbar utveckling 
(UHU), ekokritik/miljöhumanistisk forskning, museipedagogisk forsk
ning och slutligen historiedidaktisk forskning. Projektets syfte var att 
bidra till utvecklandet av en museipedagogik som skulle kunna verka 
för fördjupad förståelse av relationen mellan människan och hennes livs
miljö, såväl historiskt som i vår samtid, genom att frilägga och utmana 
antropo centriska föreställningar kring människa, natur, miljö och djur 
i olika sammanhang. Projektet utgick från tanken att en sådan musei
pedagogik skulle kunna bidra till en ökad medvetenhet om historiska 
mönster som bidragit till människans resurs utnyttjande och till de glo
bala miljöhot som präglar tillståndet i världen. Därigenom skulle den 
också kunna bidra till fördjupad kunskap om ekologisk hållbarhet och 
till arbetet med Agenda 2030.

Denna del av antologin innehåller en bakgrund och introduktion 
till det pedagogiska sammanhang som antropocenprojektet undersökt 
och den kunskap som projektet utvecklat i samband med detta. Texten 
intro ducerar successivt relevanta teorier, fakta och forskningsresultat 
som ger en förståelse av vad en ekokritiskt inspirerad museipedagogik 
kan innebära. För att förtydliga textens progression och samtidigt un
derlätta för läsaren att följa med finns dispositionen beskriven i figur 1 
samt i texten nedan.

Museipedagogik 
som praktik och 
kunskapsområde

Ekokritik och 
utställningsanalys

Miljöhumanistisk 
museipedagogik

Utbildning för 
hållbar utveckling 
på museer

▲   figur 1 De fyra tematiska delar som ingår i 
bakgrunds beskrivningen av en miljöhumanistisk 
museipedagogik.
◄ ◄   temabild 1 Zebror fotograferade under en storvilts
jakt i närheten av Kilimanjaro, Tanzania. Fotograf är 
zoologen Yngve Sjöstedt (1866–1948) och bilden togs 
under en expedition till Östafrika 1905–1906. 
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Bakgrunden innehåller fyra steg i form av tematiskt sammanhållna 
avsnitt. Det första steget är en beskrivning av museernas växande roll som 
lärmiljöer inom utbildning för hållbar utveckling (UHU) och Agenda  
2030. Detta relateras till pågående utbildningspolitiska processer och 
till pedagogisk forskning om UHU samt till forskning om museer och 
antropocen.

Det andra steget är en presentation av museipedagogik som prak
tik och som vetenskapligt kunskapsområde. Genom detta etableras en 
förståelse för den pedagogiska verksamheten och för forskningsfältet 
museipedagogik.

I det tredje steget fördjupas den museipedagogiska diskussionen yt
terligare genom att antropocenprojektets fokusering på ekokritik och 
utställningsanalys introduceras och motiveras. I samband med detta be
skrivs också utställningsmediets pedagogiska dimensioner och begrep
pet utställningspedagogik introduceras.

I det fjärde steget sammanfattas de tidigare avsnitten samtidigt som 
det ekokritiska perspektivets museipedagogiska betydelse diskuteras. 
Avslutningsvis relateras projektets innehåll till fältet miljöhumaniora 
vilket utmynnar i ett förslag till en museianpassad miljöhumanistisk 
pedagogik.

Utbildning för 
hållbar utveckling 
på museer

Museipedagogik 
som praktik och 
kunskapsområde

Ekokritik och 
utställningsanalys

Miljöhumanistisk 
museipedagogik

UTBILDNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING PÅ MUSEER
FN:s medlemsländer åtog sig år 2015 att fram till 2030 arbeta systema
tiskt för att styra världens utveckling mot en ekologiskt, ekonomiskt 
och socialt hållbar framtid. Arbetet sammanfattades i Agenda 2030 som 
består av 17 övergripande globala målformuleringar samt ett stort antal 
delmål. Det fjärde övergripande globala målet handlar om utbildning 
och det innehåller ett separat delmål (4.7) som har rubriken utbildning 

för hållbar utveckling och globalt medborgarskap. Detta delmål innebär 
att medlemsländerna ska:

säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter 
som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat ge
nom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, 
mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av 
fred, ickevåld och globalt medborgarskap samt värdesättande av 
kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.1

Utbildning för hållbar utveckling (UHU) innebär för Sveriges del 
bland annat att skolan ska främja elevernas möjligheter att utveckla 
de kunskaper, värderingar och förhållningssätt som behövs för att de i 
framtiden ska kunna bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. UHU ska 
både integreras i skolans läroplaner och i lärarutbildningen, men inte i 
form av ett eget ämne utan hållbarhetsperspektivet ska återfinnas i all 
undervisning oberoende av kurs eller ämne (Granath & Sharma 2021).2

Ansvaret för utbildningen för hållbar utveckling i Sverige vilar inte 
bara på skolan utan det är ett kollektivt samhälleligt ansvar. Utbild
ningsdepartementet beskriver relationen mellan skola och omvärld 
i skriften Education for Sustainable Development – it concerns everyone 
(2021):

För att säkerställa livslångt lärande för hållbar utveckling och att 
åstadkomma en övergång till ett hållbart samhälle måste utbild
ning för hållbar utveckling (UHU) vara en del av det formella, in
formella och ickeformella lärandet. UHU berör alla: statliga myn
digheter, civilsamhällesorganisationer och lokala samhällen. Det 
är därför integrerat i regelverk på alla nivåer i det svenska utbild
ningssystemet. Utbildning bör främja alla barns utveckling och 
lärande samt människors livslånga lärande. Det måste också väcka 
respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och främja jäm
ställdhet. UHU lägger grunden för aktivt deltagande i det civila li
vet genom att förklara hur samhällets olika funktioner och männ
iskors sätt att leva kan anpassas för att främja hållbar utveckling. 
(Utbildningsdepartementet 2021, min övers.)

Det synsätt som återfinns i texten ovan återspeglar samtidigt Unescos 
intensifierade utbildningssatsning som heter ESD for 2030 och som pågår  
perioden 2020–2030. Satsningens mål är att ”bygga en mer rättvis och 
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hållbar värld genom att stärka satsningen på utbildning för hållbar ut
veckling och att bidra i arbetet för att nå de globala målen i Agenda 
2030” (Unesco 2020, s. 14). Den betonar bland annat informellt och icke
formellt lärande starkare än tidigare satsningar. Informellt lärande är det 
vardagliga spontana lärandet som pågår kontinuerligt medan ickefor
mellt lärande sker i organiserad form, exempelvis i studiecirklar, ideella 
föreningar och på museer. Detta innebär för Sveriges del att ickeformella 
lärmiljöer får en ökad betydelse för UHU. Eftersom museer är ickeformel
la lärmiljöer vars verksamhet riktar sig till människor i alla åldrar inne
bär ESD for 2030 att det allmänna museiväsendet och kulturarvssektorn 
får ett mer uttalat ansvar för att arbeta med utbildning för hållbar ut
veckling och för att samarbeta med olika aktörer för att främja detta.

Kultursektorns betydelse för utbildning för en hållbar utveckling 
fastslogs vid ett möte i Rom sommaren 2021 mellan kulturministrarna 
för medlemsländerna i G20gruppen (där EU också ingår). En resolution 
undertecknades som betonar kultursektorns betydelse för den fortsatta 
utvecklingen. Där framgår att länderna ser hela kultursektorn – däri
bland museer, arkiv, bibliotek och konstnärer, men också universiteten 
samt företrädare för ursprungsfolk – som centrala för den fortsatta ut
vecklingen av UHU. Kultur och kulturarv ska därmed vara viktiga ut
gångspunkter för UHU (G20 Italia 2021).

MUSEER, LAGSTIFTNING OCH KULTURARVSPOLITIK

Museer kommer enligt de beslut som redovisats ovan att få en allt vik
tigare roll i arbetet för utbildning för hållbar utveckling. Eftersom de 
svenska offentligt finansierade museernas styrning har förändrats de se
naste åren kommer deras funktion att beskrivas närmare nedan. Vidare 
beskrivs museernas ökade ansvar för UHU genom nedslag i utredningar, 
propositioner och olika styrdokument. 

◄   figur 2 Utställningsaffisch för Etnografiska museet  
skapad av Inga von Werdenhoff (1895–1969). Hon var en 
svensk textilkonstnär, tecknare, journalist och illustratör. 
von Werdenhoff arbetade periodvis för Etnografiska museet 
i Stockholm, både som arkivarbetare och illustratör. I detta 
collage har hon avbildat olika museiföremål.
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Det svenska allmänna museiväsendet omfattar de statliga, regio
nala och kommunala museerna. Deras verksamhet regleras av musei
lagen (SFS 2017:563) som bland annat lägger stor tyngd vid museernas 
roll som offentliga lärmiljöer. När museilagen trädde i kraft hade den 
föregåtts av utredningen Ny museipolitik (SOU 2015:89) och presenterats 
för riksdagen tillsammans med en omfattande kulturarvspolitisk pro
position (Prop. 2016/17:116). Frågan om hållbarhet kommer in på olika 
sätt i dessa dokument. Propositionen betonar bland annat kulturarvens 
betydelse för ett hållbart samhälle. I utredningen Ny museipolitik finns 
en mer djupgående hållbarhetsdiskussion med viktiga resonemang och 
förslag på hur museer kan arbeta med utgångspunkt i klimatkrisen:

En av samhällets stora framtidsfrågor är att hantera den globala 
klimatkris som forskarna på området är överens om kommer att 
accelerera. Kulturen kan ha en viktig roll i utvecklingen av håll
bara samhällen genom att erbjuda upplevelser, nya perspektiv, för
djupade kunskaper och att möjliggöra människors kreativitet. Det 
kommer att bli av allt större intresse för museerna, liksom för an
dra aktörer, att arbeta med teman som handlar om nya sätt att 
förstå förhållandet mellan natur och kulturfälten och hur de hör 
samman med klimatfrågor och social hållbarhet. Museerna med 
sina ämnesområden och långa tidshorisonter har särskilda förut
sättningar att berätta om utvecklingsperspektiv som behövs för att 
förstå klimatförändringar och andra processer som genom histori
en har förändrat eller omstörtat olika samhällsformer. (SOU 2015:89, 
s. 229f)

Utredaren betonar kultursektorns roll för en hållbar samhällsutveck
ling och hävdar att den globala klimatkrisen gör att museer behöver ta 
hållbarhets och klimatfrågorna på allvar. Dessutom menar utredaren 
att klimatfrågan bör behandlas utifrån nya perspektiv och menar att så
dan verksamhet med fördel kan ske utifrån tvärvetenskapliga perspektiv 
som överskrider museers traditionella sätt att avgränsa natur respektive 
kultur. Denna utredning var framåtsyftande och formulerade insikter 
som också ligger till grund för antropocenprojektets sätt att ta sig an 
museipedagogik. Den betonar kultursektorns roll som mötesplats för ett 
fördjupat samtal om relationen mellan social och ekologisk hållbarhet, 
och uppmanar museerna att i detta arbete överskrida deras etablerade  

sätt att organisera kunskap. Antropocenprojektets ekokritiska musei
pedagogik är ett uttryck för en sådan ansats.

I den ovan nämnda regeringspropositionen utstakas Sveriges fram
tida kulturarvspolitik och där betonas även vikten av en väl utvecklad 
samverkan mellan skolan och kulturarvssektorn. Riksantikvarieämbe
tet, som 2017 fick ett utvidgat ansvar för museiområdet i Sverige, inledde 
därefter en kartläggning av förutsättningarna för samverkan mellan kul
turarvsinstitutionerna och skolan.3 Riksantikvarieämbetets slut rapport 
Skolan och kulturarvet (2020) lägger mycket liten vikt vid Agenda  
2030 och UHU. Rapporten identifierar förvisso UHU som en potentiell 
kontaktyta när det gäller världsarven i Sverige men UHU nämns ald
rig i Riksantikvarieämbetets diskussion om museernas samverkan med 
skolan. Detta trots att rapporten granskar läroplanerna för det svenska  
skolsystemet i syfte att kartlägga ingångar till samverkan och den be
tydelse som kulturarvssektorn kan ha för skolans verksamhet. Som 
nämnts tidigare har utbildningsdepartementet betonat att UHU är ett 
kollektivt samhälleligt ansvar och att de ickeformella lärmiljöerna är 
viktiga i detta arbete. Skolverket skriver också att ett miljö och hållbar
hetsperspektiv ska genomsyra all undervisning oberoende av kurs eller 
ämne. Antropocenprojektets bedömning är därför att UHU är en av de 
viktigaste potentiella kontaktytorna mellan skola och museer. Behovet 
av en sådan samverkan framgår av skolans styrdokument samt av de be
slut som tagits av Unesco och EU. En viktig aktör i detta sammanhang 
är den världsomspännande samarbetsorganisationen för museer, Inter-
national Council of Museums (ICOM).

ICOM:S ARBETE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Som nämnts ovan finns en växande medvetenhet om museers ansvar 
för att bidra i arbetet med Agenda 2030 och att fokusera på UHU (Mc
Ghie 2020a; McGhie 2020b; Sutton 2020). Denna medvetenhet är 
global, vilket tydliggjordes 2019 när ICOM hade generalkonferens i 
Kyoto, Japan. Generalkonferensen utfärdade då en resolution om mu
seers arbete för hållbar utveckling med utgångspunkt i Agenda 2030. 
Resolutionen motiverades med hänvisning till att människors sätt 
att använda jordens resurser är ohållbara. Den tar sin utgångspunkt i  
följande iakttagelse:
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jordens invånare – såväl mänskliga som ickemänskliga – står in
för en serie av sammanflätade, aldrig tidigare skådade, miljö och 
samhällskriser, vars konsekvenser kommer att vara ökande ojäm
likhet, krig, fattigdom, klimatförändringar och förlust av biolo
gisk mångfald, som i sin tur medverkar till att förstärka dessa kri
ser. (ICOM 2020, min övers.)

I resolutionen uppmanas hela ICOM:s världsomspännande organisa
tion och medlemsmuseer att genomföra följande åtgärder:

 ■  Erkänna att alla museer har en roll att spela när det gäller att  
forma och skapa en hållbar framtid genom sina olika program, 
partnerskap och verksamheter.

 ■  Stödja den brådskande uppmaningen från ICOM att agera genom 
att omvärdera sina nuvarande värderingar, uppdrag och strategier. 

 ■  Ta del av innehållet i Agenda 2030 och på alla tänkbara sätt delta  
i arbetet för att nå målen, samt använda de globala målen som 
ramverk för att införliva hållbarhetsperspektiv i museernas interna 
och externa praktiker och utbildningsprogram.

 ■  Stärka sig själva, sina besökare och omgivande samhällen  
genom att 

1. bidra till arbetet för att uppnå målen i Agenda 2030, 
2.  erkänna människans negativa miljöpåverkan  

samt arbeta för att minska den, 
3.  bidra till att säkra en hållbar framtid för alla invånare  

på planeten: såväl mänskliga som ickemänskliga.

Innehållet i denna resolution, liksom dess motivering, har ett anslag 
som saknas i Agenda 2030. Jag syftar på resolutionens sätt att tala om 
jordens invånare och där inkludera alla levande varelser: människor 
och ickemännniskor. Djurs framtid inbegrips därigenom i arbetet för  
hållbar utveckling men inte med hänvisning till att de fyller någon 
funktion eller gör nytta, utan med hänvisning till att de lever på jorden –  
liksom människor gör.

ICOM:s arbete för att stödja museer i deras utvecklingsarbete med in
riktning mot Agenda 2030 leds av en arbetsgrupp, Working Group on Sus-
tainability.4 Det material som en av arbetsgruppens deltagare, ekologen  

Henry McGhie, har utvecklat och tillgängliggjort utgår från Unesco:s 
material och anvisningar (McGhie 2019). I detta material betonas att 
UHU är en nyckelfaktor för det övriga arbetet med Agenda 2030. Utbild
ning för hållbar utveckling med inriktning mot Agenda 2030 handlar 
enligt McGhie (2019) om att främja människors förmåga att fatta in
formerade beslut och handla på ett ansvarsfullt sätt som leder samhäl
let i en hållbar riktning. McGhie menar att museer kan integrera UHU 
i samtliga typer av programaktiviteter och rikta utbildningen till alla 
åldrar. Med hänvisning till Unesco:s syn på UHU betonar han att det är 
en utbildning som är holistisk och som gynnar transformativt lärande, 
fokuserar på kognitiva, värdemässiga och emotionella aspekter samt bi
drar till förändrade handlingsmönster (McGhie 2019). 

Mot bakgrund av att allt fler museer börjar implementera Agenda 
2030 i sin publika verksamhet genom UHU kommer kunskapsbehovet 
om denna verksamhet att växa de kommande åren. Den forskning som 
redan nu är tillgänglig presenterar både fallstudier från olika museer 
och formulerar mer övergripande reflektioner kring hur arbetet med de 
antropocenrelaterade frågorna bäst kan mötas från museerna sida. Av 
denna forskning framgår att den stora variationen av samlingar, verk
samheter och inriktningar som präglar museisektorn resulterar i en bred 
flora av angreppssätt. Det framgår också att det finns stora utmaningar 
för museerna i arbetet med UHU, exempelvis bristande resurser, adekvat 
utbildning och redskap för att möta människors klimatångest (Cameron 
& Neilson 2015; Bell & Clover 2017; Wang & Chiou 2018; Kristinsdóttir 
2017; Newell, Robin & Wehner 2017; Sutton 2021; McGhie 2020a). 

Som nämndes ovan erbjuder ICOM inget pedagogiskt fördjupnings
material där UHU förankras i museernas specifika förutsättningar som 
lärmiljöer. I stället hänvisas till Unescos utbildningsmaterial. Med tanke 
på att Unescos material är så framträdande för museernas framtida ar
bete med UHU är det viktigt att förstå vad för slags lärande som Unesco  
eftersträvar.

UTBILDNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING ENLIGT UNESCO

UHU beskrivs av Unesco som en global nyckelfaktor för att världen ska 
kunna nå de mål som formulerats i Agenda 2030. Utbildningssatsning
ens övergripande syfte är att stärka människors möjligheter att kunna 
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fatta informerade beslut och aktivt bidra i arbetet för en hållbar utveck
ling såväl individuellt som i grupp samt på lokal, nationell och global 
nivå. Tanken är att UHU ska integreras i olika utbildningsformer för att 
kunna erbjudas i så många lärmiljöer som möjligt och även främja ett 
livslångt lärande (Unesco 2020). 

Även om UHU riktar sig till alla åldrar så är barn och unga i fokus för 
ESD for 2030. Deras deltagande i utbildningen, liksom i beslut och inno
vativa processer, ses som centralt för att de globala målen ska kunna nås. 
Det svenska Unescorådet skriver att: 

Barn och ungdomar måste få förutsättningar att delta och använ
da sig av sin kreativitet i beslutsprocesser som rör hållbar utveck
ling och erkännas som centrala aktörer i mötet med utmaningar 
och i att hitta hållbara lösningar. (Svenska Unescorådet 2020)

UHU ska enligt Unesco ge människor möjlighet att utveckla sådana 
kunskaper, färdigheter, värderingar och förhållningssätt som behövs 
för att kunna bidra i arbetet för en omställning mot ett mer hållbart 
samhälle. Utbildningen ska rymma kognitiva, sociala, emotionella och 
handlingsorienterade moment. Den beskrivs som holistisk och transfor
merande; syftet är ytterst att utbildningen ska leda till förändring på 
alla nivåer, från den enskilda individen till övergripande globala struk
turer (Unesco 2020; Svenska Unescorådet 2021).

UHU ska följaktligen främja människors handlingsförmåga samt bi
dra till en kritisk och kontextualiserad förståelse av hållbarhetsfrågor 
(Svenska Unescorådet 2020). I det nya ramverket ESD for 2030 upp
muntrar exempelvis Unesco till sådan utbildning som problematiserar 
de globala målen och bidrar till en kritisk genomlysning av dem (Svens
ka Unescorådet 2020; Unesco 2020). I den pedagogiska forskning som 
Unesco väljer att lyfta fram beskrivs samtidigt UHU som en transfor
mativ och handlingsorienterad pedagogik kännetecknad av självstyrt 
lärande, en betoning på delaktighet och samarbete, problembaserat  
lärande, tvärvetenskaplighet samt samverkan mellan formella och icke
formella lärmiljöer (Rieckmann 2018a).

Av den beskrivning av UHU som Unesco presenterade 2014 framgick 
att utbildningen ska främja utvecklandet av färdigheter som kritiskt 
tänkande, förmågan att använda systemtänkande, framtidsorienterat 

tänkande och förmågan att delta i kollektiva beslutsprocesser (Unesco  
2014). I arbetet med vidareutvecklingen av UHU har särskild tonvikt 
lagts på frågan om vilka nyckelkompetenser som är viktiga för att 
människor ska kunna bidra i arbetet för en hållbar utveckling. De kom
petenser eller förmågor som nämns nedan är sådana som beskrivs som 
särskilt viktiga (Rieckmann 2018a, s. 44f):

 ■  Systemtänkande. Förmåga att identifiera och förstå relationer,  
analysera komplexa system, uppfatta hur system är inbäddade  
i olika områden på skilda skalor samt kunna hantera osäkerhet.

 ■  Anticipatoriskt tänkande. Förmåga att förstå och värdera olika 
framtidsscenarier, kunna bedöma konsekvenser, risker och  
hantera förändringar.

 ■  Strategiskt tänkande. Förmåga att tillsammans med andra  
utveckla och implementera nya åtgärder som bidrar till hållbar 
utveckling.

 ■  Etiskt-normativt tänkande. Förmåga att förstå och reflektera  
över de normer och värden som styr människors handlingar  
samt att kunna argumentera för sådana värden, principer och  
mål som bidrar till hållbar utveckling i sammanhang som präglas 
av intressekonflikter, osäker kunskap och motstridiga budskap.

 ■  Självreflekterande tänkande. Förmåga att reflektera över den  
egna rollen i de olika sammanhang som individen ingår i, bedöma 
de egna handlingarna och motiven bakom dem samt reflektera 
över egna känslor och önskningar.

 ■  Kritiskt tänkande. Förmåga att ifrågasätta normer, praktiker  
och åsikter, reflektera och problematisera egna värderingar,  
uppfattningar och handlingar, argumentera och ta egen  
ställning i samtalet om hållbarhet.

 ■  Kollaborativ förmåga. Förmåga att lära av andra samt att förstå och 
respektera andra människors behov, perspektiv och hand lingar. 
Kunna hantera konflikter och underlätta problemlösning i grupp. 

 ■  Integrerad problemlösande förmåga. En övergripande förmåga att, 
med utgångspunkt i de ovan angivna kompetenserna, tillämpa 
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olika problemlösande ramverk på komplexa hållbarhetsutmaning
ar och utveckla livskraftiga, inkluderande och rättvisa lösningar 
som främjar hållbar utveckling.

Det framgår av beskrivningen ovan att UHU syftar till förändring 
både för enskilda individer och på samhällelig nivå. Det lärande som 
UHU ska främja beskrivs ofta som ett transformativt lärande som ska bi
dra till att människor utvecklar nya värderingar och beteenden (Leicht, 
Heiss & Buyn 2018). Transformativt lärande definieras främst via dess 
syfte, och inte via specifika undervisnings eller inlärningsstrategier 
skriver Rieckmann (2018a). En viktig del av den transformativa pedago
giken är att den fungerar medvetandegörande genom att den utmanar 
och stimulerar de inblandade att identifiera och ifrågasätta etablerade 
tankesätt och därmed också bidra till en förändring av dessa. 

Ytterligare ett lärandebegrepp som lyfts fram i den kunskapssamman
ställning som presenterats av Unesco (Leicht, Heiss & Buyn 2018) är 
transgressivt lärande (LotzSisitka et al. 2015). Det transgressiva – gräns
överskridande – lärandet ryms inte inom akademiska disciplingränser 
eller andra konstruerade gränsdragningar. Det handlar om att utveckla 
en förmåga att underminera och utmana normaliserade åsikter, identi
fiera motstridiga synsätt och ifrågasätta maktstrukturer. För att kunna 
utveckla nya verksamheter samt hållbara och rättvisa sociala system be
höver människor överskrida ämnesgränser, utöka sina epistemologiska 
horisonter, överskrida etablerade forsknings och utbildningspraktiker 
och utmana hegemonier (LotzSisitka et al. 2015).

Unescos beskrivning av UHU visar att det lärande som eftersträvas 
rymmer en stor komplexitet. Detta framgår också av den pedagogis
ka och miljöetiska forskningen om implementeringen av utbildning för 
hållbar utveckling i skolor. Detta är ett snabbt växande forskningsfält 
där det utvecklas nya perspektiv samtidigt som de centrala premisser
na för lärande om hållbar utveckling problematiseras och kunskapen 
om dessa lärprocesser utvecklas (se exempelvis Franck & Osbeck 2017; 
Grice, Mogren, Grantz & Gericke 2018; Ideland 2019; Mogren 2019; 
Samuelsson 2020). Det transformativa och det transgressiva lärandets 
plats inom UHU har varit i fokus för flera tidigare studier (Kronlid 2017; 
Boström et al. 2018; Mogren 2019; Rodríguez, Jorge & Barth 2020; 
Manni & Knekta 2020). Men denna pedagogiska forskning fokuserar 

främst på skolans arbete med UHU och behandlar sällan de ickeformel
la lärmiljöernas arbete. Här finns en kunskapslucka där antropocenpro
jektet både kan bidra med nya perspektiv, kunskaper och inspirera till 
ny forskning. Forskningen om antropocen och museer är nämligen ett 
växande fält men det är sällan som de pedagogiska frågorna är i fokus.

FORSKNING OM MUSEERS ARBETE MED ANTROPOCEN

Allt fler museer belyser klimatförändringarna och utgår från epok
begreppet antropocen i sina utställningar. Denna globala utveck
ling avspeglas samtidigt i den växande museologiska och kuratoriella 
forskningen om antropocen. Ett exempel är museologen Bergsveinn 
Thorsson som i sin avhandling Assembling the Anthropocene (2019) har 
undersökt museers sätt att möta klimatkrisen. Han menar att museer 
kan fungera som kontaktzoner mellan klimatforskning, utbildning och 
aktivism. Citatet nedan är hämtat ur tidskriften Nordisk museologis 
tema nummer ”Curating climate” (2020:3) som fokuserar på museers 
roll, potential och ansvar i frågan om klimatförändringarna. Thorsson 
skriver följande brandtal för museernas potential att bli en viktig arena i 
arbetet kring klimatförändringarna:

Museer har stor potential att bli relevanta aktörer i arbetet för att 
öka medvetenheten om klimatförändringarna och för att bidra till 
arbetet för att motverka dem. Medan museer historiskt sett har 
hanterat miljöproblem på varierande sätt är det helt klart att vi nu 
ser en anmärkningsvärd ökning av perspektiv och metoder för att 
angripa frågan. […] Museer bör konfrontera sina koloniala arv, sin 
roll i den industriella moderniseringen och sin medverkan i över
driven konsumtion. Museer måste utforska och etablera samarbe
ten med lokala grupper, experter, artister och aktivister för att 
främja olika perspektiv som kan synliggöra de vetenskapliga, poli
tiska, kulturella och känslomässiga effekterna av att leva med acce
lererande klimatförändringar. (Thorsson 2020a, s. 4, min övers.)

Antalet forskningsstudier av antropocen och klimatutställningar ökar 
snabbt. Det är bland annat studier som undersöker olika sätt att kurera 
(producera utställningar om) klimatkrisen, framtiden och antro pocen 
(exempelvis Thorson 2020b; Möllers 2013; Robin & Muir 2015; Cameron  
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& Neilson 2015; Newell, Robin & Wehner 2017; Brichet & Hastrup 
2019; Oliveira, Gil et al. 2020; Museum Management and Curatorship 
2020/35:6). Även inom det överlappande fältet kritiska kultur arvsstudier 
är antropocen ett framträdande tema (Harrison & Sterling 2020).

I den ovan anförda forskningslitteraturen om museer och antropocen 
pekar flera författare på risker och utmaningar, exempelvis: hur han
terar museerna den klimatsorg och oro som utställningarna kan väcka 
hos besökarna (Sutton 2020)? I vilken utsträckning använder museerna 
förenklade narrativ när de berättar om klimatförändringarna (Oliveira,  
Gil et al. 2020)? Flera forskare (exempelvis Oliveira, Gil et al. 2020; 
Chakrabarty 2019) påpekar även att museers arbete med epokbegreppet 
antropocen samtidigt innebär en problematisering av museernas egen 
kunskapstradition och historia. Museer bör även rikta en kritiskt ut
forskande blick på den egna verksamheten och att söka svar på frågan  
om museernas historiska delaktighet i de processer som lett fram till  
den ekologiska kris som världen befinner sig i. De båda kulturarvs
forskarna Colin Sterling och Rodney Harrison menar att museer som 
på allvar vill bidra till en hållbar utveckling måste blicka bakåt för att 
kunna se framåt. Genom att identifiera museets egen historiska delak
tighet – alltså de olika sätt som museerna har stöttat, rättfärdigat och 
upprätthållit strukturer och praktiker som bidragit till att föra jorden 
till randen av ekologisk kollaps kan de också bidra till en djupgående 
förändring i en mer hållbar riktning (Sterling & Harrison 2020). 

Den kritiska blicken har också varit en central utgångspunkt för 
antro pocenprojektet vars ambition varit att synliggöra, problematisera 
och överskrida de vedertagna sätten att betrakta relationen människa 
natur som har präglat verksamheten vid etnografiska och kulturhisto
riska museer. Men innan den ekokritiskt inriktade museipedagogiken 
introduceras behöver museipedagogik som praktik och kunskapsfält 
presenteras.

►   figur 3 Utställningsaffisch för Etnografiska museet  
skapad av Inga von Werdenhoff. Affischen producerades  
för museets båtutställning som öppnade kring 1958.  
von Werdenhoff inspirerades av de marina föremålens  
former och mönster men också av naturen och livet i havet.
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MUSEIPEDAGOGIK SOM  
PRAKTIK OCH KUNSKAPSOMRÅDE

Denna text utgår från en vid förståelse av museipedagogikens fält. Det 
omfattar allt det pedagogiska arbete som pågår vid museer för att främja 
lärande och folkbildning via olika former av upplevelser och aktivite
ter. De anställda som har huvudansvaret för det konkreta pedagogiska 
arbetet i mötet med besökare benämns ofta museipedagoger. Men pe
dagogernas arbete har föregåtts av viktiga steg i den museipedagogiska 
processen som bland annat bestått av formgivning (kuratering) av ut
ställningar och av det informationsmaterial som museerna producerat 
i fysisk och i digital form. Även om museipedagoger ofta deltar i dessa 
steg så vilar ansvaret för det pedagogiska uppdraget på fler grupper än 
enbart museipedagogerna. Detta innebär att pedagogik är ett viktigt 
kunskaps och kompetensområde för anställda vid museer, både för 
dem som anställts som pedagoger och för andra yrkeskategorier som an
svarar för produktion och tillgängliggörande av material i ett bildnings 
och kunskapssyfte.

Museipedagogiken kan därmed sägas rymma områden som ligger ut
anför museipedagogernas specifika uppdrag. Denna förståelse är bland 
annat inspirerad av Eilean HooperGreenhill som i sin forskning beto
nat utställningens stora betydelse som pedagogisk miljö och produkt 
(HooperGreenhill 2007; Ljung 2009; HooperGreenhill 2000). Detta  
har också bekräftats av annan forskning som utifrån ett besökarper
spektiv har undersökt museet som rum för olika former av meningsska
pande och lärande (Ljung 2009; Falk & Dierking 2018; Roppola 2012). 
Ett sådant lärandeperspektiv resulterar i en vidgning av den pedagogiska 
blicken eftersom det inkluderar hela museets fysiska och webbaserade  
miljö. Samtliga de delar av museets verksamhet som bidrar till besökar
nas lärande fyller pedagogiska funktioner.

Museipedagogik kan därmed beskrivas både utifrån en snävare och 
en vidare tolkning. I dagligt tal används ofta begreppen museipedagog 
och museipedagogik i den snävare bemärkelsen, för att benämna det pe
dagogiska arbete som genomförs av den personal som specifikt anställts 
som pedagoger. Det är denna del av museipedagogikens fält som ska 
beskrivas i avsnittet nedan. 

MUSEETS VERKSAMHETSIDÉ OCH PEDAGOGENS UPPDRAG

Museipedagogik är en central del av den verksamhet som bedrivs vid 
museer. Dessa institutioners verksamhetsidé återfinns i den definition 
som formulerats av ICOM:

Ett museum är en permanent institution utan vinstintresse som 
främjar samhället och dess utveckling. Museet är öppet för all
mänheten och förvärvar, bevarar, utforskar, förmedlar och ställer 
ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och 
hennes omvärld i utbildnings och rekreations syfte.5

Denna definition har gällt sedan 2007, men kopplingen till samlingar 
och materialitet har varit utgångspunkten för ICOM:s museidefinition 
ända sedan organisationens grundande 1946 (FolgaJanuszewska 2020). 
Mot bakgrund av detta går det att säga att museipedagogens övergri
pande uppdrag är att tillgängliggöra museets samlingar, miljöer och ut
ställningar för allmänheten på ett sådant sätt att det bidrar till allmän
hetens lärande och rekreation.

Det går också att förankra den övergripande förståelsen av musei
pedagogens uppgift i den lagstiftning som gäller för det svenska musei
väsendet. Det handlar om museilagen (SFS 2017:563) och de paragrafer 
som särskilt beskriver innehållet i museets publika verksamhet, det vill 
säga den verksamhet där museipedagogerna är särskilt framträdande (4, 
6, 7 och 8 §). Där står att museet i sitt möte med allmänheten ska bi
dra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kul
turupplevelser och fri åsiktsbildning utifrån museets ämnesområde. 
Detta ska ske på ett kunskapsbaserat sätt och präglas av allsidighet och 
öppenhet samt med hög kompetens inom ämnesområdet. De publika 
verksamheterna vid ett museum ska vara tillgängliga för alla och anpas
sas till användarnas olika förutsättningar. Detta är museipedagogernas 
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specifika pedagogiska nisch och utgör därmed också museets särart som 
lär och bildningsmiljö.

Vidare har ICOM utvecklat etiska riktlinjer som museer ska följa 
(ICOM 2017). Dessa riktlinjer omfattar museernas hela verksamhet och 
påverkar även det pedagogiska arbetet. Av riktlinjerna framgår exem
pelvis att museipersonal bör ha adekvat utbildning och kompetens samt 
att museers publika information ska vara välgrundad, korrekt och visa 
hänsyn gente mot de grupper eller trosföreställningar som representeras 
(ICOM 2017).

Beskrivningen ovan visar att en museipedagog förväntas ha 1) en 
god allmänbildning, 2) goda kunskaper om de samlingar som museet  
förvaltar och de utställningar som visas samt 3) en specifik musei
pedagogisk kompetens. Innehållet i denna kompetens har undersökts 
av pedagogikforskaren Olga Dysthe som beskriver den på följande sätt: 

Att vara professionell som museipedagog eller museilärare handlar 
om att både ha kunskaper om det aktuella ämnet och om under
visning, lärande samt om museologi. Det är viktigt att förankra 
det praktisktpedagogiska arbetet i en syn på lärande som i sin tur 
är förankrad i en grundläggande förståelse av kunskap, lärande 
och av de elever vars lärande ska främjas. Det är utifrån denna 
kunskap som pedagogen gör sina didaktiska val. Den bildar en 
teoretiskt grund och utgångspunkt för de pedagogiska reflektio
ner och samtal som pedagogen behöver kunna föra. Betydelsen av 
museipedagogens teoretiska förankring kan inte överbetonas. 
(Dysthe et al. 2012, s. 47, min övers.)

Dysthes beskrivning tydliggör behovet av ett medvetet pedagogiskt 
synsätt som dessutom är vetenskapligt grundat. Där ingår bland annat 
en basal förståelse av kunskap, lärande och av de besökare vars läran
de ska främjas. Denna förståelse kommer till uttryck i det praktiskt 
pe dagogiska arbetet. I arbetet krävs en förmåga att möta besökare och 
grupper utifrån deras behov, etablera förtroendeskapande relationer 
samt ha teoretisk och praktisk kunskap om olika sätt att främja lärande. 
Därtill krävs att kunna samarbeta med olika utbildningsinstitutioner 
och ha kännedom om deras förväntningar och mål, kunna utveckla den 
pedagogiska verksamheten vid museet samt kunna identifiera egna be
hov av kompetenshöjning och fortbildning. 

Dysthe betonar också vikten av att museipedagogen har de kunskaper 
som behövs för att göra medvetna didaktiska val. Didaktik är ett begrepp 
som hämtats från pedagogisk forskning och syftar dels på allmänna teo
rier om undervisning, metoder och lärprocesser (allmändidaktik), dels 
på teorier och undervisningsmetoder avgränsade till specifika ämnen 
(ämnesdidaktik). Lärare behöver både kompetens i allmändidaktik och 
i de olika undervisningsämnenas didaktik (Hansén & Forsman 2017).

Eftersom didaktiska val beskrivs som en central del av pedagogers 
kompetens finns det anledning att stanna upp vid begreppet didaktik 
och reflektera kring vad det kan betyda i en museipedagogisk kontext. 
Att göra medvetna didaktiska val innebär att kunna utforma och anpas
sa det pedagogiska arbetet på ett sådant sätt att det fungerar optimalt 
i förhållande till den specifika situationen. Det handlar om att kunna 
planera arbetet och anpassa innehållet till deltagarna. Där ingår även att 
välja ett arbetssätt som fungerar i förhållande till målsättningarna med 
det pedagogiska arbetet samt till de institutionella ramförutsättningar
na. Didaktiska överväganden och val sker under arbetets gång, kanske 
för att hantera oväntade situationer, och slutligen handlar det om att 
kunna utvärdera utfallet och att ta med erfarenheterna in i det fortsatta 
pedagogiska arbetet (Hansén & Forsman 2017; Liberg 2020). Detta kan 
sägas utgöra kärnan i den professionella pedagogens kompetens. Didak
tiska val är således något som också museipedagoger behöver göra kon
tinuerligt och i nästa avsnitt beskrivs några av de ramfaktorer som de 
behöver ta ställning till i samband med detta.

DET PEDAGOGISKA ARBETETS INNEHÅLL OCH UTFORMNING

Museipedagoger är verksamma på alla slags museer. Museernas olika 
ämnesinriktningar styr pedagogernas arbetsuppgifter, kunskapsområ
den och avgör vilka ämnen som de ska arbeta med i det publika arbetet 
med besökare. Museernas målgrupp är allmänheten, det vill säga alla 
medborgare oavsett ålder. Till skillnad från skolans pedagoger som ar
betar med specifika åldersgrupper ska därför museipedagogerna kunna 
arbeta både med barn och vuxna. Museernas pedagogiska praktiker är 
inriktade mot att anpassa verksamheten till skolans behov (Riksanti
kvarieämbetet 2020) samtidigt som de är inriktade mot det livslånga 
lärandet (Gibbs, Sani & Thompson 2007; Fristrup & Grut 2016). 
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Det finns således en rad faktorer som sätter ramar för den museipeda
gogiska verksamheten. En sådan faktor nämndes ovan och handlar om 
målgruppens bredd. En annan faktor är att pedagogerna endast träffar 
besökarna vid enstaka tillfällen och under kortare stunder. Ytterligare 
en sådan faktor är ämnesvariationen. Dessa ramar utgör både pedago
giska utmaningar och möjligheter. Vidare har museerna utvecklat en 
mångfald av läraktiviteter. En museipedagogs vardag kan exempelvis 
rymma arbete med grupper av besökare i fysiska utställningar, i upp
sökande verksamhet i skolor och förskolor, i arbete med att tillgänglig
göra olika kulturmiljöer eller virtuell interaktion med allmänheten via 
museets webbaserade plattformar (Seligmann & Godsk Larsen 2015; 
Riksutställningar 2017; Boritz 2018; Fristrup 2020; Riksantikvarieäm
betet 2020). 

Även om museipedagogik rymmer en mångfald aktiviteter för läran
de inom en rad olika ämnesområden finns det en aspekt av det musei
pedagogiska arbetet som förenar de flesta museer: deras fokusering på 
materialitet (Ljung 2009). Oavsett om arbetsplatsen är ett friluftsmuse
um, ett konstmuseum eller ett naturhistoriskt museum finns det sam
lingar och utställningar vars innehåll ska tillgängliggöras. Fokus på  
materialitet ligger så att säga i museernas verksamhetsidé.

Museipedagogik rymmer flera olika pedagogiska inriktningar. Det 
pågår dessutom en kontinuerlig förändring av pedagogernas arbets
metoder, nya metoder utvecklas och andra hamnar i skymundan. Några 
av de pedagogiska inriktningar som jag stött på i forskningslitteraturen 
samt under mina fältstudier vid Sundsvalls museum, Västernorrlands 
museum och Världskulturmuseet i Göteborg är: kulturarvspedagogik, 
kulturmiljöpedagogik, bildpedagogik, visuell kulturpedagogik, tids
resepedagogik, taktil pedagogik, djurpedagogik, äventyrspedagogik, 
dramapedagogik, marin pedagogik, dialogbaserad pedagogik, plats
baserad pedagogik, utställningspedagogik, upplevelsebaserat lärande 
och slutligen digital pedagogik. Listan synliggör den bredd som musei
pedagogiken rymmer. De pedagogiska utgångspunkterna kan dessut
om kombineras och användas vid olika typer av museer. Det didaktis
ka arbetssätt som är gemensamt för de flesta inriktningarna ovan är att  
museipedagogen introducerar det som visas på museet eller på en viss 
plats/kulturmiljö och på olika sätt interagerar med besökarna. Detta 
knyter an till pedagogikforskaren Berit Ljungs studie av museipedagogik  

(Ljung 2009). Hon skriver att museipedagogiken kommer till konkret 
uttryck i det interaktiva mötet mellan besökare och utställning och 
menar att 

utställningar kan ses som den främsta pedagogiska formen inom 
museer och vissa andra kulturinstitutioner. Det pedagogiskt in
tressanta blir vilka berättelser som konstrueras och kommuniceras 
i utställningar och övrig museiverksamhet. (Ljung 2009, s. 12) 

Ljung pekar också på de olika faktorer som påverkar museipedagogi
kens utformning. Hon skriver att:

Museipedagogiken formas alltid i ett visst samhälle omfattande 
olika strukturer. De samhälleliga strukturerna framträder som 
ekonomiska, politiska, sociala, professionella och kulturella om
ständigheter. Bland många olika förutsättningar kan till exempel 
nämnas de ramar som sätts av samhälleliga, politiska och ideella 
styrorgan vad gäller museernas verksamhet. (Ljung 2009, s. 12)

Den ökade satsningen mot utbildning för hållbar utveckling, som 
före liggande antologi behandlar, är ett uttryck för en sådan förändring 
där den politiska och samhälleliga utvecklingen sätter ramar för och 
styr innehållet i det museipedagogiska arbetet. När museernas uppdrag 
förändras innebär det också förändringar för museipedagogernas arbete.  
Ytterligare en pådrivande förändringsfaktor är digitaliseringen. Den 
inne bär på många sätt en revolution för museernas publika verksam
het (Vermeeren, Calvi & Sabiescu 2018; Winesmith & Anderson 2020; 
Black 2021). Detta blev också väldigt tydligt i samband med den omställ
ning av det pedagogiska arbetet som skedde när museerna var stängda  
på grund av Covid19 under 2020–2021 (Riksantikvarie ämbetet 2021; 
Brander 2021; Fuism 2021). Stängningen medförde en radikal omställ
ning av det publika arbetet mot digitala kanaler och de långsiktiga  
effekterna av denna omställning för museipedagogerna vid svenska 
museer är svåra att överblicka. En påtaglig effekt har varit det kompe
tensbehov som tydliggjorts vid museerna, där just digital kompetens 
blivit allt viktigare (Riksantikvarieämbetet 2021). Sammanfattnings
vis kan sägas att museipedagogiken för närvarande genomgår en om
ställning där vissa pedagogiska metoder riskerar att bli inaktuella och  
andra följer med in i de digitala kanalerna. Vidare utvecklas nya sätt 



42 43

■      B A KG R U N D O C H I N T R O D U K T I O N C A R O L A N O R D B Ä C KC A R O L A N O R D B Ä C K

att interagera som innebär att den pedagogiska verktygslådan också 
utvidgas. 

Det har framgått ovan att museernas pedagogiska verksamhet ut
övas i organiserad form och syftar till att främja deltagarnas lärande 
och bildning. Samtidigt skiljer den sig på många sätt från skolans verk
samhet. För att skilja museer från exempelvis formella lärmiljöer som 
skolor används ofta benämningen ickeformell lärmiljö för museerna 
(Taylor 2006: Monk 2013). Till skillnad från skolorna reser museernas 
pedagogiska verksamhet inga förkunskapskrav. Den är inte heller obli
gatorisk för besökarna, pedagogerna betygsätter inte deras kunskaper 
och museerna utfärdar inga examina. Kort sagt, museernas pedago
giska verksamhet skiljer sig på avgörande sätt från formella lärmiljöer. 
Samtidigt pågår ett samarbete som innebär att skolor besöker museer 
och använder museerna som lärresurser och en del av skolundervis
ningen. Det innebär att museernas pedagoger trots allt är delaktiga i 
det formella lärandet. 

Vid sidan av benämningen ickeformell lärmiljö används även kate
goriseringen semiformell lärmiljö för museer. Detta språkbruk har in
troducerats och utvecklats av Staffan Selander. Han har, tillsammans 
med flera andra forskare, utvecklat ett nytt didaktiskt perspektiv där 
lärande i såväl formella som semiformella lärmiljöer undersökts (Selan
der 2007; Selander 2008; Insulander 2010; Insulander 2011; Insulander 
& Lindstrand 2013; Selander 2017; Selander & Kress 2017; Insulander 
et al. 2017). Det teoretiska perspektiv och den didaktiska terminolo
gi som de utvecklat har potential att kunna bli användbara verktyg för 
musei pedagoger, bland annat genom dess fokus på hur mening skapas  
och hur lärande sker med olika former av semiotiska resurser och 
kommer till uttryck genom representationer. Selander beskriver  
denna förändring som en inriktning mot ett designorienterat didaktiskt 
tänkande. Det handlar om ett förändrat synsätt där didaktik förstås uti
från en ny tankefigur – design – som beskrivs som ett kreativt, problem
lösande och förändringsinriktat förhållningssätt till den pedagogiska 
praktiken. Vidare betonas den designorienterade didaktikens intresse för 
olika former av meningsskapande vid sidan av tal och text, som kommu
nikation genom exempelvis bild, ljud, symboler och färg. Sådana didak
tiska val som pedagoger gör och som beskrivits i avsnittet ovan, förklaras 
av Selander med flera som en didaktisk process som de kallar för ”design 

för lärande” (Leijon & Lindstrand 2012; Selander & Kress 2017; Selander 
2017). Trots att det designorienterade perspektivet rymmer många inslag 
som skulle kunna fungera väl i en museipedagogisk verksamhet har det 
ännu inte prövats och utvärderats av museipedagoger. 

UTBILDNINGSMÖJLIGHETER OCH YRKESBENÄMNINGAR 

Trots att svenska museer under hela 1900talet utgjort lärmiljöer och 
yrkesbenämningarna museipedagog samt museilärare är etablerade vid 
svenska museer finns det ingen specifik yrkesutbildning i Sverige för den 
som vill arbeta som pedagog vid museer. Ämnet museipedagogik finns 
i stället insprängt i andra utbildningar eller erbjuds som enstaka kur
ser. Denna avsaknad av möjligheten till pedagogisk fördjupning inom  
ramen för en yrkesutbildning kan uppfattas som en brist.6

Vidare råder en viss oklarhet kring definitionen av museipedagogik. 
Det finns exempelvis forskare som föreslår att kulturarvspedagogik 
ska fungera som överordnat begrepp, och ser museipedagogik som en 
inriktning inom kulturarvspedagogik (Zipsane, Löfstedt & Domeij 
Lundborg 2018). Det finns även förslag att benämningen kulturarvs
pedagog ska användas för de pedagoger som arbetar med kulturarvs
pedagogik.7 En sådan kategorisering har dock flera svagheter. Kultur
arvspedagogik är en benämning som saknar motsvarighet i det inter
nationella språkbruket kring forskning om museer och pedagogik. Ett 
exempel är tidskriften Journal of Museum Education som är den enda 
fackgranskade internationella tidskriften som behandlar pedagogik och 
museer. Där är museum education och museum pedagogy de samlande  
benämningarna för museer som lärmiljöer samt för de olika former av  
pedagogiska grundtankar och sätt att främja lärande som bedrivs där mu
seer är huvud män. Begreppet museum educator är där en vanlig benäm
ning på de pedagoger som arbetar vid museer. Begreppen museipedagog 
och museipedagogik är följaktligen väl etablerade. Det avspeglas också  
i tidigare museipedagogiska forskning såväl nationellt (Ljung 2004; 
Ljung 2009; Insulander 2010; Tinning 2017), som i Norden (Fristrup 
2020; Boritz 2018) och internationellt, där begreppen museum pedagogy 
och museum education används (exempelvis HooperGreenhill 2007). 
Vidare är museipedagogik utgångspunkten för ett nationellt arbete för 
att sprida kunskap om museipedagogernas specifika kompetens. Detta 
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arbete drivs av Föreningen för pedagogisk utveckling vid svenska mu
seer (FUISM). Den har som mål ”att skapa och stärka kontaktnät bland 
kollegor inom det museipedagogiska fältet, i Sverige och internationellt, 
att öka och sprida kunskap om museipedagogik samt att stärka musei
pedagogikens ställning”.8 

Sammanfattningsvis kan sägas att de båda benämningarna musei
pedagog och museipedagogik har en vetenskaplig grund och ingår i ett 
vedertaget språkbruk både bland forskare och verksamma vid museer 
samtidigt som de fungerar såväl nationellt som internationellt. Till skill
nad från benämningen kulturarvspedagog kan museipedagog användas 
som övergripande benämning för pedagoger vid olika slags museer –  
såväl naturhistoriska som kulturhistoriska – och för samtliga former av 
aktiviteter. Begreppet museipedagogik har inte heller någon position 
inom dikotomin natur och kultur, som snarare behöver problematiseras 
i grunden än förstärkas ytterligare, sett utifrån det miljöhumanistiska 
perspektiv som antropocenprojektet utgår från. En sådan problema
tisering är svår att göra inom ramen för begreppet kulturarvspedago
gik och benämningen kulturarvspedagog. Museipedagogik ses därför 
i denna antologi som den naturliga benämningen på de pedagogiska 
arbets uppgifter och verksamheter som bedrivs inom ramen för museers 
verksamhet i syfte att leda lärande, tillgängliggöra samlingarna på ett 
ändamålsenligt sätt, gå i dialog med besökare, erbjuda olika former av 
gemensamma aktiviteter och upplevelser där lärande, bildning, kreativi
tet och kritisk reflektion ingår.

MUSEIPEDAGOGIK SOM VETENSKAPLIGT FÄLT 

Museipedagogik har kommit att bli en samlingsbeteckning för peda
gogiskt arbete vid museer och även en utgångspunkt för forskningen 
om museers pedagogiska verksamhet (Ljung 2009). Men museipedago
gik är inte någon vetenskaplig disciplin utan den forskning som pro
ducerar kunskap om museer och utställningar som lärmiljöer återfinns 
inom ett flertal olika ämnen: pedagogik (Ljung 2009; Frithiof 2013; 
Tinning 2017; Palmer & Pedersen 2017), didaktik (Insulander 2010; 
Insulander & Lindstrand 2013), etnologi (Geschwind 2017), konst och 
bildvetenskap (Häikiö 2017), sociologi (Samuelsson 2008), genusveten
skap (Grahn 2006), arkeologi (Bünz 2015), museologi (Smeds 2017) och 

historia/historiedidaktik (Aronsson 2004; Axelsson 2009; Nordbäck 
2018). Denna uppräkning av discipliner och forskningsinsatser är ingen 
forskningsöversikt eller fullständig kartläggning utan den är avsedd att 
utgöra en illustration av den disciplinära bredd som kunskapsområdet 
museipedagogik har i den svenska forskningen.

Samtidigt som den disciplinära spridningen inom det museipedago
giska fältet är stor finns det likheter mellan de olika forskningsbidra
gen som nämns ovan. En majoritet av forskningsstudierna bidrar med 
olika perspektiv på utställningsmediet. Vidare är kritiska tolkningar av 
de historiekonstruktioner och narrativ som museerna förmedlar vanliga 
teman i forskningen. Ytterligare ett återkommande tema är relationen 
mellan lärande och meningsskapande.

Av det ovan sagda framgår att kunskapsområdet museipedagogik 
saknar tydlig vetenskaplig hemvist. Områdets naturliga akademiska 
anknytningspunkter finns inom museologi, pedagogik och pedagogiskt 
arbete. Ett specifikt område av stor pedagogisk betydelse är den kurato
riella forskningen där just utställningsanalys och utställningskuratering 
är i fokus. Det finns tyvärr ännu ingen samordning, ingen över gripande 
organisation eller något forskningsnätverk som fokuserar på att utveckla 
och fördjupa museipedagogiken i Sverige. Det innebär att det saknas 
systematiska forskningsinsatser som kan fördjupa kunskapen om den 
pedagogiska utvecklingen, om de pedagogiska utmaningarna och om 
de pågående förändringarna av svenska museers sätt att se på pedagogik 
och lärande. 

Denna antologi kan givetvis inte fylla det vetenskapliga tomrum som 
nyss avtecknats. Men den kan peka på behovet av systematiska forsk
ningsinsatser där pedagogiska frågor blir belysta på ett sådant sätt att de 
resultat som produceras också kan spridas till museisektorn och gagna 
det fortsatta utvecklingsarbetet vid museerna. Sådan museipedagogisk 
forskning skulle förslagsvis kunna anknyta till den forskning om offent
lig pedagogik som sker inom de fält som på engelska kallas public peda-
gogy. Där undersöks ickeformella/semiformella och informella lärmiljöer 
samtidigt som nya teorier utvecklas (Sandlin, Schultz & Burdick 2010; 
Biesta 2012; Burdick, Sandling & O´Malley 2014; Sandlin, Burdick & 
Rich 2017). Det pedagogiska arbete som pågår vid museer är uttryck för 
en sådan offentlig pedagogik (Gosselin & Livingstone 2016; Gardner & 
Hamilton 2017; Geschwind 2017; Monk 2013). 
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Forskningen om offentlig pedagogik har därmed potential att lyfta 
de museipedagogiska frågorna till en övergripande samhällelig nivå och 
kan möjliggöra en problematiserande diskussion om vad museernas pe
dagogiska uppdrag egentligen består i, hur det förvaltas och hur sådana 
begrepp som pedagogik, bildning och lärande kan förstås i semiformella 
och informella lärmiljöer. 

Forskningsfältet offentlig pedagogik tycks dock inte ha slagit igen
om i den svenska museipedagogiska diskussionen. Inte heller har det 
gett avtryck i den övriga svenska pedagogiska forskningen i någon 
större utsträckning, med några undantag (exempelvis Andersson & 
Olson 2014). Det forskningsfält som, i en svensk kontext, ligger när
mast forskningen om offentlig pedagogik är folkbildningsforskning. 
Inom detta fält är ickeformell utbildning för ungdomar och vuxna i 
centrum (Edquist 2015; Berg 2015). Men folkbildningsforskningen har 
främst fokuserat på sådana lärmiljöer som identifierats som etablerade 
arenor för folkbildning, det vill säga folkhögskolor och studieförbund.9 

Museernas funktion som arenor för folkbildning har därför kommit i 
skymundan, trots det uttalade offentliga (folk)bildningsuppdrag som 
museerna har. Detta uppdrag framgår av museilagen (SFS 2017:563) och 
beskrivs i klartext i den kulturarvspolitiska proposition som regering
en lade fram 2016. Där står bland annat följande angående museernas 
bildningsuppdrag: 

Att museerna ska främja kunskap innebär att de utifrån sina spe
cifika resurser, i form av samlingar de förvaltar, egen kunskaps
uppbyggnad och förmedlingsmöjligheter, ska bidra till kunskap i 
samhället i stort. Museerna har en central roll att fylla för olika 
former av enskild bildningsverksamhet samt för offentlig utbild
ning och studier på alla nivåer. Det är viktigt att museerna kan 
utveckla sin kunskapsförmedlande roll och locka till sig så många 
användare som möjligt. Interaktion med det samhälle som i en vi
dare mening är uppdragsgivare utgör en väsentlig del av museets 
bildande roll. (Prop. 2016/17:116, s. 98)

Museerna beskrivs som betydelsefulla lärmiljöer och de uppmanas 
att försöka nå så många medborgare som möjligt med sin verksam
het. Trots detta har museernas bidrag till den svenska folkbildningen 
ännu inte beaktats i någon nämnvärd utsträckning inom folkbildnings

forskningen. Den museipedagogiska forskningen har inte heller tagit 
sig an folkbildningsbegreppet. Museer och folkbildning har förvisso  
diskuterats i olika sammanhang (exempelvis Aronsson & Hillström 
2005; Bäckström 2016) men inte inom den museipedagogiskt inriktade 
forskningen. Berit Ljung, vars doktorsavhandling Erfarande och musei-
pedagogik (2009) utgör den hittills mest djupgående beskrivningen av 
svensk musei pedagogik, diskuterar detta begreppsliga glapp. Hon skriver 
att begrepp som bildning, folkbildning eller medborgarbildning skulle  
kunna fylla en viktig funktion – under förutsättning att begreppen 
problematiseras och fördjupas utifrån en museikontext. Men Ljungs  
uppmaning har klingat ohörd och någon museipedagogiskt inriktad 
problematisering av bildningsbegreppet har ännu inte skett. Detta inne
bär att den musei pedagogiska forskningen inte etablerat något bildnings
begrepp som kan ligga till grund för en fördjupad diskussion kring mu
seernas bildningsuppdrag i relation till andra ickeformella och formella 
lärmiljöer. 

Etablerandet av epokbegreppet antropocen har däremot bidragit till 
att bildningsbegreppet getts förnyad aktualitet i den pedagogiskt in
riktade skolforskningen. Den stora utmaningen är frågan hur bildning 
kan förstås i en tid av global ekologisk kris (Bjerg Petersen et al. 2021). 
Denna fråga ligger mycket nära antropocenprojektets utgångspunkter 
som ju handlar om hur kulturhistoriska museer genom sin pedagogiska 
verksamhet kan bidra till en fördjupad förståelse av människans situa
tion i antropocen.

Som nämnts tidigare i denna bakgrundstext får dessutom de semi
formella/ickeformella lärmiljöernas innehåll och pedagogiska prakti
ker en ökad samhällsrelevans när deras ansvar för utbildning för håll
bar utveckling och Agenda 2030 växer (se avsnittet ”Utbildning för 
hållbar utveckling” i föreliggande bakgrund). Detta har även noterats 
av svenska pedagogikforskare. Exempelvis tar Bergdahl & Langmann 
(2021) sin utgångspunkt i det existentiella hot som den pågående eko
logiska krisen utgör, för att sedan identifiera sådana ickeformella lär
miljöer där det är möjligt att utveckla nya former av offentlig pedago
gik som kan främja hållbar utveckling. De argumenterar för behovet av 
offentliga ickeformella pedagogiska miljöer, pedagogical publics, där nya 
berättelser kan formas, riter kan utvecklas och realistiska hopp om mer 
hållbara framtider kan urskiljas.



48 49

■      B A KG R U N D O C H I N T R O D U K T I O N C A R O L A N O R D B Ä C KC A R O L A N O R D B Ä C K

Bergdahl & Langman efterlyser sådana potentiella lärmiljöer men 
nämner inte museer. Som framgår av föreliggande antologi har museer  
ett ansvar för att i allt större utsträckning fungera som en lärmiljö med 
inriktning mot lärande för hållbar utveckling. Jag menar därför att mu
seer kan utgöra sådana offentliga lärmiljöer som forskarna efter lyser. 
Vidare kan också den ekokritiska pedagogiken ses som en del av det 
som författarna föreslår eftersom dess syfte just är att undersöka och 
kritiskt granska de etablerade berättelserna om relationen människa 
natur, naturkultur och människadjur och samtidigt ge utrymme för 
nya berättelser och relationer.

►   figur 4 Utställningsaffisch för Etnografiska museet skapad  
av Inga von Werdenhoff. Affischen producerades för museets  
båtutställning som öppnade cirka 1958. von Werdenhoff har på 
denna bild avbildat tre paddlar som tillverkats och använts av inuiter 
i Kap Prince of Wales i Alaska vid 1800talets mitt innan  
de forslades till Sverige av professor Adolf Erik Nordenskiöld  
i samband med Vegaexpeditionen genom Nordostpassagen 
1878–1880.
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Museipedagogik 
som praktik och 
kunskapsområde

Miljöhumanistisk 
museipedagogik

Utbildning för 
hållbar utveckling 
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Ekokritik och 
utställningsanalys

EKOKRITIK OCH UTSTÄLLNINGSANALYS
En av de frågor som antropocenprojektet tar sin utgångspunkt i är: 
vilken syn på relationerna mellan människanatur och människadjur 
kommunicerar kulturhistoriska och etnografiska museer via sina ut
ställningar? Denna frågeställning rymmer tre teman – ekokritik, peda
gogik och utställningsanalys – som blev sammantvinnade redan från 
projektets början och de löper också samman i denna introduktion.  
Föreliggande avsnitt inleds därför med en presentation av ekokritisk  
teori. Därefter följer en beskrivning av utställningsmediet och dess 
pedago giska dimensioner och avslutningsvis diskuteras olika sätt att  
undersöka utställningar.

Ekokritisk teori växte fram under 1970talet som ett litteraturveten
skapligt analysredskap för att undersöka hur föreställningar om natur 
konstruerades i litterära texter och användes senare även som pedago
gisk metod inom samma fält (Garrard 2012; Garrard 2014; Hiltner 2015; 
Slovic, Rangarajen & Sarveswaran 2019). Den ekokritiska forskningen 
har vidgats under det senaste decenniet och utvecklats till ett normkri
tiskt perspektiv som fri lägger och utmanar kulturella, poli tiska och etis
ka före ställ ningar och attityder kring männi ska, natur, miljö och djur i 
olika slags medier (Gerdsdorf & Mayer 2006; Barry & Welstead 2017).

Ekokritisk analys riktar följaktligen den kritiska blicken mot männ
iskans självförståelse och hennes relationer till sin omgivning. Sådana 
analyser kan synliggöra hur exempelvis antropocentriska, etnocentris
ka, koloniala, sexistiska, speciecistiska (artförtryckande) och rasistiska 
tankestrukturer och praktiker sammanflätas, legitimeras och tillämpas 
(Garrard 2011; Huggan & Tiffin 2015). Ekokritisk teori kan användas i 
analyser av både samtida och historiskt källmaterial. Det kan fördjupa 

förståelsen av äldre synsätt samt tydliggöra nutida värderingar, förgivet
taganden och praktiker.

Den ekokritiska forskningsinriktningen har alltsedan dess fram
växt också använts i undervisningen inom litteraturvetenskap (Garrard 
2010; Garrard 2012; Bartosch, Grimm & Sieglinde 2014). Ekokritisk 
pedagogik med inriktning mot litteraturstudier har även behand
lats inom svensk miljöpedagogisk forskning och presenterats som ett 
relevant och fruktbart sätt att arbeta med frågor om människanatur 
(Hansson 2014). Ekokritik som element i undervisning kring hållbar
het presenteras även i läromedel för blivande lärare i svenska, där det 
presenteras som ett kritiskt perspektiv i läsning av litteratur och som 
ett didaktiskt grepp (Löwe & Nilsson Skåve 2020). Men den utvidgade 
formen av ekokritik där olika slags medier analyseras (Garrard 2012; 
Barry & Welstead 2017) har inte på samma sätt någon naturlig plats i 
den svenska skolan. Den finns dock vid universiteten, i de kurser och 
program som ingår i paraplybenämningen miljöhumaniora där eko
kritik exempelvis kombineras med posthumanism (O’Gorman et. al 
2019). Det pågår också arbete för att integrera de miljöhumanistiska 
perspektiven i lärarutbildningarna.10

Ekokritisk teori och analys används inom miljöhumanistisk forsk
ning, tillsammans med andra teoretiska perspektiv (Oppermann 2016), 
för att belysa och problematisera hur relationen mellan människa, djur, 
natur och annan fysisk miljö representeras i olika former av praktiker 
och kulturella artefakter samt vilken människosyn som reproducerats 
genom detta. I grunden handlar det ekokritiska angreppssättet om att 
synliggöra tankefigurer, kulturella troper och djupt liggande makt
strukturer som blivit så själv klara och normaliserade att vi inte ser 
dem. Just därför är de också väldigt kraftfulla. Detta perspektiv kan 
användas i analyser av exempelvis skönlitteratur, poesi, konst, film och 
utställningar.

Den ekokritiska utställningsanalys som tillämpats inom antropocen
projektet tar sin utgångspunkt i utställningsmediets multimodala 
och narrativa karaktär. Inspiration till denna ansats har hämtats från 
museo logisk forskning (Bünz 2015) men också från ekokritisk och nar
rativ teori, bland annat från det ekokritiska angreppssätt som kallas 
eko narratologi (James 2015; James & Morel 2020 ). För att människor 
ska utveckla nya förhållningssätt till den omgivande miljön krävs dels 
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att de etablerade narrativen granskas, dels att nya narrativ och även nya 
former av berättelser konstrueras. Vidare efterlyses ekonarratologiska 
analyser av multimodala narrativ (James & Morel 2020). Även om inte 
författarna nämner utställningar explicit står det klart att utställning
en som medium passar mycket bra som underlag för ekonarratologiska 
tolkningar.

Ekokritisk utställningsanalys problematiserar utställningars narrativ,  
innehåll och funktioner med fokus på hur relationerna människa natur 
och människadjur framträder. Sådana ekokritiska utställnings studier 
är fortfarande relativt ovanliga. Den forskare som var först att göra 
ekokritiska utställningsanalyser i en större skala i Sverige var sociolo
gen Anna Samuelsson som i sin avhandling Naturens teater undersökte  
utställningar vid Naturhistoriska museet i Stockholm (Samuelsson 
2008). Hennes studie visade att museets sätt att representera natur och 
djur präglades av stereotyper. Exempelvis framställdes naturen ofta 
visuellt som ”den vilda, ’av människan orörda’ naturen”, medan män
niskan framställdes som åtskild från naturen (Samuelsson 2008, s. 299). 
Samuelsson fann också att djuren presenterades som ”icketänkande, 
ickerationella varelser styrda av gener som kausala och medfödda me
kanismer” (Samuelsson 2008, s. 303). Förmågan att tänka reserverades i 
utställningarna för människan. I en senare debattartikel konstaterade 
hon även att de domesticerade djuren saknas på Naturhistoriska museet 
som i stället fokuserar på vilda djur. Det skapar en skev bild av naturen, 
menar Samuelsson, som skriver att: 

Verklighetens landskap präglas idag av skogsavverkning/mono
kulturell odling, industriell djuruppfödning, jakt, vägbyggen, etc, 
vilket utesluts i representationerna. Många arter återfinns idag en
dast i zoologiska parker och är hårt styrda av biopolitiska åtgärder. 
Det är inte nödvändigtvis ”fel” att välja bort dessa bitar av verklig
heten, men att då hävda att man speglar verkligheten är problema
tiskt. Det är en spegling av verkligheten som har uteslutit stora bi
tar, morfologier och beteenden. (Samuelsson 2011)

Samuelssons studie resulterade därmed i en bild av Naturhistoriska 
museets sätt att framställa relationen människanatur som på flera sätt 
var problematisk. Andra forskare som studerat svenska naturhistoriska 
museers utställningar är pedagogikforskaren Helena Pedersen (Pedersen  

2007; Pedersen 2010; Palmer & Pedersen 2017) och etnologen Liv 
Emma Thorsen (Thorsen 2014). Medan Pedersen anlägger ett utbild
ningsvetenskapligt perspektiv på museets förmedling av kulturella fö
reställningar om människadjur och besökarnas eget meningsskapan
de, undersöker Thorsen hur relationen människadjur manifesterades 
via historiska under sökningar av Göteborgs naturhistoriska museum. 
Thorsen kartlägger några monterade djurs biografier och väg in i mu
seets samlingar. Förutom att de djur som hon beskriver ses som subjekt 
som bär en historia, kommer Thorsen även in på de samlingspraktiker 
som museet utövade, zoologernas arbete med monteringen av djurkrop
parna och de utställningsformer som museet skapade (Thorsen 2014). 

Som framgår ovan finns viss forskning om svenska naturhistoris
ka museers sätt att samla, montera och ställa ut djur. Men de kultur
historiska museernas sätt att producera narrativ om relationen mellan 
människanatur och människadjur via utställningar vilar fortfarande 
i forskningsskugga. Trots att exempelvis etnografiska museer, frilufts
museer, regionala museer och stadsmuseer oavbrutet producerar utsagor 
om människans relation till naturen och till djur har museernas antro
pocentriska utgångspunkter inte undersökts närmare. 

PERSPEKTIV PÅ UTSTÄLLNINGSMEDIET

Ett inledande steg i en utställningsanalys kan vara att närma sig utställ
ningsmediet utifrån några grundläggande frågor: vad kännetecknar ut
ställningar? Hur kan de beskrivas teoretiskt? Hur kan de förstås ur ett 
historiskt perspektiv? Dessa frågor diskuteras och ges några översiktliga 
svar i avsnittet nedan.

Utställningsmediet kan betraktas som ett uttryck för museets peda
gogiska verksamhet. Eilean HooperGreenhill, vars museipedagogiska 
forskning haft stort internationellt inflytande de senaste decennierna, 
skriver:

Museernas pedagogiska verksamhet kan analyseras genom att un
dersöka både vad som sägs och hur det sägs. Museipedagogiken är 
strukturerad dels genom de berättelser som konstrueras av musei
utställningar, dels genom de metoder som används för att kommu
nicera dessa berättelser. (HooperGreenhill 2000, s. 3, min övers.)

53
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Utställningen är en del av den pedagogiska verksamheten och cen
tralt för förståelsen av utställningen som lärmiljö är begreppet berättelse  
(eller narrativ). I anslutning till detta diskuterar HooperGreenhill vad 
som händer när besökare tar del av utställningarna, hur besökare skapar 
mening utifrån vad de ser och hur besökarnas meningsskapande rela
terar till utställningarnas berättelser och utställningsproducenternas 
intentioner.

Detta sätt att uppfatta kuratering återfinns även inom svensk musei
pedagogik (Ljung 2009) och inom kuratoriella studier (O’Neill & Wilson  
2010; Sheikh 2012; Mörsch, Sachs & Sieber 2017). På engelska an
vänds begreppen curatorial pedagogy och exhibition pedagogy för denna  
praktik och i föreliggande text har jag valt att använda begreppet ut
ställningspedagogik. Som pedagogisk praktik återfinns utställnings
mediet inte bara på museer utan den finns överallt där fysiska, virtuella 
och webbaserade utställningar produceras. Eftersom museer förmodli
gen utvecklat och präglat utställningsmediet mer än andra institutioner, 
och utställningen fortfarande är museernas främsta sätt att exponera 
och tillgängliggöra sina samlingar, menar jag att utställningspedagogi
ken kan ses som en central del av museipedagogiken.

Föreliggande introduktion anknyter både till HooperGreenhills sätt 
att betrakta utställningsmediet och till de frågor som hon formulerar. 
Dock är fokus i denna text snarare riktat mot utställningars kommuni
kativa och narrativa egenskaper utifrån ett avsändarperspektiv än mot 
besökarnas meningsskapande tolkningsprocesser. Givetvis utgör dessa 
perspektiv delar av samma kommunikativa process – för att få en djupare  
förståelse av hur utställningens narrativ kan tolkas behöver även besö
karnas upplevelser och meningsskapande inkluderas i analysen. I denna 
text är dock fokus på utställningen och dess narrativ medan besökarens 
tolkningar och upplevelser hamnar i bakgrunden.

En central fråga för studiet av utställningsnarrativ är hur dessa narra
tiv skapas. HooperGreenhill skriver att det sker genom att föremål förs 
samman för att formulera visuella utsagor som i sin tur samverkar i ska
pandet av visuella narrativ. Dessa kompletteras och förstärks i utställ
ningen med hjälp av texter, bilder, filmer och så vidare. Museer kommu
nicerar påståenden, fakta, normer och värderingar genom utställningar 
som i sin tur är skapade utifrån olika estetiska normer och använder en 
rad olika och kommunikativa resurser för detta ändamål. Utställningen 

kommunicerar betydelser via placeringen av föremål, texter nas innehåll 
och utformning, förekomsten av taktila inslag, ljudsättning, ljussätt
ning, färgsättning och rumsliga arrangemang. Det innebär att en stor 
del av de narrativ som skapas kommuniceras på nivåer, eller med sådana 
teckensystem, som besökarna inte alltid erfar på ett med vetet sätt (Hoo
perGreenhill 2000).

Utställningsmediet är sammanflätat med en annan museal praktik 
– samlandet. Att samla föremål och visa dessa för en publik är två prak
tiker som båda har en mycket lång historia. De utövades långt innan  
museer som offentliga institutioner hade utvecklats i början av 1800 talet 
(Löwegren 1952; Widén 2009; Bäckström 2016; Macgregor & Impey 
2017). De framväxande museerna inkorporerade dessa praktiker och vi
dareutvecklade dem. Det innebar att nya sätt att inordna, klassificera 
och ställa ut föremål utvecklades under 1800talet (Bennett 1995; Samu
elsson 2008; Bäckström 2016). 

Den museihistoriska forskningen har även pekat på att museernas 
utställningar, ända sedan 1800talets slutskede, har varit viktiga delar 
av den samhälleliga visuella kulturen (Hillström 2006; Bäckström 2012; 
Bergström 2018). Museernas publika verksamhet och samlingspraktiker 
har på olika sätt bidragit till samhällelig ideologiproduktion och legiti
merat ojämlika maktförhållanden. Ett exempel är de etnografiska muse
erna som bidrog till legitimerandet av nationalstaternas formerande och 
utgjorde en arena präglad av koloniala förhållningssätt (HooperGreen
hill 2000; Bennett 1995).

UTSTÄLLNINGEN SOM UTTRYCK FÖR VISUELL KULTUR

Ett sätt att fördjupa förståelsen av utställningsmediet är att relatera  
till teorier och forskning om visuell kultur. Kultur betraktas inom 
detta fält som föränderliga, flytande och interagerande praktiker och 
processer. Vidare studeras hur mening produceras inom ramen för så
dana visuella praktiker i mötet mellan människor och ting, bilder, 
teknologier och texter (Rose 2016; Sturken & Cartwright 2018). Muse
ernas utställningsverksamhet kan därmed beskrivas som en specifik 
form av visuell kulturell praktik där iscensatta miljöer, föremål och 
berättelser presenteras och betraktas. Detta sätt att beskriva museer 
innebär även att musealiserade föremål inte enbart ses som objekt för 
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åskådarnas meningsskapande utan de ses också som meningsskapare.  
De erkänns således agens genom att de får människor att betrakta, känna  
och agera på olika sätt.

Inom visuella kulturstudier är begreppen visualitet och blick centrala.  
Visualitet syftar på att både människors sätt att se/uppfatta liksom vad 
som kan betraktas är kulturellt konstruerat. Det inkluderar både de  
sociala koder som reglerar vad som kan ses och vem som har rätt att se. 
Det rymmer också de fysiska strukturer som formar, möjliggör eller be
gränsar blickarna. Begreppet visualitet fångar därmed både hur blickar  
formas av de maktrelationer som präglar de offentliga rummen och att 
dessa maktrelationer avgör vilka bilder som kan betraktas där (Rose 
2016; Sturken & Cartwright 2018). 

Studier av visuell kultur utforskar visualitet i olika kulturella kontex
ter. En ekokritisk analys av en utställning kan därmed analyseras utifrån 
frågor om djurs och människors visualitet: hur relationen människadjur 
konstrueras i olika offentliga rum. Att undersöka visuell kultur rym
mer dessutom mer än att studera bilder – det handlar om att utforska de 
praktiker som bilderna ingår i och att undersöka hur världen är visuellt 
organiserad i relation till makt (Rose 2016; Sturken & Cartwright 2018). 
Med utgångspunkt i detta perspektiv blir det möjligt att undersöka den 
visualitet som konstrueras på museer (Eilean HooperGreenhill 2000). 

Ytterligare ett viktigt teoretiskt begrepp hämtat från fältet visuell  
kultur är seendepraktiker (Illeris 2008; Sturken & Cartwright 2018). Så
dana praktiker etableras ständigt och inryms i mer omfattande multi
sensoriska kulturella praktiker. Att gå till ett museum och besöka en  
utställning är följaktligen att delta i en seendepraktik. Likaså när en skol
klass får en pedagogisk visning av samma utställning. Genom att utforska  
visualitetens struktur i olika seendepraktiker går det att synliggöra hur 
kulturell, politisk och ideologisk dominans reproduceras och verkar  
genom visuella medel. Denna ideologiska dimension i form av kommu
nicerandet av värden, ideal, maktrelationer och normer återfinns ofta i 
bildernas konnotationer och genomsyrar även hur bilderna produceras 
(Rose 2016; Sturken & Cartwright 2018).

UTSTÄLLNINGEN SOM HISTORIEKULTURELL MANIFESTATION 

Frågan om museiutställningens funktion och innehåll kan även besva
ras utifrån ett historiedidaktiskt perspektiv. Inom detta fält studeras hur 
samhällen, grupper och individer aktualiserar det förflutna och skapar 
historiska narrativ med hjälp av olika former av representationer. Mu
seer ses då som historiekulturella institutioner som tolkar såväl det för
flutna som nuet och framtiden utifrån sina samlingar. Detta sker bland 
annat i form av historiekulturella manifestationer såsom utställningar 
där historiska narrativ presenteras.

Historiedidaktisk forskning undersöker hur historisk kunskap legiti
meras, presenteras, representeras och konstrueras av exempelvis kultur
institutioner, vid universiteten, i skolornas historieundervisning, i his
torisk spelfilm, på museer, i skönlitteratur eller via historiska minnes
märken och monument. Genom att studera hur narrativ om det förflutna  
tolkas, upplevs samt hur de förankras i föremål, byggnader, riter och 
platser kan historiedidaktiker utveckla kunskap om hur historiska nar
rativ används i olika sammanhang och hur detta historiebruk på verkar 
människors självbilder, motbilder, samtidsförståelse och deras framtids
förväntningar (Rüsen 2004; Karlsson & Zander 2014; Rüsen 2017).

Det historiedidaktiska perspektivet kan kombineras med de övriga 
perspektiv som nämnts ovan för att förstå museiutställningens funk
tion och karaktär. Museiutställningar kan följaktligen beskrivas som 
uttryck för en visuell historiekultur där det förflutna tolkas, narrativise
ras och kommuniceras i multimodala medier. Vid tillämpningen av ett 
historiedidaktiskt perspektiv på museiutställningar riktas fokus på ut
ställningens historiska meningsskapande, på dess sätt att använda det 
förflutna och sammanfläta utsagor om det förflutna, om nuet och om 
framtiden.

I detta avsnitt har olika sätt att betrakta utställningsmediet presen
terats. Det har beskrivits som ett multimodalt medium som alltsedan 
museernas framväxt utgjort en etablerad seendepraktik för att kom
municera identitetsformerande berättelser och påverka medborgarnas 
norm och föreställningsvärld både i relation till det förflutna och till 
sam tiden. Museernas utställningar har därigenom också utgjort en vä
sentlig del av den visuella historiekulturen. Utställningarna har erbjudit 
multimodala narrativ om människa och miljö och därigenom påverkat 
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det sätt varpå maktrelationer mellan djur, människor och natur repre
senterats och legitimerats. Utställningarnas innehåll och den norm
värld som de reproducerat har samtidigt utgjort en del av museernas 
pedagogiska verksamhet. I avsnittet nedan ges några exempel på analys
modeller som anknyter till de perspektiv som redovisats ovan och som 
kan användas för ekokritiska utställningsanalyser.

OLIKA SÄTT ATT ANALYSERA UTSTÄLLNINGAR

Den fysiska utställningens mångfacetterade sätt att kommunicera inne
bär bland annat att de besökare som rör sig genom den upplever och 
tolkar utställningen med alla sinnen. Den kan beskrivas som en tredi
mensionell upplevelsemiljö. De upplevelser som alstras är ett resultat av 
utställningen, av utställningsproduktionsteamet som skapat den samt 
av besökarna, som genom sin förförståelse, sina tidigare erfarenheter 
och förväntningar bidrar till formandet av det meningsskapande som 
sker (Ljung 2009; Roppola 2012). 

En metod som flera forskare använt för att analysera utställningar är 
socialsemiotisk multimodal analys. Den används för att undersöka be
tydelser och kommunikation utifrån tanken att kommunikationen sker 
med hjälp av olika meningsskapande teckensystem, eller så kallade se
miotiska modaliteter (Björkvall 2019). De kan exempelvis vara verbalt 
tal, skriven text, bilder, diagram och färger. Denna analys är därmed an
passad för att undersöka de olika kommunikativa processer som pågår i 
en utställning. 

Det socialsemiotiska och multimodala sättet att närma sig utställ
ningar har exempelvis använts av didaktikerna Eva Insulander och 
Fredrik Lindstrand. De har vidareutvecklat analysen i riktning mot 
”design för lärande” som nämnts tidigare i denna text och har både 
analyserat utställningar och studerat skolelevers meningsskapande i 
mötet med utställningar (Insulander 2010; Insulander & Lindstrand 
2013; Insulander, Lindstrand & Selander 2019). Deras didaktiska forsk
ning fokuserar därför på hur lärande sker i mötet med utställningar och 
i fokus är museernas potential som resurs för skolans undervisning.

Designbegreppet används inom den designorienterade didaktiska 
museiforskningen både i tolkningen av utställningar och av besökar
nas meningsskapande. Forskarna talar därmed om design på två olika 

sätt: dels då de beskriver hur utställningar utformats (designats), dels då 
de talar om besökares formande (designande) av mening i mötet med 
utställningen (Selander 2017; Insulander 2010). Det designteoretiska 
perspektivet betonar på så sätt relationen mellan form och innehåll för 
människors meningsskapande och lärande. Insulander skriver att: ”Hur 
något presenteras har således en avgörande betydelse för hur det kan 
uppfattas” (Insulander 2010, s. 37). Men betoningen i Insulanders utta
lande ligger på ordet kan, eftersom presentationen är ett meningserbju
dande – besökarens design av mening kan också resultera i tolkningar 
som helt avviker från det avsedda meningserbjudandet. Ytterligare en 
viktig aspekt av den socialsemiotiska multimodala analysen är att den 
utgår från ett vidgat textbegrepp. Det innebär att alls slags kommuni
kation, inklusive museiutställningar, kan ses och analyseras som text  
(Insulander 2010).

Inom svensk museologisk forskning har främst Annika Bünz använt 
multimodala och socialsemiotiska perspektiv i analyser av museiutställ
ningar (Bünz 2015). Hon kombinerar det multimodala perspektivet med 
narrativ och rumslig analys för att kunna urskilja ”utställningsberättel
sernas olika lager av betydelser” (Bünz 2015, s. 11). Detta gör hon uti
från ett intersektionellt perspektiv som innebär att hon ställer frågor om 
vilka normer och identiteter som skapas i utställningarnas berättelser. 
Bünz inriktning mot narrativ analys och frågor om makt och represen
tation är också grundläggande för den ekokritiska utställnings analys 
som introduceras i föreliggande antologi. Bünz skriver även att den 
inter sektionella analys hon gör mycket väl skulle kunna inkludera flera 
relationer, till exempel mellan människa och djur. 

I beskrivningen av analysmodeller ovan har fokus legat på den fysiska 
utställningen som ju är en rumsligt situerad och iscensatt kommunikativ  
miljö. Besökaren omsluts av utställningen, rör sig genom den, och 
upplever med alla sinnen. Dessutom finns ofta andra museibesökare i 
samma miljö. Den pågående digitaliseringen påverkar samtliga muse
ala verksamhetsområden och medför dels att det traditionella fysiska 
utställningsmediet förändras med hjälp av digitala tekniker, dels att nya 
utställningsformer växer fram som tillgängliggörs via öppna webbasera
de plattformar på nätet. Utställningsmediet har således tagit klivet ut på  
internet där antalet onlineutställningar stadigt ökar (Hidalgo Urbaneja 
2020a; Black 2021). Det webbaserade museibesöket kan till exempel ske 
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var som helst, så länge besökaren har tillgång till internet, och det sker 
ofta som en individuell upplevelse. Vidare skiljer sig de webbaserade ut
ställningarnas utformning på centrala punkter från de fysiska utställ
ningarna vilket resulterar i olika slags kommunikativa processer. 

Eftersom utvecklingen går mot att museer i allt högre utsträckning 
tillgängliggör sina fysiska utställningar digitalt och även kurerar nya 
utställningar ämnade för webbaserade miljöer, är det viktigt att utställ
ningsanalyser också inbegriper webbaserade utställningar. Analyser av 
sådana utställningar är därför ett snabbt växande fält som bland annat 
utvecklar nya perspektiv på utställningsnarrativ, temporalitet och rums
lighet (MateosRusillo & GifreuCastells 2017; Hidalgo Urbaneja 2018; 
Veiga, Vaz & Fernandes 2019; Hidalgo Urbaneja 2020a; Hidalgo Urba
neja 2020b).

POSTHUMANISTISK ANALYS

Som avslutning på detta avsnitt, vars syfte är att presentera olika sätt 
att analysera utställningar i samband med ekokritiska undersökningar, 
ska grunderna för en posthumanistisk utställningsanalys beskrivas. Det 
är den analysmodell som ligger närmast det miljöhumanistiska fältet 
och den möjliggör nya perspektiv på utställningar samt belyser aspek
ter av relationen människadjur och människamiljö som annars förblir 
skymda.

Posthumanism är ett paraplybegrepp som rymmer en rad olika teo
retiska utgångspunkter och forskningsriktningar (Åsberg, Hultman & 
Lee 2012; Nayar 2014; Rosendahl Thomsen & Wamberg 2020). Men 
något som delvis håller dem samman är att de på olika sätt utmanar och 
problematiserar den logik som ligger till grund för det antropocentris
ka (människocentrerade) tänkande som genomsyrat den människosyn 
som kallas humanism. Människan har betraktats som ett förnuftsstyrt 
och autonomt subjekt. Posthumanism ifrågasätter sådana föreställning
ar och i stället betraktas människan som inflätad i nätverk av relationer 
och beroendeförhållanden där de materiella aspekterna av människan 
själv, liksom av hennes omgivning, ges stor betydelse. Denna omgiv
ning, bestående av exempelvis teknologier, föremål, djur, insekter och 
natur, beskrivs ibland som det icke-mänskliga. En annan benämning är 
mer-än-mänskliga (Braidotti & Hlavajova 2018; Owman 2021).

Vad får vi syn på om vi betraktar utställningsmediet utifrån ett post
humanistiskt perspektiv? Ett sätt att få svar på frågan är att gå till tidi
gare forskning där sådana analyser genomförts. En utställningsstudie 
som delvis anknyter till posthumanistiskt tänkande är Wera Grahns 
avhandling Känn dig själf (2006). Hon undersöker både samlingar och 
utställningar som nätverk bestående av mänskliga och ickemänskliga 
aktörer som har förmåga att påverka varandra. Grahn tränger dock inte 
in i frågan om utställningsföremålens agens på ett sådant sätt att det 
kan sägas etablera en ny syn på utställningsmediet. Även museologen 
Annika Bünz som nämndes ovan har inspirerats av posthumanistiska 
tänkare (Bünz 2015). Det leder bland annat att Bünz konstaterar att 
berättelseskapandet i utställningsrum kan ses som mångdimensionella 
processer där besökarna samverkar med utställningsrummen. Hon pe
kar också på att ”berättelsernas rumsliga och materiella betydelser blir 
till tillsammans med betraktaren” (Bünz 2015, s. 23). 

Ett tredje exempel på ett posthumanistiskt perspektiv i en museolo
gisk studie är Caroline Owmans avhandling Det meränmänskliga museet 
(2021). I denna avhandling är det posthumanistiska perspektivet ännu 
tydligare eftersom där också finns ett ickeantropocentriskt perspektiv. 
Det bidrar till att museets materialitet blir påtagligare. Hennes studie 
fokuserar på museet som helhet och kartlägger det myller av merän
mänsklig agens som återfinns i arbetet med samlingar, konservering och 
utställningsproduktion. Även om inte utställningsmediet behandlas 
specifikt i avhandlingen framgår att det meränmänskligas betydelse 
och agens behöver tas i beaktande i ekokritiska utställningsanalyser.

Dessa exempel på museologisk forskning där samlingar och utställ
ningar betraktats utifrån teorier om sammanflätningen av människa 
och omgivning synliggör aspekter av utställningen som inte beaktats 
i tidigare utställningsforskning. Den tidigare forskningen har haft en 
antropocentrisk utgångspunkt som innebär att det är mänskliga aktö
rers agens som är i fokus. Detta gäller exempelvis den designteoretiska 
didaktiska museiforskning som nämnts tidigare i denna text (Selander 
2017; Insulander 2010; Insulander & Lindstrand 2013). Enligt det antro
pocentriska synsättet skapar människor representationer, designar sina 
upplevelser och sitt lärande. Lärande uppfattas då som kommunikativa 
handlingar mellan människor som transformerar tillgängliga semiotis
ka resurser som sedan formar nya representationer. Utställningsföremål 
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ses som representationer – semiotiska resurser som kan läsas utifrån det 
vidgade textbegreppet och som erbjuder en meningspotential i samband 
med det meningsskapande som människor utövar. 

Dessa båda perspektiv på utställningen, det posthumanistiska res
pektive det didaktiskt socialsemiotiska och multimodala, synliggör 
olika ontologier, eller sätt att beskriva och uppfatta verkligheten. Den 
posthumanistiska ontologin är plattare och mer relationell – gränserna 
mellan människan och hennes omvärld luckras upp liksom även relatio
nen mellan medvetande och kropp. Människan omges av andra subjekt 
och är intrasslad i relationer som möjliggör att nya saker uppstår. Denna 
ontologiska skillnad framträder ännu tydligare om man studerar sådan 
pedagogisk forskning som utgår från posthumanistiska sätt att betrakta 
lärande och pedagogiska processer (Bergstedt 2017; Snaza 2016; Snaza  
& Weaver 2016). I den posthumanistiska pedagogiska forskningen be
skrivs relationen mellan människa och materialitet annorlunda än i den 
socialsemiotiska och multimodala analysen, liksom även synen på vad 
som är lärande skiljer sig åt. I antologin Posthumanistisk pedagogik (Berg
stedt 2017) presenteras ett perspektiv på lärande i utställningar som får 
avsluta denna beskrivning. Pedagogikforskarna Anna Palmer och He
lena Pedersen analyserar mötet mellan lärarstudenter och utställningar 
inom ramen för en workshop på Naturhistoriska riks museet. De skri
ver att:

Våra erfarenheter från workshoppen visar potentialen i att skapa 
förutsättningar för ett tillfälligt pedagogiskt ”assemblage” att ta 
form, där teorier, föreläsning, montrar, montertexter, reflektions
frågor, djurkroppar och andra föremål ingår som aktiva, menings
bärande och världsskapande agenter tillsammans med studenter
na och oss lärare. I denna dynamiska konstellation blir samtliga 
ingående agenter också pedagoger, och undervisning, lärande, 
kritik, känslor och etiska förhållningssätt utvecklas som en effekt 
av intraaktion inom vårt tillfälliga assemblage. (Palmer & Peder
sen 2017, s. 56)

För att till fullo förstå citatet ovan behöver läsaren ha kunskap om inne
börden av begreppen intraaktion och assemblage. Med intra aktion 
avses den samskapande relation som människan har med omvärlden. 
Den kan beskrivas som ett ömsesidigt formerande samspel och innebär 

att materialitet ses som en aktiv deltagare i skapandet av världen. De 
aktörer som ingår i den specifika relationella anhopningen – ett assem
blage – är på olika sätt beroende av varandras existens. Palmer och Pe
dersen skriver att i samband med det tillfälliga skeendet som workshop
pen innebar blev de monterade djurkropparna också pedagoger liksom 
monter texterna samt övriga ingående agenter. Det lärande som utveck
lades uppstod som en effekt av det samskapande som möjliggjorde det. 
Med denna bild av utställningen och besökarna som delar av ett assem
blage där aktörerna sammanflätas och möjliggör varandra har denna 
presentation av utställningsanalyser kommit till en slutpunkt. Nästa 
steg är att helt enkelt söka sig till ett museum för att möta utställningar 
genom att känna, tänka, uppleva och reflektera. Några råd på vägen ges 
i avsnittet nedan. 

ETT UTSTÄLLNINGSBESÖK

För att konkretisera de teoretiska resonemang som hittills presenterats 
följer här några exempel på hur man kan närma sig en utställning i av
sikt att studera dess kommunikativa och materiella aspekter. Det an
greppssätt som beskrivs nedan kan användas för att börja undersöka ut
ställningars agens liksom deras pedagogiska och retoriska dimensioner. 

Välj en lämplig utställning och besök den helst vid en tidpunkt då 
det inte är så många besökare. Vandra igenom utställningen ett par 
gånger. Gå från olika håll, stanna, iaktta och registrera ditt spontana 
rörelsemönster samt dina känslor och intryck. Läs på skyltar, ta del av 
informationsmaterial samt studera placeringar och iscensättningar. Be
trakta hur andra besökare rör sig genom utställningen. Skriv gärna ned 
dina iakttagelser. Skissa eller fotografera sådant i utställningsmiljön som 
du vill dokumentera för det fortsatta reflektionsarbetet. Försök att iden
tifiera med vilka medel som utställningen kommunicerar med besöka
ren och på vilka sätt det påverkar dig. Fundera över följande frågor både 
när du är i utställningen och i arbetet med den efterföljande analysen:
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 ■  Hur påverkas du av rummet (exempelvis av dess rymd, form, ljus
sättning, ljudsättning, akustik, färg, temperatur och material)? 
Vad är det för stämning som skapas? Hur skapas den? Blunda och 
lyssna. Hur förändrar det upplevelsen? 

 ■  Hur styrs ditt rörelsemönster av rummets och utställningens 
utformning? Finns det någon fixpunkt där du får en utblick över 
rummet? Finns det någonstans som du kan vila och få en utblick? 
Hur påverkar det din upplevelse av utställningen?

 ■  Tänk på utställningen som multimodal – den kommunicerar via 
en lång rad semiotiska resurser. Vilka resurser är särskilt påtagliga 
i utställningen? Hur är exempelvis relationen mellan text och bild? 
Hur kommunicerar utställningen via ljus, ljud och färgsättning? 
Hur påverkar detta ditt meningsskapande och erfarande?

 ■  Tänk på rummet och utställningens gestaltning som föremålens 
kontext. Hur exponeras föremålen? Hur påverkas tolkningen av 
föremålen av formerna för exponering och rummets utformning? 
Hur etableras mening i mötet mellan objekt och rum? Vilken  
mening tillskrivs föremålen av kontexten?

 ■  I vilken utsträckning finns möjligheter till interaktion mellan 
dig och utställning? Vad för slags interaktion är det frågan om? 
Erbjuds aktiviteter där du påverkar skeendet genom att starta ett 
förlopp eller kommunicera på något sätt? Vad tillför interaktionen 
för din förståelse av utställningen och dess olika narrativ?

 ■  Finns enskilda bilder eller föremål som ges särskild tonvikt i  
utställningen? Det kan exempelvis ske via kontrastering med  
andra föremål, via ljussättning eller genom centrala placeringar  
i rummet. Hur påverkar det ditt meningsskapande?

 ■  Finns det föremål som du upplever som särskilt intressanta?  
Gör en djupare tolkning av dessa föremål och bilder.  
Vad kommunicerar de? Hur påverkar de dig?  
Vilket narrativ är de infogade i? Bär de egna berättelser?

 ■  Vad gör utställningen och de olika föremålen med dig? Vad får de 
dig att göra, känna, tänka och minnas? Vad gör ni tillsammans? 
Vem och vad blir du när du är i utställningen? Hur påverkar du 
själv din upplevelse? 

Frågorna uppmanar besökaren att iaktta utställningen med alla sin
nen. Vidare handlar de om att rikta den observerande blicken mot det 
egna meningsskapandet i form av de känslor, minnen, erfarenheter,  
associationer och impulser som uppstår i mötet med utställningen. I 
nästa steg uppmanar frågorna besökaren att reflektera och problemati
sera utställningens innehåll och kommunikation utifrån det observerade 
meningsskapandet. Detta riktar samtidigt fokus mot en central utställ
ningspedagogisk insikt – det är besökarens meningsskapande som är av
görande för resultatet av utställningsbesöket. Även om besökaren går in i 
utställningen i syfte att analysera dess innehåll så är det besökarens eget 
meningsskapande som hon först och främst får syn på. Det finns ingen  
direkt överföring, ingen rak förmedling mellan kurator, utställning 
och besökare. Den förståelse av utställningen som växer fram hos be
sökaren är ett resultat av interaktionen mellan besökare och utställning 
och kan vara av ett helt annat slag än det som kuratorerna avsett (Ljung 
2009; Bünz 2015). Det individuella meningsskapandet synliggörs om 
flera besökare besvarar frågorna individuellt och sedan jämför sina svar. 
Då framgår både skillnader och likheter mellan deras upplevelser av 
utställningsmiljön. 

De reflektionsfrågor som formulerats ovan handlar bland annat om 
att identifiera och tolka meningsbärande element samt relatera dem till 
varandra. Att analysera utställningar på ett sådant sätt kan bidra till ut
vecklandet av en multimodal litteracitet i form av en förmåga att både 
tolka och använda olika teckensystem (Jewitt 2014; Serafini 2014). Det 
lärande som är resultat av arbetet med frågorna kan också beskrivas som 
en reflekterad erfarenhet. Detta begrepp syftar på hur reflektion kan om
vandla upplevelser till fördjupad kunskap. Begreppet utvecklades av den 
inflytelserike filosofen John Dewey (Ljung 2009; Biesta 2004; Burman 
2014). Dewey var pionjär inom den amerikanska pedagogiken under 
1900talets första hälft och hans tankar har fortfarande stor relevans 
både inom pedagogik i allmänhet och inom det museipedagogiska fältet 
(Hein 2004; Ljung 2009; Hein 2012).

Genom att arbeta med utställningen på det sätt som beskrivs ovan 
är det möjligt att använda den som resurs och utgångspunkt för det 
egna lärandet samtidigt som reflektionsprocessen är ett sätt att fördju
pa förståelsen av utställningsmediet. Vidare är det möjligt att få syn 
på aspekter av samskapande och att utveckla en fördjupad förståelse av  
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utställningspedagogikens kommunikativa redskap och funktioner, en 
förståelse som i sin tur är en förutsättning för att kunna problematisera 
utställningars innehåll och pedagogiska grepp. En av de slutsatser som 
kan dras av diskussionen kring utställningsmediet och utställnings
analyser är att de ansatser som gjorts för att analysera utställningar utifrån 
posthumanistiska perspektiv – där just samskapande är centralt – har 
stor betydelse för utvecklingen av en fördjupad förståelse av människans  
relation till sin omgivning. De posthumanistiska analysernas ickeantro
pocentriska ansats bidrar till att belysa de ekokritiska perspektiven, det 
vill säga relationerna mellan människadjur och människamiljö.

►   figur 5 Utställningsaffisch för Etnografiska museet 
skapad av Inga von Werdenhoff. Affischen producerades 
för museets båtutställning som öppnade cirka 1958. von 
Werdenhoff inspirerades av de marina föremålens former 
och mönster men också av naturen och livet i havet. På 
denna affisch har von Werdenhoff avbildat en sjöhäst.
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Museipedagogik 
som praktik och 
kunskapsområde

Utbildning för 
hållbar utveckling 
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Ekokritik och 
utställningsanalys

Miljöhumanistisk
museipedagogik

MILJÖHUMANISTISK MUSEIPEDAGOGIK
Detta avsnitt avslutar antologins inledande bakgrundsteckning vars  
syfte varit att stegvis beskriva antropocenprojektets sammanhang och in
troducera de frågor som behandlats inom projektet. I avslutningen nedan  
diskuteras den pedagogiska ansats som antropocenprojektet bidragit till 
att utveckla. Diskussionen utgår från antropocenprojektets övergripan
de syfte: att bidra till utvecklandet av en museipedagogisk praktik som 
kan fördjupa förståelsen av relationen mellan människan och hennes 
livsmiljö, såväl historiskt som i vår samtid, genom att frilägga och ut
mana antropocentriska kulturella, politiska och etiska föreställningar 
och attityder kring människa, natur, miljö och djur. Diskussionen re
sulterar i en tentativ beskrivning av en miljöhumanistisk museipedagogik 
som både baseras på tidigare forskning och på de erfarenheter som gjorts 
inom projektet. Den ekokritiska pedagogiska ansats som utforskats i 
projektet utgör en naturlig del av en bredare miljöhumanistisk musei
pedagogik som samtidigt möjliggör för andra pedagogiska ansatser som 
används inom det miljöhumanistiska fältet att inkluderas i det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Innan den pedagogiska diskussionen inleds ska re
lationen mellan ekokritik och miljöhumaniora beskrivas lite närmare. 

MILJÖHUMANIORA

Miljöhumaniora, på engelska environmental humanities, utvecklades 
under 2000talets första decennium och inom detta tvärvetenskapli
ga fält studeras hållbarhets och miljöfrågor ur perspektiv som härrör 
från humanistiska och även samhällsvetenskapliga ämnen. Namnet 
miljöhumaniora är en paraplybenämning. När begreppet introducera
des möjliggjorde det för redan etablerade miljöinriktade humanistiska 
forskningsområden – som exempelvis ekokritisk forskning, miljöhisto
ria och miljöfilosofi – att rymmas inom samma fält. Det öppnade även 

för andra discipliner att utveckla forskning som anknöt till fältet (Heise 
2017). Fältet miljö humaniora kom därefter att utvecklas på ett mycket 
dynamiskt sätt. Det växte och producerar idag resultat där historiska, 
feministiska, posthumanistiska, postkoloniala, diskursanalytiska och 
ekokritiska perspektiv tillämpas i tolkningar av miljö och naturveten
skapliga teorier och forskning om klimat och miljöhot (Oppermann 
& Iovino 2017; Emmett & Nye 2017; Heise, Christensen & Niemann 
2017; Cohen & Foote 2021; Hubbell & Ryan 2022). 

Den ekokritiska forskningen var redan etablerad när miljöhumaniora 
utvecklades och kom att bli en självklar del av det framväxande fältet. 
I själva verket var ekokritiken en av den miljöhumanistiska forskning
ens vetenskapliga rot trådar och ekokritisk forskning lyfts ofta fram när 
före trädare för miljö humaniora beskriver fältets framväxt. Samtidigt 
som miljöhumaniora expanderade under 2010talet genomgick den 
ekokritiska forskningen en utveckling som innebar en utvidgning både 
teoretiskt och empiriskt och nya former av ekokritisk forskning utveck
lades (Goodbody & Rigby 2011; Barry & Welstead 2017). Vidare har det 
ekokritiska perspektivet på senare tid också integrerats med forskning 
om miljökommunikation, som är ett annat fält där narrativ om männ
iska och miljö granskas (Slovic et al. 2019).

Antropocenprojektets specifika bidrag i denna utvecklingsprocess 
är att lyfta in det ekokritiska perspektivet i museet i syfte att stimulera  
museernas pedagogiska praktiker med nya perspektiv. Det är ett vik
tigt redskap för museer eftersom det kan användas för att granska och 
utvärdera de narrativ som produceras, samt för att kunna utveckla nya 
narrativ och kommunicera dem på ändamålsenliga sätt. Ett sådant 
ut vecklingsarbete är samtidigt ett steg mot en ekokritisk och därmed 
miljö humanistisk museipedagogik.

Den utvecklingsprocess som antropocenprojektet adresserat och 
undersökt som en form av pedagogisk process har stora likheter med 
den vision som presenteras i antologin Ecologising museums (2015). Där 
beskriver flera författare en museal omvandlingsprocess som benämns 
ekologisering. Enligt museologen Fiona R. Cameron innebär det att mu
seerna inspireras av den ontologiska och epistemologiska förskjutning 
som skett inom fältet miljöhumaniora och med det som utgångspunkt 
utvecklar nya praktiker, ekologiska ”experiment” och utställningar.  
Cameron menar att denna ekologisering av museer är ett avgörande steg 
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för att museerna ska kunna producera sådan kunskap som kan främja 
långsiktiga hållbarhetsdiskurser och identifiera nya handlingsstrategier 
(Cameron 2015).

Antropocenprojektets pedagogiska ansats förenar forskning inom 
museologi, miljöhumaniora och pedagogik och bidrar på olika sätt till 
dessa fält. Även om exempelvis forskningen inom fältet miljöhumani
ora utvecklats snabbt, liksom antalet utbildningar som erbjuder miljö
humanistiska kurser, har den pedagogiska forskningen inte följt med i 
denna utvecklingstakt. 

I en nyligen genomförd internationell granskning jämförs miljö
humanistiska utbildningar och det framgår att det saknas pedagogisk 
litteratur som belyser utvecklingen inom fältet (O’Gorman et al. 2019). 
I samma artikel presenteras dock en sammanställning över undervis
ningsmetoder som används inom miljöhumanistiska utbildningar. I 
avsnittet nedan följer en tentativ beskrivning av grundtankarna inom 
miljö humanistisk pedagogik. Den har delvis inspirerats av O’Gorman 
et al. (2019). För att dessa grundtankar ska kunna utgöra en del av ett 
ramverk för en museipedagogik relateras de i nästa steg också till de er
farenheter som gjorts inom antropocenprojektet. 

MILJÖHUMANISTISK PEDAGOGIK

Eftersom det inte finns någon enhetligt eller gemensamt fastställd miljö
humanistisk pedagogik är beskrivningen av pedagogikens utgångs
punkter nedan resultatet av min tolkning av den miljö humanistiska 
litteratur som finns att tillgå. Presentationen tar bland annat upp peda
gogikens syfte och innehåll samt dess ontologiska och epistemologiska 
utgångspunkter. Med ontologiska utgångspunkter avses föreställningar 
om hur verkligheten är beskaffad och med epistemologiska utgångs
punkter avses den kunskapssyn som ligger till grund för pedagogiken. 
Avslutningsvis beskrivs museernas förutsättningar för att bedriva en 
miljöhumanistisk pedagogisk verksamhet.

Den miljöhumanistiska pedagogikens syfte och innehåll kan här
ledas utifrån fältet miljöhumaniora. Denna forskning har vuxit fram 
som ett svar på de omfattande miljöproblem som finns i olika delar av 
världen och som utgör existentiella hot mot en rad olika arter och livs
former, och i förlängningen också mot mänskliga samhällen. En stor 

del av den miljöhumanistiska forskningen behandlar det som brukar 
inrymmas i epokbegreppet antro pocen (se Fredengrens och Nordbäcks 
artiklar i föreliggande antologi). Den miljöhumanistiska forskningens 
syfte är bland annat att fördjupa förståelsen av den ekologiska krisens 
historiska orsaker och dess konsekvenser för olika grupper. Vidare för
söker miljöhumanistiska forskare att förstå och begreppsliggöra rela
tionen mellan människor och andra livsformer och ur denna förståelse 
identifiera sätt att hantera miljöutmaningarna på ett ansvarsfullt, håll
bart och etiskt sätt (Hubbell & Ryan 2022).

Klimathot och miljöproblem ses ibland som något naturvetenskap
ligt orienterade klimatforskare främst ska lösa, men miljöhumaniora ut
går från tanken att alla måste engagera sig i frågan om miljöproblemen. 
För att kunna hantera dessa frågor måste grundläggande föreställningar 
om hur vi ska leva förändras. Det är frågor som klimatforskningen inte 
har lösningar för utan sådan kunskap produceras inom humanistiska 
och samhällsvetenskapliga ämnen (Hubbell & Ryan 2022). 

För den miljöhumanistiska pedagogikens del innebär detta att den tar 
sin utgångspunkt i de identifierade problemen (klimathot och ekologisk 
kris) och de kunskaper, teorier och begrepp som produceras inom fältet 
samt utvecklas i dialog med relevant pedagogisk forskning. Den miljö
humanistiska pedagogikens syfte kan därmed sägas vara att utveckla 
kunskap och förståelse om relevanta pedagogiska processer i relation till 
den miljöhumanistiska forskningens övergripande syfte och innehåll. 

Den miljöhumanistiska forskningens samhällsförändrande ambition 
är viktig att identifiera eftersom den också är den miljöhumanistiska 
pedagogikens grundläggande drivkraft. De olika sätt att undervisa och 
utbilda barn, ungdomar och vuxna som kan utvecklas inom ramen för 
miljöhumanistisk pedagogik bygger på att människor blir delaktiga i 
denna förändringsinriktade rörelse. Det innebär att undervisningen 
rymmer betydligt mer än teoretiska kunskaper eller faktautsagor – den 
miljöhumanistiska pedagogiken handlar lika mycket om att erbjuda 
deltagarna att bli delaktiga i en rörelse som syftar till förändring och att 
de själva kan medverka till denna omvandling på olika sätt.

Det övergripande syfte som formulerats ovan är inte unikt för miljö
humanistisk pedagogik. Som framgick av det inledande temat i denna  
bakgrundstext är det globala arbetet med Agenda 2030 en viktig 
pådrivan de faktor för utbildning för hållbar utveckling (UHU). Den 
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miljö humanistiska museipedagogiken som presenteras här kan följakt
ligen ses som ett exempel på den intensiva pedagogiska utveckling som 
pågår för att dels utveckla redskap för att hantera den globala utmaning 
som antropocen utgör, dels integrera utbildning för hållbar utveckling i 
samtliga utbildningssystem och lärmiljöer. Det finns därmed ett växande  
antal olika pedagogiska riktningar med hållbarhet, miljö och ekologi 
som tema vars grundtankar både överlappar varandra och ibland skiljer  
sig åt (exempelvis Jickling, Blenkinsop, Timmerman & SitkaSage 2018; 
Lysgaard, Bengtsson & Laugesen 2019; Misiaszek 2020; Petersen 2021).

Undervisningen i miljöhumaniora är inte avgränsad till vissa ämnes
discipliner eller frågor utan detta varierar mycket mellan olika länder 
och lärosäten. Fältet präglas av en pluralistisk och experimentell anda 
(O’Gorman et al. 2019). Detta behöver inte vara en brist utan ses av 
många som en styrka. Dock finns ett antal begrepp, perspektiv och teman  
som kan sägas utgöra gemensamma nämnare, samtidigt som dessa fort
sätter att förändras och utvecklas. O’Gorman (2019) identifierar fem så 
kallade nyckelidéer i miljöhistoriska utbildningar. Dessa presenteras 
kort nedan för att ge exempel på gemensamma idéer inom fältet.

Det första exemplet är att miljöhumanistiska utbildningar ofta an
vänder kritiska perspektiv som identifierar och problematiserar ojäm
lika relationer mellan grupper. Exempelvis ifrågasätts det ofta före
kommande talet om ”människans ansvar för klimatförändringarna” 
mot bakgrund av att ansvaret i praktiken är mycket differentierat. Det 
innebär bland annat att utbildningarna synliggör ansvaret för, och kon
sekvenserna av, den ekologiska krisen utifrån marginaliserade gruppers 
perspektiv (O’Gorman et al. 2019).

Det andra exemplet är att undervisningen vid miljöhumanistiska ut
bildningar ofta ifrågasätter och undersöker etablerade dikotomier som 
exempelvis naturkultur, människadjur, naturvetenskaphumaniora,  
subjektobjekt och medvetandekropp. Detta utgår från tanken att 
fasta gränser av detta slag inte existerar och att dikotomierna i stället 
är språkliga maktkonstruktioner som blockerar en djupare förståelse 
(O’Gorman et al. 2019).

Det tredje exemplet är att undervisningen vid miljöhumanistiska 
utbildningar ofta förenar teori, fallstudier och konkreta exempel. Idéer 
och tillvägagångssätt utforskas på plats, i miljöer som komplicerar för
enklade metanarrativ. Relationen mellan konkreta miljöer och teoretiska  

antaganden problematiseras och utforskas och det är i mötet med kon
kreta sammanhang som lärande och tillämpning sker (O’Gorman et al. 
2019).

Det fjärde exemplet är att undervisningen vid miljöhumanistiska 
utbildningar ofta ifrågasätter och problematiserar normer som vid
makthållit hegemoniska kunskapsbegrepp och praktiker. Vissa sätt att 
producera kunskap har uppfattats som neutrala och naturliga, medan 
andra har uppfattats som kontextberoende. I stället betonas inom miljö
humaniora att allt lärande är situerat – det sker i ett specifikt samman
hang och de som ingår bär ett ansvar för den specifika kunskapsform 
som tillämpas liksom för de relationer och allianser som bildas i och 
med detta vetande (O’Gorman et al. 2019).

Det femte exemplet är att undervisningen vid miljöhumanistiska ut
bildningar ofta betonar vikten av de kommunikativa och transforma
tiva egenskaper som berättande, eller storytelling, besitter. Berättelser, 
eller narrativ, används både för att visa berättelsernas kommunikativa 
egenskaper och för att träna studenterna i att själva analysera och produ
cera narrativ (O’Gorman et al. 2019).

De fem nyckelidéer som beskrivits ovan ger en bild av gemensam
ma perspektiv vid miljöhumanistiska utbildningar. För utbildningarnas 
pedagogiska utformning söks ofta samverkan med organisationer och 
institutioner utanför universitetet, som exempelvis museer, för att skapa 
kontaktytor och arenor för studenter och för allmänheten. Visuella och 
konstnärliga metoder kombineras samtidigt som litteratur, konst, film, 
foto, teater och poesi ses som viktiga former för kommunikation och 
berättande. Vidare undersöks och gestaltas landskap, platser och miljöer 
med olika platsbaserade metoder (O’Gorman et al. 2019). 

Den miljöhumanistiska pedagogikens experimentella inslag är ett  
resultat av fältets tvärvetenskapliga karaktär. I mötet mellan nya teore
tiska perspektiv och discipliner med olika undersöknings och undervis
ningstraditioner har alternativa sätt att forska och undervisa utvecklats. 
Vidare betonas inom miljöhumanistiska utbildningar att experimen
tella undervisningsmetoder är ett nödvändigt svar på de utmaningar 
som samhället står inför och att det är viktigt att stimulera studenterna  
att utveckla ett engagemang i det offentliga rummet som är inklude
rande, demokratiskt och präglas av kreativitet. En stark betoning ligger  
på att vända blicken mot världen utanför universitetet och att möta  
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allmänheten i olika sammanhang (O’Gorman et al. 2019). Här finns så
ledes en tydlig ambition att utveckla offentlig pedagogisk verksamhet.

ONTOLOGI OCH EPISTEMOLOGI

Den miljöhumanistiska pedagogikens ontologi – det vill säga de under
liggande föreställningarna om hur verkligheten är beskaffad – framgår 
delvis av de nyckelidéer som beskrivs ovan. De framträder också i den 
internationella handbokslitteraturen med miljöhumanistisk inriktning. 
Forskningen och undervisningen inom det miljöhumanistiska fältet ut
går ofta från postantropocentrisk ontologi – en bild av verkligheten där 
människans relation till världen runt henne uppfattas och beskrivs på 
ett nytt sätt. Hon beskrivs som beroende av – och inflätad i – relatio
ner till ting, andra livsformer, djur och teknologier. Människans plats i 
historien och i tillvaron förändras i och med detta. Från att ses som ett 
autonomt, förnuftsstyrt subjekt – en kulturvarelse som lever skild från 
den så kallade naturen – blir människan ett djur bland andra djur och 
gränserna mellan natur och kultur suddas ut. Istället uppstår det som i 
den miljöhumanistiska litteraturen kallas för naturkultur (Oppermann 
& Iovino 2017; Emmett & Nye 2017; Heise, Christensen & Niemann 
2017; Cohen & Foote 2021; Hubbell & Ryan 2022).

Som framgått av beskrivningen ovan rymmer denna ontologi en 
specifik människosyn. Vidare säger de miljöhumanistiska nyckelidé
erna också en del om forskningsfältets epistemologiska grundsyn. De 
ontologiska utgångspunkterna påverkar synen på vad som är kunskap 
och hur människan kan erhålla den. Människans uppluckrade gränser 
och relationella tillstånd innebär att det inte finns någon värld utanför 
henne som hon kan utveckla kunskap om utan hon är själv en del av 
det som hon försöker förstå. Gränsen mellan ontologi och epistemologi,  
mellan att vara och att veta, suddas ut. Det maktkritiska perspektiv som 
återkommer i de miljöhistoriska utbildningarna bidrar samtidigt till 
att olika kunskapsformer problematiseras. Exempelvis ifrågasätts olika 
hegemoniska kunskapsbegrepp som bidragit till marginalisering av ur
sprungsbefolkningars kunskaper och förhållningssätt. Vidare betonas 
värdet av olika konstnärliga och kulturella uttrycksformer, både som 
analysobjekt, vägar till fördjupad förståelse och som viktiga kommuni
kativa redskap (O’Gorman et al. 2019).

Sammanfattningsvis kan sägas att den miljöhumanistiska forskning
en bottnar i humanistiska perspektiv samtidigt som den tar sin utgångs
punkt i en kritik av en traditionell humanistisk människosyn och ideo
logi som betraktas som en del av det som skapat dagens miljöproblem. 
Detta är, enligt min mening, viktiga delar av en museipedagogik som 
har potential att bidra till samhällsförändring. För att visa hur detta till
lämpats inom antropocenprojektet ska nu projektets användning av det 
ekokritiska perspektivet beskrivas närmare. 

DET EKOKRITISKA PERSPEKTIVET

Antropocenprojektet har utgått från en vid förståelse av museipedago
gisk verksamhet. Där ingår bland annat alla de berättelser som museet  
formulerar om det förflutna, om samtiden och om framtiden – liksom 
hur dessa berättelser framställs. Liksom Eilean HooperGreenhill (2000) 
skriver kan därför utställningen ses som en central del av museets peda
gogiska verksamhet. Hon menar att det är ”upplevelsen av utställning
arna som för de flesta besökare definierar museet, och det är genom ut
ställningar som museer producerar och förmedlar kunskap. Men utställ
ningar, som visuella teknologier, är problematiska former av pedagogik” 
(HooperGreenhill 2000, s. 4, min övers.). Detta är också projektets ut
gångspunkt och det innebär att en ekokritiskt inriktad museipedagogik 
kan få många olika uttryck. 

Antropocenprojektet har även utgått från det ekonarratologiska 
grund antagandet att de narrativ/berättelser om relationen mellan männ
iska och miljö som människor relaterar till både påverkar deras upplevel
ser av sin relation till den omgivande miljön och i förlängningen också 
deras handlingar. En viktig del av projektet har därför handlat om att 
både undersöka och problematisera de narrativ som existerar i syfte att 
stimulera till utvecklandet av nya narrativ – och berättelsestrukturer – 
där relationen människamiljö berättas och gestaltas på nya sätt. För att 
kunna utveckla en sådan ekokritiskt medveten pedagogik behövs kun
skap om de normer och narrativ som reproduceras i museiutställningar. 
Sådan kunskap produceras genom kritiska läsningar och analyser av så
väl äldre utställningar som de utställningar som visas av museer idag.

Det ekokritiska perspektivet har därför använts som verktyg i ut
ställningsanalyser, som utgångspunkt för historiska undersökningar av 
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PEDAGOGISK PRAKTIK OCH 
DIDAKTISK PLANERING 

UTSTÄLLNINGSANALYSER

UTSTÄLLNINGSKURATERINGINSAMLINGSSTRATEGIER

UNDERSÖKNINGAR 
AV MUSEALA PRAKTIKER, 

SAMLINGAR OCH 
BEGREPPSANVÄNDNING

▲   figur 6 Exempel på olika sätt att  
använda ekokritiska perspektiv i den  
museala verksamheten.

museala praktiker och som tankeverktyg under pedagogiskt arbete och 
planering (se figur 6). I utvärderingen av det ekokritiska perspektivets 
användbarhet blev det tydligt att det även finns ytterligare ett par po
tentiella användningsområden: utställningskuratering samt strategier 
för insamling av föremål och berättelser.

Genom att använda det eko kritiska perspektivet i både utställnings
analyser och i samlingshistorisk forskning har projektet kunna bidra till 
teori utveckling och till ökad kunskap om den normvärld som präglat 
kulturhistoriska och etnografiska museers natur och människosyn. Be
tydelsen och behovet av kritiska studier av museernas historia blev allt 
tydligare under projektets gång och de historiska undersökningar som 
genomförts har bland annat bidragit till att frilägga ny kunskap om ko
loniala praktiker i museernas 1900talshistoria. Detta avspeglas bland 
annat i artikeln ”Svenska män på samlarstråt: reflektioner kring en ut
ställningsmonter och en samling” i föreliggande antologi.

Sådana ekokritiska problematiseringar kan därigenom bli utgångs
punkter för museers självreflektion, speciellt när det handlar om vilka 
narrativ museet väljer att förmedla, samt för museers kvalitetsarbete 
kring utställningsutveckling och visuell kommunikation. De kan även 
fungera som startpunkter för pedagogiska samtal i museer och i skolan 
kring frågor som rör människosyn, förutsättningarna för ekologisk håll
barhet, djuretik och naturfilosofiska frågeställningar.

Dessa olika sätt att använda det ekokritiska perspektivet kan även 
kombineras så att de genererar synergieffekter. Det resultat som fram
kommer i en utställningsanalys kan senare användas i ett skolprogram 
eller en workshop med skolelever. Resultatet av den ekokritiska historis
ka forskningen kan bidra till förståelsen av samlingar, museets framväxt 
och nya utställningar. Ekokritiska reflektioner kan utföras av museiper
sonal när utställningar ska produceras, eller när utställningar ska upp
dateras. De kan utföras av museipedagoger när skolprogram ska utveck
las och i mötet med museibesökare i olika sammanhang. De kan utföras 
av lärare och elever när de besöker museer. De kan givetvis också göras 
av enskilda museibesökare när de besöker en fysisk utställning eller en 
utställning på nätet och reflekterar över utställningens innehåll.

MUSEIPEDAGOGIK MED MILJÖHUMANISTISK INRIKTNING

I avsnittet ovan beskrivs både hur ett ekokritiskt perspektiv använts 
inom antropocenprojektet och hur denna användning skulle kunna ut
vecklas ytterligare inom ramen för vad som kan beskrivas som en mu
seipedagogik med miljöhumanistisk inriktning. Sådan pedagogik kan 
användas vid alla former av museer och vara utgångspunkt för olika pe
dagogiska aktiviteter. Den kan utgöra ett inslag i ett friluftsmuseums 
pedagogiska program liksom det kan vara ett centralt inslag i en dialog
baserat pedagogisk visning av en konstutställning. I grunden handlar 
det om en förändrad ontologisk utgångspunkt – ett sätt att förstå och 
beskriva hur världen är beskaffad, liksom hur människans relation till 
sin omvärld kan tolkas. En sådan förändrad ontologi innebär att nya be
rättelser kan uppstå. Föremål kan förstås på nya sätt, nya etiska samtal 
kan föras och ny kunskap kan växa ur denna mylla.

En skärpning av den ekokritiska blicken hos såväl museer som hos 
deras besökare innebär bland annat en ökad medvetenhet om, och för
hoppningsvis även ett fördjupat intresse för, människors relationer till 
andra djur samt hur föreställningar om ickemänskliga djur sprids i oli
ka medier och om olika djurs situationer i det nutida samhället – liksom 
hur dessa villkor sett ut historiskt. Museerna skulle kunna fördjupa och 
utveckla sin pedagogiska verksamhet genom att låta utställningar och 
program inspireras av människadjurstudier med historiskt perspektiv 
(Kean & Howell 2019). De skulle kunna tolka och belysa relationen 
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människadjur utifrån den posthumanistiska forskningen och med in
spiration från kritiska djurstudier (Pedersen 2007; Pedersen 2010; Sjö
gren, Gyberg & Henriksson 2015; Palmer & Pedersen 2017; Spannring 
2017; LloroBidart & Banschbach 2019; Russell & Spannring 2019). 
Utifrån detta perspektiv har exempelvis pedagogikforskaren Helena 
Pedersen i föreliggande antologi skrivit en introduktion till en kritisk 
djurpedagogik som passar mycket väl in i en miljöhumanistisk museipe
dagogisk verksamhet.

En central del av den miljöhumanistiska forskningen är inriktad mot 
att utforska det förflutna för att studera människors sammanflätning 
med omgivningen. Som nämnts ovan produceras sådana till exempel 
inom ekokritisk forskning och människadjurstudier. Ytterligare ett 
viktigt fält är det miljöhumanistiska ämnet miljöhistoria (Wakild & 
Berry 2018). Sådana historiska narrativ som berättar om människamiljö 
på nya sätt kan spela en betydelsefull roll för de museer som vill arbeta 
med en miljöhumanistisk inriktning. 

Den miljöhumanistiska museipedagogiken utmanar också den tradi
tionella förmedlingen vid kultur respektive naturvetenskapliga museer 
eftersom miljöhumaniora till sin natur är tvärvetenskaplig och inte in
ordnar fenomen, kunskaper eller narrativ i kultur respektive naturhis
toria. Miljöhumanistisk museipedagogik ses här som en möjlighet för 
såväl natur som kulturhistoriska museer att problematisera och över
skrida de egna kunskapstraditionerna, öppna för nya perspektiv samt 
knyta an till miljöhumanistiska sätt att utveckla kunskap och sätt att 
tala om människan och klimatförändringarna. Den miljöhumanistiska 
museipedagogiken kan därför användas i samtal som explicit behand
lar hållbarhetsfrågor men de kan också vara en utgångspunkt i samtal 
som handlar om andra ämnen men som ändå relaterar till relationen 
människamiljö.

Med denna beskrivning av den miljöhumanistiska pedagogikens  
tillämpbarhet är det slutligen dags att fördjupa diskussionen kring re  la
tionen mellan Unescos utbildning för hållbar utveckling och den musei
pedagogik som projektet bidragit till att utveckla. Den föreslagna  
pedagogiken är inte detsamma som Unescos UHU med inriktning mot  
de globala målen i Agenda 2030. Den miljöhumanistiska museipedago
gi k en utgör i stället ett mer grundläggande perspektiv, vars syfte är 
att främja en medvetandegörandeprocess, utvecklandet av ett kritiskt  

tänkande och fördjupad självinsikt i frågor som rör relationen män
niskanatur i olika sammanhang: individuellt, kulturellt och politiskt. 
Avsikten är att tillgängliggöra perspektiv, begrepp, teorier och kun
skaper som sedan kan användas för fortsatt kritisk reflektion – inte 
minst i mötet med målskrivningarna i Agenda 2030. Genom en sådan 
medvetande görande process kan också viktiga förut sättningar för ett 
hållbart samhälle identifieras. Det miljöhumanistiska fältets norm
kritiska dimensioner kan främja det som i den pedagogiska forsknings
litteraturen kallas för ett transformativt lärande men också vad som 
kallas transgressivt lärande, i form av ett gränsöverskridande lärande 
som innebär att kunna identifiera motstridiga synsätt samt ifrågasätta 
maktstrukturer och hegemonier (LotzSisitka et al. 2015).

Samman fattningsvis kan sägas att ett genomtänkt miljöhumanistiskt 
förhållningssätt från museets sida innebär att möta och interagera med 
besökare så att förståelsen av relationen mellan människa, natur och 
djur fördjupas i en postantropocentrisk riktning. Det innebär att män
niskans beroendeförhållanden till sin miljö synliggörs genom att agens 
även relateras till andra arter och till ekosystem. Människan ses därige
nom som sammanflätad med, och beroende av, sin omgivande miljö i 
stället för att gestaltas som ett autonomt subjekt. Vidare inbegriper det 
miljöhumanistiska förhållningssättet också ett historiskt perspektiv, där 
människans relationella existens temporaliseras och hennes sätt att iden
tifiera sig själv i relation till andra arter och till föremål studeras över tid. 

Det miljöhumanistiska perspektivet kan synliggöra sådana underlig
gande normer och värderingar som museer vidarebefordrar i den för an
tropocendiskussionen helt avgörande frågan om människors självförstå
else och förhållningssätt till miljön. Ekokritiska analyser kan belysa och 
utmana normer som rör föreställningar om vad en människa är, hennes 
relation till sin omvärld, till naturen och till andra djur och hur dessa är 
relaterade till andra normer som genus och kulturell tillhörighet. Med 
hjälp av det miljöhumanistiska perspektivet utforskas därmed delar av 
den maktordning som bär upp det antro po  centriska tänkandet. Det 
ger samtidigt en fördjupad förståelse av hur antropocentriska föreställ
ningar medverkat till och legitimerat sådana för hållnings  sätt till natur 
och djur som idag medför att eko system är nära att kollapsa. Utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv kan man säga att den ekokritiska analysen däri
genom kan fördjupa förståelsen av ”det ohållbara”, det vill säga sådana 



80 81

■      B A KG R U N D O C H I N T R O D U K T I O N C A R O L A N O R D B Ä C KC A R O L A N O R D B Ä C K

tankefigurer och samhälleliga praktiker som behöver synliggöras och 
problematiseras i en fördjupad reflektion kring individens egna val och 
den övergripande samhällsutvecklingen. 

En sådan ekologisering av museernas pedagogiska verksamhet (Ca
meron 2015) är samtidigt ett sätt att etablera kulturhistoriska rottrådar 
till naturvetenskapligt orienterade begrepp som ekologi, ekosystem och 
biologisk mångfald – liksom det utvecklar en historisk förståelse för den 
ekologiska obalans som råder i vår egen tid och som inbegrips i begrep
pet antropocen.
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EPOKBEGREPPET  
ANTROPOCEN –  
EN HISTORIEDIDAKTISK  
UTMANING 
Carola Nordbäck

Antropocen är enligt många forskare namnet på den  
geologiska epok som vi nu går in i och som präglas  
av klimatförändringar orsakade av människan.  
Men hur påverkas vårt sätt att tänka om det förflutna, 
nutiden och framtiden i mötet med de hot som ligger i 
antropocen? Historikern Carola Nordbäck diskuterar 
denna fråga och kommer till slutsatsen att den historie
didaktiska forskningen behöver ta begreppet antropocen 
på allvar och även fokusera på dess betydelse för  
människors sätt att tänka om framtiden. 

Antropocen kan beskrivas som ett epok och tröskel begrepp som rym
mer förklaringar av de pågående globala miljö och klimat  för ändring
ar na och förankrar dem i ett historiskt narrativ (Clark 2015). I denna 
text diskuteras antropocen utifrån ett historiedidaktiskt per spek tiv.1 
Det innebär bland annat att texten behandlar antropocens historiekul
turella närvaro och innehåller en diskussion om antropocens potentiel la  
inverkan på människors sätt att uppfatta samtiden, det för flutna och 
framtiden. Genom att både peka på det historiska meningsskapandets 
samhälleliga betydelse och belysa pågående förändringsprocesser, visar 
texten på historiekulturens roll för människors möjligheter att förstå, 
problematisera och hantera olika tids begrepp. Vidare betonar texten 
vikten av att den historiedidaktiska forskningen problematiserar be
greppen antropocen och djuptid och undersöker vilka utmaningar och 
möjligheter som begreppen rymmer.

HISTORIEFORSKNING OM ANTROPOCEN
Jag ska idag göra två påståenden […]. Det första är att historiker, 
och därmed historisk kunskap, är viktigt. Vi lever i en tid då det 
finns efterfrågan på ny historieskrivning som behandlar globala 
miljö förändringar och som relaterar till den vetenskap som utfors
kar dessa förändringar samt de möjligheter och hot som de kan 
innebära. Det andra påståendet är att vi historiker ännu inte till 
fullo har upptäckt denna möjlighet och att vi därför inte har sva
rat upp mot efterfrågan. (Sörlin 2018, s. 8, min övers.) 

Citatet är hämtat från ett anförande som Sverker Sörlin höll vid Nor
diska historiker mötet i Ålborg 2017. Sörlin är professor i miljöhistoria 

◄◄   temabild 2 Bilden visar ett kvarglömt ställverk på norra Alnö 
utan för Sundsvall. Här låg hjärtat av sågverksindustrin under slutet 
av 1800talet och området har därefter påverkats av olika former av 
industrier. Naturen och bottensedimenten i havet bär spår av detta. 
De sammanflätas med de lämningar av mänskliga bosättningar 
från järnåldern som finns vid Alnösundet, liksom av de geologiska 
minnena av den vulkan som för cirka 570 miljoner år sedan bidrog  
till att ön bildades. Foto: Carola Nordbäck.
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och en av de historiker i Norden som tydligast har betonat behovet av 
en mer miljöinriktad historie   skrivning som belyser människans ansvar 
för den situation som jordens klimat och djurliv befinner sig i (se till 
exempel Sörlin 2000; Sörlin 2009; Sörlin 2017). Sörlin betonade i sitt 
anförande att fler historiker bör ta sig an de miljöhistoriska frågorna och 
på så sätt bidra till kunskaps utvecklingen och förmedlingen inom detta 
fält. Ett exempel på Sörlins ambition att för medla historiska kunskaper  
till allmänheten om dessa frågor är hans bok Antropocen: En essä om  
människans tidsålder (2017). Där beskriver han såväl klimat för än d
ringarna som de temporala för ändringar som begreppet antropocen gi
vit upphov till.

Även om den allmänna historieforskningen i Sverige ännu inte har ta
git upp frågan om antropocen pågår således sådan forskning inom miljö 
historia. Inom detta tvärvetenskapliga område studeras männi skans  
relation till sin livsmiljö. Smältande glaciärer, radio aktivitet, tem  peratur
höjningar och utrotade djur  arter är centrala frågor som diskuteras och 
problematiseras av miljö historiker. Det sker ofta inom forsknings miljöer 
som är inriktade mot så kallad grön humanio ra eller miljöhumaniora, 
på engelska ecological humanitites alter nativt environ mental humanitites 
(se Oppermann & Iovino 2017; Emmett & Nye 2017). Denna forskning 
producerar dessutom resultat och teorier vars anspråk vida överskrider 
det egna fältet. I antologin The Anthro pocene and the global environmen-
tal crisis (2015) skriver exempelvis forskarna Clive Hamilton, Christophe 
Bonneuil och François Gemenne angående antropocens konsekvenser 
att:

Detta innebär slutet på tanken att naturen endast utgör en bak
grund till den mänskliga historien och slutet på den moderna sam
hällsförståelse som främst betonar betydelsen av sociala re lationer. 
Inom humaniora och samhällsvetenskap har samhället beskrivits 
som om det stått ovanför och varit fristående från de cykler och 
biogeokemiska kretslopp som präglar livsmiljön på jorden. Nu 
måste dessa veten skaper beakta dessa faktorer och där igenom 
komma tillbaka till jorden. Deras förståelse av ekonomi och mark
nad, kultur och samhälle, historia och politisk styrning måste  
genomgå en materialiseringsprocess. Sådana verksamheter kan 
inte längre ses som arrangemang, avtal och konflikter som enbart 
involverar människor. I Antropocen vävs i stället sociala, kultur
ella och politiska ordningar samman med, och blir beroende av,  

teknisknaturliga ordningar där materia och energi omsätts i  
biogeokemiska kretslopp på global nivå. Detta fordrar att både nya 
vetenskapliga begrepp och forskningsmetoder utvecklas inom hu
maniora. (Hamilton, Bonneuil & Gemenne 2015, s. 4, min övers.) 

Av citatet framgår att antropocenforskningen rymmer en kritik av  
en rad grundläggande föreställningar som återfinns inom etablerade  
humanistiska och samhällsvetenskapliga akademiska discipliner. Den 
omfattar disciplinernas självförståelse, gränsdragningar och ontolo
giska grundantaganden. Kritiken är mycket relevant för historieveten
skapen, den vetenskapliga disciplin inom vilken jag är verksam. Jag vill 
särskilt peka på betydelsen av historiedidaktik, ett forskningsfält med 
historie vetenskaplig anknytning där begreppet antropocen är relevant  
och viktigt att diskutera. Ordet didaktik för tankarna till under
visningens område men den historie didaktik som har vuxit fram under  
de senaste decennierna har ett brett  fokus och under söker inte bara 
historie undervisning, läro medel och liknande, utan inkluderar även de  
samhälleliga praktiker och sammanhang där historiska narrativ produ
ceras, medieras, för medlas, tolkas och brukas. Detta sker exempelvis i 
politiska debatter, i reklam, i populärkulturella uttryck som i film och 
dataspel, men också i historieförmedlande verksamheter som museer 
och arkiv (Carretero, Berger & Grever 2017; Metzger & Harris 2018). 
Genom att stu dera det historiska meningsskapandet i dessa samman
hang kan historie  didaktisk forskning utveckla kunskap om hur före
ställningar om det förflutna påverkar människors självbild, deras 
samtids orientering och framt ids förväntningar. Fältet rymmer dess utom 
studiet av grundläggande onto logiska och epistemologiska frågor om tid 
och minne och anknyter därmed till forskning om kulturellt minne, 
historiefilosofi och meta historia (Ruin & Ers 2011; Karlsson & Zander 
2014; Ruin 2016; Rüsen 2017). 

Mot bak grund av det mång facetterade innehållet i denna forsknings
inriktning står det klart att antropocen är ett begrepp som har stor 
relevans för historiedidaktiken och för de samhälleliga institutioner 
som förmedlar historiska narrativ, som exempelvis museer och skolor. 
Kultur historiska museers publika verksamhet handlar till stor del om 
att levande göra, för medla och problematisera historiska narrativ och 
rela tera dem till nuet. Det publika arbetet vid museer är en form av 
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historie didaktisk praktik som är sammanflätad med den historie  för
medling som sker vid skolor, universitet, arkiv och bibliotek (Gosselin 
& Livingstone 2016; Gardner & Hamilton 2017; Stoddard 2018; Nord
bäck 2018). Den historie didaktiska forskningen har följaktligen goda 
skäl att ta sig an antropocen. Ett första steg kan vara att förstå antropo
cenbegreppets historia.

EN BEGREPPSHISTORISK UTGÅNGSPUNKT

Begrepps historikern Reinhart Koselleck utvecklade under 1900talets 
sista decennier en historisk semantik med vilken han under sökte hur 
be greppsanvändning och begrepps förstå else förändras över tid. Han 
studerade den roll som semantisk förändring spelat för människor och 
samhällen som genomgått olika förändrings processer. Koselleck inrik
tade sig på de begrepp som hade möjliggjort nya sätt att uppfatta histo
risk tid och därmed rymde förändrade tids erfarenheter. Han menade 
att sådana begrepp både förmedlade tidigare kollektiva erfaren heter och 
föregrep framtida erfarenheter. Koselleck har på så sätt bidragit till ny 
kunskap om hur semantiken kan fördjupa vår förståelse av relationen 
mellan före ställningar om tid och historiska begrepp (Koselleck 2002; 
Koselleck 2004).

Kosellecks intresse för begreppshistorisk förändring kan även använ
das för att förstå begreppet antropocens tillkomsthistoria och växan de 
vetenskapliga, kulturella och politiska betydelse. Ánthrōpos är det gre
kiska ordet för människa. Det återfinns i en rad mer eller mindre väl
kända ord i det svenska språket. Varje ántrōposord har trådar bakåt i 
historien, till äldre språk och tankevärldar, praktiker, miljöer, plat ser, 
människor och texter. De kan bidra till en ökad förståelse av de förhållan
den som rådde vid deras tillkomst. Några bekanta exempel är antro po-
centrisk (människocentrerad), antropologi (vetenskapen om män niskan) 
och antropo morf (människo liknande). Ántrōpos finns också i mer  
ovanliga ord som antropometri (läran om människokroppens mått
förhållanden), antropofag (kannibal) och antrofobi (skygghet för män
niskor). Dessa exempel ingår i en bred flora av ord där ántrōpos fungerar 
som en människo inriktad bestämning av det som avses. Medan ordet 
antropofag främst förekom under 1700talet är ordet antropo centrisk en 
1900tals produkt. Dessa exempel speglar hur det svenska skrift språket 

förändrats. Nya ord har utvecklats, samtidigt som äldre ord reducerats 
till språkliga minnen i etymologiska ordböcker.

Antropocen är förmodligen det mest antropo centriska av alla ánt rō 
pos ord. I National encyklopedin har ordet hunnit införlivas och där 
står att antropocen är en: ”föreslagen geologisk epok vanligen avseen de 
tidsperioden efter cirka 1800, under vilken människan har utgjort en be 
tydande faktor i förändringen av jordens geologi, klimat och ekosystem.”2 
Antropocen betyder därmed ”människans tidsålder” – den tidsålder 
som skapats av människan.

Kosellecks sätt att identifiera språkliga förändringar och relatera dem 
till sam hälls för ändringar är användbart i en fördjupad förståelsen av 
begreppet antropocen. Det har under de senaste decennierna kommit 
att bli betydelse fullt i många olika sammanhang och rymmer nya sätt 
att uppfatta vår egen tid. Begreppet beskrevs av nobel pristagaren Paul 
Crutzen i en artikel i tidskriften Nature 2002:

Under de senaste tre århundradena har människors påverkan på 
den globala miljön ökat. På grund av de antropogena koldioxid
utsläppen kan det globala klimatet komma att påverkas avsevärt 
och förändras under de kommande årtusendena. Det verkar där
för lämpligt att tilldela samtiden namnet ”Antropocen”, en på 
många sätt mänskligt dominerad geologisk epok, som ersätter 
Holocen – den varma period som pågått under de senaste 10 000–
12 000 åren. (Crutzen 2002, s. 23, min övers.) 

Crutzen hade två år tidigare, tillsammans med kollegan Eugene F. 
Stoermer, publicerat en text där de argumenterade för införandet av an
tropocen som epokbenämning för vår egen tid och att epoken skulle ta 
sin börja vid 1700talets slut (Crutzen & Stoermer 2000). De var dock 
inte de första forskare som hade formulerat sådana tankar. Crutzen och 
Stoermer hänvisar till geologer som redan under 1800talet talade om 
människan som en geologisk faktor och föreslog att den rådande epoken 
skulle ses som människans tidsålder (Lewis & Maslin 2018; Rull 2021; 
Crutzen 2021). Crutzens sätt (2002) att tolka vår tids klimat och miljö
förändringar har fått ett stort genomslag. Begreppet antropocen har allt
sedan millenieskiftet diskuterats livligt i geologiska sammanhang men 
också inom miljöhistoria och en rad andra vetenskapliga fält. Crutzen 
håller likväl fast vid sin definition. I en artikel från 2011 definierar han, 
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tillsammans med flera andra forskare, att begreppet antropocen inne
bär ”(a) att jorden nu övergår från den pågående geo logiska epoken som 
benämns holocen och (b) att mänsklig aktivitet i stor utsträckning för
orsakat att Holocen avslutas. Med andra ord har mänskligheten blivit en 
global geologisk kraft” (Steffen, Grinevald, Crutzen & McNeill 2011; jfr 
Crutzen 2021). Epok benämningen är dock ännu inte formellt erkänd av 
International Union of Geological Sciences som är den internationella 
geologiska organisation som ansvarar för de kronologiska bestämning
arna (Warde, Robin & Sörlin 2017; Zalasiewicz 2019). Benämningen 
har även ifrågasatts och kritiserats av många forskare på olika grunder. 
Två aspekter som många kritiker tagit fasta på är dels begreppets an
tropocentriska karaktär som överdriver människans betydelse, dels att 
begreppet etablerar ett kollektivt ansvar för förändringarna när detta 
ansvar i praktiken är väldigt olika fördelat över jorden och mellan olika 
grupper i samhället (exempelvis Malm & Hornborg 2014; Buer 2016; 
Haraway 2016; Demos 2017; Neckel 2021). 

Begreppet antropocen rymmer ett historiskt metanarrativ som både 
börjar och slutar i vår egen tid (se exempelvis Steffen, Grinevald, Crut
zen & McNeill 2011; Hamilton, Bonneuil & Gemenne 2015; McNeill 
& Engelke 2016; Sörlin 2017). Det handlar om att de stabila klimat
för hållanden som präglat jordens livsmiljö de senaste 11 700 åren – och 
som varit en viktig förut sättning för den utveckling som skett under 
denna tid – är på väg att förändras i snabb takt. Vad som kommer i 
dess ställe är ovisst. Begreppet antropocen för ankrar de pågående miljö
förändringarna i ett narrativ som ifråga    sätter och kull kastar etablerade 
sätt att förstå den historiska utveckling som skett alltsedan den indu
striella revolutionen samtidigt som det rymmer en ny och okänd fram
tidshorisont. Trots att benämningen antropocen har sitt ursprung inom 
geologin medför således begreppets historiska dimen sioner och dess 
snabbt ökade användning inom en rad andra vetenskapliga områden att 
det också är relevant ur ett historievetenskapligt perspektiv.

KULTUR OCH NATUR

Ett viktigt skäl för den historiedidaktiska forskningen att beakta di s
kus sionen om antropocen är att detta narrativ rubbar etablerade his
to riedidaktiska försant hållanden och utmanar fastställda begrepps

definitioner. Ett exempel är relationen mellan begreppen kultur och natur.  
I fokus för många historie didaktiska studier står begreppet historie kultur. 
Det syftar på sådana samhälls områden och kulturella verk sam heter där 
aktualisering av det förflutna pågår. Historiekulturen omfattar således 
den sam  hälleliga produktionen, förmedlingen, tolk ningen och bruket 
av historisk kunskap och kulturella minnen i olika praktiker och sam
manhang (Karlsson & Zander 2014; Rüsen 2017; Carretero, Berger & 
Grever 2017). Historiefilosofen och historiedidaktikern Jörn Rüsen defi
nierar begreppet:

Historiekultur är nu den del av varseblivning, tolkning, oriente
ring och målsättning som rör tiden som en bestämmande faktor 
för mänskligt liv. Tiden erfars och tolkas, och mänskligt handlan
de och lidande orienteras i tidens lopp och motiveras ändamålsen
ligt i relation till dess utsträckning i tiden. Men inte all tolkande 
hantering av tiden är historisk, eller bättre, skapar historia. Tiden 
tolkas även i natur lagar, och naturvetenskaplig kunskap räknas 
inte till historiekulturen. Historiekultur är alltså ett visst slags tol
kande hantering av tiden, nämligen just en sådan hantering som 
frambringar ”historia” som erfarenhet, som tolkningsprodukt, 
som orienteringsstorhet och som målsättning. (Rüsen 2004, s. 153f, 
min övers.)

I fokus för den aktualisering av det förflutna som Rüsen talar om 
finns således en ständigt pågående tempo ralisering i form av människ
ans tidsliga orientering. Rüsen avgränsar sam tidigt historiekulturen från 
de olika sätt att diskutera tid och utveckla kunskap om tid som existerar 
inom natur vetenskapliga fält (Rüsen 2004; Rüsen 2017). Även om Rü
sen menar att naturvetenskapligt utvecklad kunskap inte kan betrak
tas som historia står det klart att antropocen återfinns som historiskt 
narrativ i vår historie kultur. Antropocennarrativet återfinns på museer, 
i skön litteratur, på film, i bildkonsten, i politiska debatter och i facklit
teratur. Det har dock bestånds delar som är ovanliga i historievetenskap
liga sammanhang. Antropocen samman tvinnar natur veten skaplig kun
skap med ett historiskt narrativ av ett mer traditionellt slag och bildar ett 
narrativ som spänner över nästan 12 000 år. Det förenar tidsskalor, kro
nologier och förklarings modeller som annars sällan möts och formar ett 
tidsbegrepp som utmanar ett traditionellt historiskt meningsskapande.  
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Detta inne bär att antropocen också har potential att utmana synen på 
vad som kan sägas vara meningsfull historia.

Rüsen återkommer till frågan om relationen mellan naturvetenskap  
och historia i boken Evidence and meaning: a theory of historical studies  
(2017). Där diskuterar han de utmaningar som de globala miljö     hot
en innebär och reflekterar över vad detta kan innebära för hi  s to  rie  
 vetenskapen:

De miljöproblem som orsakats av teknologisk påverkan i en värld 
där naturen saknar mening innebär en intellektuell utmaning 
som (åtminstone enligt kulturforskare) fordrar en ny menings
kategori som sammanbinder människor och natur. En utgångs
punkt för detta är det faktum att både natur och kultur måste för
stås som temporala processer och att de måste tolkas historiskt, 
både var för sig och tillsammans. Naturens värld har blivit så nära 
sammanflätad med mänsklig kultur att det är svårt att förstå na
turen utan att beakta effekterna av människans påverkan på den. 
Jordens geologiska tide räkning har trätt in i epoken Antropocen, 
där kultur och natur är relaterade på ett sådant sätt som kräver ett 
nytt ekologiskt tankesätt. De bildar tillsammans en ny epok i jor
dens utveckling. (Rüsen 2017, s. 77, min övers.)

Rüsen ställer sig dock frågande till en sammantvinnad berättelse där 
naturens och människans historia förenas. Hur kan en meningsfull his
toria formuleras som går bortom våra invanda sätt att uppfatta historisk 
mening? Han konstaterar att historie vetenskapen ännu inte funnit nå
got svar på denna fråga.

Presentationen av begreppet historiekultur ovan visar att det är väl 
lämpat att användas i under sökningar som studerar hur narrativet om 
antropocen manifesteras i olika samman hang. Det framgår också att 
narrativets gränsöver skridande karaktär kan utmana historikers grund
läggande förståelse av vad historia är och bör vara.

I Rüsens sätt att diskutera avspeglas en historiesyn där avgränsningen 
mellan natur och kultur utgör en viktig aspekt. Begreppet humanism 
är också centralt för Rüsens historiesyn, vilken präglas av att begreppen 
natur och kultur ses som varandras motsatser samtidigt som skill naden 
mellan människa och natur betonas. Människan ses först och främst 
som en kultur varelse. Detta medför också (vilket avspeglas i de båda 
citaten ovan) en betoning av skillnaderna mellan de kunskapss yner som, 

enligt Rüsen, präglar historia och natur vetenskap. Rüsen argumenterar  
även för en universell humanism där just människans ”natur” som 
kultur  varelse är det som förbinder alla människor (Rüsen 2006; Rüsen 
& Laass 2009). Han skriver: 

Genom att tala om ”mänskligheten” som en utgångspunkt för 
män  sklig självförståelse och som riktlinje för mänskligt liv i prak
tiken betonar humanismen civiliserade folks kulturella kvaliteter 
som väsentligen annorlunda än vad som skulle vara fallet i ett  
naturtillstånd och särskiljande i förhållande till alla andra kända  
arter på jorden. (Rüsen 2009, s. 17)

Människan är dessutom, enligt Rüsen, befriad från tvånget att leva  
under naturens begränsningar och skiljer sig därigenom från alla andra 
varelser på jorden. Han skriver: ”Mänskligheten i sig självt är en process 
genom vilken hennes självbemyndigande överskrider naturens gränser 
och leder henne in i kulturens värld – eftersom kultur är motsatsen till 
natur” (Rüsen 2009, s. 17, min övers).

Rüsen har ifrågasatt den kritik av humanismens antropocentriska 
ut gångspunkter som exempelvis formulerats av den posthumanistiska 
filosofen Rosi Braidotti (2013). Rüsen skriver med anledning av Braidot
tis kritik att ”Mänskligheten går i princip förlorad när människan jäm
ställs med maskar, präriehundar, robotar och artificiella tekonologiska 
skapelser” och han menar att posthumanismen i förlängningen leder till 
intellektuellt barbari (Rüsen 2019). Rüsen är därmed en av de historie
didaktiker som tydligt har ifrågasatt den posthumanistiska forskning
ens kritik av humanismen och varnat för dess konsekvenser för historie
skrivningen (Rüsen 2020). 

Rüsens kritik av posthumanismen delas inte av alla historiker. Tvärt
om har det vuxit fram antropoceninriktad historieforskning som på 
många sätt skiljer sig från hans sätt att betrakta humanism och fast
ställa gränserna mellan natur och kultur inom ramen för en förståelse 
av vad historisk kunskap är. De tidigare nämnda antropocenforskarna 
Hamilton, Bonneuil och Gemenne pekar på att den moderna historie
veten skapens framväxt under 1800talet genomsyrades av den ontolo
giska och epistemologiska tudelningen mellan natur och kultur och att 
denna dikotomi präglat vetenskapen sedan dess. De skriver att ”den  
etablerade synen på människan, det sociala kontraktet, naturen, historien,  
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samhället och politiken – med andra ord, alla väsentliga idéer som dessa 
discipliner har byggts på väntar på att omprövas” (Hamilton, Bonneuil 
& Gemenne 2015, s. 5, min övers.). 

Samma dikotomi mellan natur och kultur kan för övrigt iakttas hos 
de stora musei institutioner som växte fram under 1800talet, där tu
delningen mellan natur och kulturhistoria har utgjort en central gräns
dragning. Författarna ovan menar att denna tudelning måste överskri
das och upplösas för att en djupare förstå else av människans situation på 
jorden ska kunna utvecklas. Vikten av en fundamental omorientering 
där relationen mellan natur och kultur står i centrum betonas således 
starkt inom antropocen forskningen men hittills har den inte kommit 
till uttryck inom den svenska historiedidaktiska forskningen.

DET HISTORISKA MENINGSSKAPANDETS BYGGSTENAR

För att ytterligare fördjupa den historie didaktiska förståelsen av antro
pocen behöver narrativets konse kvenser, utmaningar och möjligheter 
för utvecklandet av historieförståelse belysas närmare. Människans för
måga att orientera sig och skapa mening med hjälp av temporalisering är 
den viktigaste och mest grundläggande faktorn för historiskt tänkande. 
I den historie didaktiska forskningen fördjupas förståelsen av detta men
ingsskapande bland annat med hjälp av begreppet historie medvetande. 
Det syftar på människans meningsskapande tempo ralisering, hennes 
förmåga att uppfatta sin egen historicitet och att orientera sig i tiden 
(Straub 2005; Rüsen 2007; Rüsen 2017; Seixas 2017; Clark & Peck 2018; 
Clark & Grever 2018).

Människors sätt att upp fatta och relatera till temporala dimensioner, 
som det förflutna, nuet och framtiden, påverkas av kulturellt konstru
erade föreställningar om tidens natur, riktning och beskaffenhet (Rü
sen 2007; Rüsen 2017). Tids logiker, tekniker och praktiker ämnade för 
tidslig orientering varierar följakt ligen mellan olika sam hällen, kontex
ter och tidpunkter. Diversifierade tidslogiker kan också existera sida 
vid sida. Detta blir synligt i studier av vår samtidskultur där tidslogiker 
synliggörs, utmanas eller repro duceras i exempelvis film, konst, dans, 
performance och skönlitteratur. Detta hetero krona tillstånd, präglat 
av parallella och ofta inkommensurabla tidslogiker, inne bär en insta
bilitet där olika tidsskalor, kronologier, ickelinjära och multitemporala  

tids före ställningar visualiseras och narrativiseras (Jordheim 2012; Jord
heim 2014; Sandahl 2016; Jordheim 2016). 

Denna multitemporalitet har också beskrivits inom historieforsk
ningen. Kultur historikern Helge Jordheim har proble matiserat begrep
pet antropocen utifrån ett historie teoretiskt perspektiv. Han använder 
Kosellecks begreppshistoriska semantik för att fördjupa förstå elsen 
av detta epokbegrepps inverkan på människors historiemedvetande. 
Jordheim pekar sam tidigt på att Kosellecks förståelse av tid och språk 
även rymmer tanken om multipla och samman flätade temporaliteter. 
Grundläggande begrepp såsom historia, tid och demokrati rymmer flera  
tidslager och begreppens räckvidd sträcker sig såväl bakåt som framåt i 
tiden. Samtidigt fungerar grundbegreppen synkroniserande genom att 
de etablerar en form av homo genitet. Koselleck utvecklade även en teori 
om historiemedvetandets kulturella förändrings processer där begreppen 
erfarenhetsrum (närvarande förflutet) och förväntnings horisont (aktuali
serad framtid) står i centrum. Dessa båda begrepp syftar på modaliteter 
som är centrala för människors historiska meningsskapande. De kan 
användas i studier av hur historisk tid konceptualiseras och uppfattas. 
Kosellecks centrala tes är att diskrepansen mellan erfarenhetsrummet 
och förväntningshorisonten successivt har ökat från 1700talets slut och 
att detta blir synbart i begreppshistoriska analyser. Särskilt begreppet 
historia – eller ännu hellre kollektivsingularet historien – har präglats av 
denna åtskillnad (Koselleck 2004; Jordheim 2016; Chakrabarty 2018). 
Jordheim menar att det historiemedvetande som utvecklades vid sekel
skiftet 1800, och som innebar att historien uppfattades som en enhetlig 
ström av händelser som rör sig mot framtiden, nu är på väg att kollapsa 
– om det inte redan har gjort det. I stället är en ny tidsregim på väg att 
utvecklas som präglas av temporal pluralisering (Jordheim 2016).

Denna utveckling har accentu erats inom historievetenskaplig forsk
ning de senaste decennierna, bland annat genom de globala perspektiv 
som vuxit fram som en effekt av den pågå ende ekonomiska, kulturella 
och demografiska globaliseringen. Användandet av globala perspektiv 
har möjliggjort för historiker att utmana etablerade tankefigurer. Ett så
dant exempel är nationalstaten som under lång tid utgjort ett nav för det 
historiska menings skapandet. Genom att använda andra utgångspunk
ter för det historiska berättandet synlig görs också alternativa tidslogiker. 
Detta har bidragit till en mer plura listisk tidsuppfattning sam tidigt som 
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den linjära tidsuppfattning som präglat det moderna väster ländska pro
jektets historie skrivning alltmer upplösts. Historikern Marek Tamm 
beskriver de temporala för skjut ningar som sker i samband med att his
torie skrivningen flyttar fokus mot det globala:

Därigenom blir historien en flerskiktad och sammanflätad pro
cess där de olika skikten präglas av skilda logiker, tempon och 
geografiska uttryck. Globalhistorikern ser världen som ett integre
rat fenomen samtidigt som detta perspektiv också betonar att 
världen genomsyras av heterogenitet. Därför innebär globalhisto
riens perspektiv inte en förlust av en lokal dimension; istället blir 
det betydelsefullt att diskutera både lokalt och globalt, mikro och 
makrohistoria tillsammans, till och med att utveckla ”global mik
rohistoria” – ett perspektiv som har efterfrågats på senare tid […]. 
(Tamm & Burke 2019, s. 2, min övers.)

Tamm pekar på de skalförskjutningar och nya tids rytmer som synlig
görs när historiker för ankrar narrativ i nya historiska subjekt. Det 
kan också röra sig om att låta den historiska fram ställningen följa en 
idé, ett ting, ett landskap, ett djur, en byggnad eller själva mötet mel
lan olika historiska subjekt (Olsen 2010). I Tamms beskrivning finns 
samtidigt ett nyvaknat intresse för materialitet. Detta intresse inom 
historieforsk ningen har bidragit med så kallade nymaterialistiska per
spektiv. I stället för att betrakta människan som historiens autonoma 
subjekt betonas hennes samman flätade existens med omvärlden, vilket 
också öppnar för att andra former av agens och subjekt skap kan stude
ras. Arkeologen Bjørnar Olsen är en av företrädarna för ett sådant syn
sätt och han skriver i In Defense of Things, Archaeology and the Ontology 
of Objects (2010) att:

[…] saker, alla de fysiska ting och enheter som vi, i enlighet med 
de rådande historie veten skapliga tankesätten och konventionerna, 
kallar ”materiell kultur”, existerar i världen tillsammans med 
människor, växter och djur. Alla dessa varelser är besläktade och 
delar vissa egenskaper, ”materialitet” och delaktighet i en bebodd 
värld. […] De delar en förmåga att göra skillnad för världen och 
för andra varelser. (Olsen 2010, s. 9, min övers.)

Denna nymaterialistiska ontologi – vars centrala grundantagande  
gäller samman flät ningen och den ömsesidiga agensen hos mänskliga 
och ickemänskliga subjekt – medför samtidigt en diversifierad tidslogik.  
Verkligheten blir inte bara en sammanflätning av subjekt utan även en 
sammanflätning av tider, rytmer och cykler. Olsen skriver vidare att: 

Varje ögonblick etableras, via de ting vi stöter på i vår omgivning, 
ett lapptäcke av samtidigt existerande tidshorisonter. Detta etab
lerar nätverk och kopplingar mellan skilda tider och förfluten
heter. Det är inte bara ett nätverk som sammanflätar och förenar 
olika förflutna och presenter, utan ett nätverk som, tack vare sin 
specifika karaktär och hållfasthet, också riktar sig mot framtiden. 
(Olsen 2010, 2. 108, min övers.)

I detta sätt att betrakta temporalitet märks också ett förändrat förhåll
ningssätt till människan som subjekt. Det gäller både accentuering
en av människans beroende av sin omgivning och ett ökat intresse för 
att betrakta verkligheten utan att utgå från människans subjektstatus. 
Denna form av historieforskning beskrivs ibland som postantropo
centrisk eller post humanistisk (Domanska 2019). I samband med denna  
fokusförflyttning blir också före ställningar om samtidighet svåra att 
upprätthålla, liksom – den för traditionell historie skrivning så centrala 
– åtskillnaden mellan det förflutna och nuet. Olsen fortsätter: 

Ting är inte bara spår eller rester av frånvarande ögonblick; de för
enar och hybridiserar perioder och epoker på ett effektivt sätt. De
ras varaktighet över tid gör både det förflutna och det nuvarande 
påtagligt och närvarande. Tingen gör kontinuerligt motstånd mot 
föreställningen att tiden är momentan och irreversibel. (Olsen 
2010, s. 108f, min övers.)

Denna utveckling mot multitemporalitet, nymaterialistiska och post
humanistiska perspektiv har ytterligare förstärkts av framväxten av an
tropocen som historiskt narrativ. 

Sverker Sörlin menar att de ”grund läggande premisserna för män
ni skans för hållande till tiden och rummet” är i gungning (Sörlin 2017, 
s. 187). Han skriver att många av de forskare som idag har blivit uttolkare 
av vår tid och utformare av vårt tids medvetande, kommer från natur ve
ten skapliga ämnen. Den natur veten skapliga forskningen om antropocen  
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har därmed på ett djupgående sätt bidragit till att proble matisera 
historie vetenskapliga sätt att tänka om tid.

Sörlins iakttagelse att antropocen medför att människans förhållan
de till tiden och rummet är i gungning har också formulerats av andra 
historiker. En historiker som på ett bety delse fullt sätt har bidragit till 
denna diskussion är Dipesh Chakrabarty. I ”The Climate of History: 
Four Theses” (2009) beskriver Chakrabarty de utmaningar som den 
traditionella historie skrivningen står inför. Denna text har spelat en 
viktig roll för den internationella historie debattens utveckling i synen 
på antropocens konsekvenser för historie skrivningen (se även Emmett 
& Lekan 2016). Chakrabarty pekar bland annat på hur narrativet om 
antropocen utmanar, och till vissa delar även kullkastar, den traditio
nella historieforskningens grund läggande förstå else av tid och rum, 
liksom dess natur och människo syn. Historieforskningen bör därför, 
enligt Chakrabarty, använda och kombinera olika tids skalor, relate
ra människans historia till klimatförändringar, till kapitalismens ut
veckling och till andra djurarters historia (Chakrabarty 2009). Genom 
sådana förändringar kan historievetenskapen bidra till en fördjupad 
förstå else av den situation som livet på jorden nu står inför. Men den 
tänjer på och utmanar historikers etablerade sätt att tänka. I grunden 
gäller det att samman fläta jordens historia med människans historia 
(Chakrabarty 2018).

Den temporala gungning som Sörlin, Chakrabarty och många an
dra historiker talar om kan med historiedidaktisk terminologi beskrivas 
som att antropocen utmanar det historiska menings  skapandet genom 
att det innehåller omvälvande förändringar av såväl tidsbegrepp som 
förståelsen av det för flutna, nuet och framtiden. Chakrabarty skriver ex
empelvis att antropocen är ett uttryck för att människan har ingripit i 
temporala processer som utgår från andra skalor än dem som mänsk
lig aktivitet vanligtvis rör sig på. Detta har fått till följd att människan  
”fallit ned” i djuptid, vilket är geologins tidsskala och temporalitet 
(Chakrabarty 2015; Chakrabarty 2018).

Allt fler historiker samarbetar med arkeologer och geologer för att 
försöka skriva historia med utgångs punkt i längre tidsperspektiv. Ter
merna big och deep history har utvecklats för detta syfte. Medan big 
history försöker omfamna universums historia har deep history ett snä
vare perspektiv: denna forskning fokuserar främst på mänsklig hetens 

historia men försöker beskriva den ur ett så långt perspektiv som möj
ligt (Shryock, Smail & Earle 2012; Blundell 2015; Tamm & Burke 2019). 
Transtemporal history är ett annat begrepp som utvecklats för att kunna  
sammanföra och problematisera olika slags tempo  raliteter (Tamm & 
Burke 2019). Historikern Alison Bashford skriver med anledning av 
dessa olika temporala perspektiv som nu prövas: 

Klimatförändringarna har blivit en mötesplats för historisk, eko
logisk, arkeologisk och geologisk forskning. Antropocen, detta 
reso nansrika begrepp, tycks även vara inbjudande för den huma
nistiska forskningen och visar sig därigenom fungera som en be
greppslig mötespunkt. (Bashford 2013, s. 346, min övers.)

HISTORIEKULTURENS FÖRÄNDRING

Det är svårt att säga hur de ovan beskrivna temporala förändring arna 
påverkar människors historiemedvetande. Historiemedvetande synlig  
görs via historie kulturella manifestationer i form av olika slags aktua
liseringar av historiska narrativ. Sådana manifestationer kallas in om  
historie didaktisk teori för historiebruk. Begreppet syftar därmed på 
historie medvetandets performativa dimension. Det omfattar allt från 
historie vetenskaplig forskning till historiska referenser och narrativ i re
klamfilmer eller i politisk propaganda (för exempel på olika tolkningar 
se Aronsson 2004; Karlsson 2011; Karlsson & Zander 2014; Nordgren 
2016; Thorp 2020). I historiebruket är det möjligt att identifiera antro
pocens växande historie kulturella inflytande.

Det historiebruk som utvecklats kring narrativet om antropocen är 
omfattande. När den geo logiska vetenskapen vid 1900talets slutskede 
etablerade antropocen som ett narrativ om moder nitetens framväxt och 
kon se kvenser samt inkorporerade den i en stor berättelse som spänner 
över nästan 12 000 år kan det beskrivas som en form av vetenskapligt 
historie  bruk. Detta historie bruk avspeglar ett för ändrat historiemedve
tande och har potential att för ändra vår historie kultur i grunden. Antro
pocennarrativet har spridits till andra delar av historie  kulturen och åter
finns i politiken, skön  litteraturen och i den visuella kulturens narrativ 
och offentliga multimodala gestaltningar såsom i konsten, filmskapan
det och på museer (Jfr Sandahl 2016). Dessa kulturella uttryck präglas 
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ofta av dystopiska och även miljö apoka lyp tiska perspektiv. Sådana 
framåt syftande narrativ kan vara skapade med antropocen narrativet 
som utgångspunkt samtidigt som de också bidrar till att repro duce ra 
och förstärka det (Ginn 2015; Heise 2016; Sandahl 2016; Herdin & Gre
maud 2018).

Med de tidsdjup som antropocen rymmer följer lätt en form av tids
svindel. När denna svindel samtidigt rymmer narrativ om en annalkan
de katastrof och får ett existentiellt djup är risken stor att det skapar 
känslor av ångest och oro. Antropocenbegreppets effekter kan vara om
välvande för det som Koselleck kallar erfarenhets rummet och framtids
horisonten, det vill säga människors föreställningar om det förflutna 
och förväntningar inför fram tiden. Jordheim beskriver antropocen som 
ett epokbegrepp som innebär att ”världen som vi känner den upphör 
att existera”. Det scenario som antropocen tycks rymma kännetecknas 
enligt Jordheim av att det ”bryter igenom alla tidslager” och ”omkull
kastar alla tids regimer” (Jordheim 2016, s. 186).

De miljöapokalyptiska skild ringarna speglar därmed en viktig dimen
sion av antropocennarrativets speci fika karaktär. Det spänner en tempo
ral båge från det för flutna in i framtiden. Den framåtsyftande dimen
sionen rymmer samtidigt en hotfull och oviss framtid som inte lämnar 
något utrymme för den utveck lingsoptimism som var utgångs punkt för 
den historie syn som präglade moder nitetens fram växt. Detta framåt
syftande perspektiv synlig gör hur det historiska menings skapandet inte 
bara omfattar det förflutna – det förenar i stället det för flutna med nuet 
och utvecklar sikt linjer mot framtiden. Det synlig gör Kosellecks tes om 
hur tids  begreppen både pekar bakåt och framåt. Antro pocen samman
flätar olika tidsskalor och för ankrar därigenom människan i djuptiden. 
Det innebär sam tidigt att de dys topiska inslagen i form av lång siktiga 
negativa konse kvenser för livs miljön på jorden kastar en mot svarande 
”djup tids skugga” över framtiden (Chakrabarty 2018).

MED DJUPTIDEN – IN I FRAMTIDEN

Det antropocena narrativ som beskrivits ovan har bidragit till att fram
tidsfrågor har accentuerats inom många olika områden, även inom så
dana forskningsfält som vanligtvis fokuserar på studiet av det förflutna 
och dess relation till samtiden. Inom exempelvis arkeologi och kritisk 

kulturarvsforskning har en sådan framtidsorientering blivit märkbar de 
senaste åren (Fredengren & Åsberg 2020; Harrison 2020; Harrison & 
Sterling 2020; Fredengren 2021; Holtorf & Högberg 2021). Där utveck
las begrepp och teorier om temporalisering och djuptid som har stor re
levans för historiedidaktiken. Eftersom den svenska historiedidaktiska 
forskningen ännu inte uppmärksammat detta vill jag avsluta föreliggan
de text med att peka på denna teoriutveckling och identifiera den som 
en viktig utmaning för historiedidaktiken.

Arkeologerna Cornelius Holtorf och Anders Högberg får här repre
sentera detta intresse för framtidsfrågor. De forskar om kulturarv och 
bevarandefrågor och har betonat behovet av ett framtidsmedvetande 
inom kulturarvssektorn (Högberg et al. 2017). Med utgångspunkt i 
frågan om hur slutförvaring av kärnavfall kan ske försöker de utveckla  
tankar om vad ett framtidsmedvetande kan vara. I detta arbete har de 
utgått från det historiedidaktiska begreppet historiemedvetande. De 
skriver att 

begreppet historiemedvetande har en svaghet i relation till den 
framtidsförståelse vi diskuterar. Detta eftersom begreppet fokuse
rar på hur dåtid omvandlas till mening i nutid. Vad vi behöver är 
ett begrepp som kan omvandla framtid till mening i nuet och på så 
sätt tydliggöra hur framtiden medvetandegörs. (Högberg & Hol
torf 2016, s. 288)

De utforskar hur olika tolkningar av det förflutna ”omvandlas till anta
ganden om framtiden”. På samma sätt som historiemedvetande fram
träder som ett historiebruk framträder enligt författarna framtidsmed
vetandet i form av ett framtidsbruk (Högberg & Holtorf 2016; se även 
Holtorf & Högberg 2021).

Ett annat exempel på sådan historiedidaktiskt relevant forskning är 
arkeologen Christina Fredengrens bidrag i föreliggande antologi, som 
behandlar vikten av att öva upp den temporala läskunnigheten och pre
senterar olika verktyg som kan användas för detta syfte. Djuptidsinter-
vention är enligt Fredengren ett sådant begrepp som kan användas för 
att förstå kausala processer i djuptid och därmed hur vi, ofta oavsikt
ligt, initierar förlopp som producerar effekter långt in i framtiden. Även  
detta är ett sätt att tänka och tala om tid som har stor betydelse för histo
riedidaktiken. Det skulle kunna beskrivas som ett djuptidsmedvetande.
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Detta var ett par exempel på hur begreppet djuptid bidrar till nya 
sätt att temporalisera. Holtorf och Högberg talar här om en kompetens 
i form av en framtidslitteracitet – en fördjupad förståelse av relationen 
mellan nutid och framtid och ett framtidsmedvetande som manifesteras 
genom olika former av framtidsbruk (Holtorf & Högberg 2021). Deras 
sätt att använda historiedidaktisk teori för att reflektera om framtiden 
går inte att återfinna inom den historiedidaktiska forskning som främst 
är inriktad mot historiskt meningsskapande, historievetenskaplig forsk
ning och historieundervisning. 

Även om historiker ännu inte talar om framtidslitteracitet så har gi
vetvis historia, som Koselleck visar, en framtidsdimension i form av en 
förväntningshorisont. Historia kan, menar även Rüsen, beskrivas som 
en specifik form av narrativ som aktualiserar det förflutna, tolkar det 
och därigenom bidrar till en förståelse av samtiden. I produktionen av 
sådana historiska narrativ finns också en tydlig framtidsdimension. Rü
sen skriver att: 

Vad historikerna än må avse med ”historia” handlar det aldrig om 
summan av alla mänskliga handlingar, utan om ett betydelsefullt 
sammanhang mellan förflutet och nutida mänskligt handlande 
och därmed även framtida handlande (eftersom det nutida alltid 
är intentionellt riktat mot framtiden). (Rüsen 2004, s. 53f) 

Men trots denna framtidsdimension diskuterar historiker sällan 
framtiden på ett mer konkret sätt. Samma sak kan sägas om det his
toriedidaktiska forskningsfältet. Historiemedvetandet rymmer, som 
nämnts tidigare, en fram tidsdimension (Rusen 2004; Clark & Grever 
2018; Thorp 2020) men det finns få historiedidaktiska studier där denna 
dimension utforskas närmare. 

Det finns ytterligare skäl till att lyfta och diskutera framtidsdimen
sionen i den historiedidaktiska forskningen. Historiemedvetandets 
fram tidsdimension är exempelvis en viktig aspekt av historieämnet i 
den svenska skolan. I beskrivningen av historieämnets syfte i Lgr11, 
läro planen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, står 
att: ”Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes före
ställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt på
verkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden” 
(SKOLFS 2010:37).

Det finns dessutom tecken på att denna aspekt av historieundervis
ningen i grundskolan har brister. I en rapport som Skolinspektionen 
presenterade 2015 granskades om grundskolans undervisning i historia 
utformades så att eleverna gavs möjlighet att skapa samband mellan 
olika tidsdimensioner, (dåtidnutidframtid). Både den forskning som 
Skolinspektionen hänvisade till och den granskning som hade genom
förts pekade i samma riktning: det är svårt för många elever att länka 
samman de olika tidsdimensionerna (Skolinspektionen 2015). 

Mot bakgrund av diskussionen ovan blir det tydligt att den historie
di daktiska forskningen skulle ha nytta av begrepp och teoretiska red
skap för att diskutera historiemedvetandets framtidsdimension. Denna 
text kan ses som steg i riktning mot en sådan historiedidaktisk fördjup
ning kring det framåtriktade tänkandet.
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DJUPTIDSVERKTYG,  
HÅLLBARHET OCH OMSORG  
MELLAN GENERATIONER 
Christina Fredengren

Vi talar ofta om den värld vi lämnar efter oss till  
våra barn och barnbarn. Men de förändringar på klimat 
och eko system som människan orsakat sträcker sig 
långt bortom våra närmast efterföljande generationer.  
Hur kan vi visa omsorg för framtida generationer och  
bli bättre för-föräldrar? Arkeologen Christina Fredengren 
ger konkreta exempel på hur museer kan arbeta med 
begreppet djuptid, och genom det öka förståelsen  
för att det mänskliga agerandet idag skapar många  
framtider, både mänskliga och mer-än-mänskliga.

Vi lever i en tid av global uppvärmning och klimatförändringar, orsak  ad  
av industrialisering och ohållbar resurskonsumtion. Samhällsutveck
ling en bygger på extraktionsekonomier där naturresurser utarmas, och  
där vatten, mark och luft förgiftas. För dörren står även den sjätte mass 
utrotningen av djur, även den orsakad av mänskliga handlingar. Det här  
lämnar spår för långa framtider. Många forskare inom till exem pel geo
logi och klimatvetenskap hävdar att vi lämnat den holocena epoken och 
rört oss in i den långt mer klimatologiskt osäkra epoken Antropocen – 
människans tidsålder (Zalasiewicz et al. 2020). Dessa förhållanden an
går dock inte enbart naturvetare utan är av relevans för många ämnes
områden och yrkesgrupper som navigerar och agerar i frågor kring hur 
samhälle och livsstilar behöver ställas om i mer hållbar riktning.

Miljöhumaniora är ett nytt ämne som med hjälp av humanistiska 
verk tyg arbetar för att ge både en ny förståelse för miljöutmaningarna 
och andra sätt att bearbeta dessa. Omställningen handlar inte enbart om 
nya sätt att skapa kolsänkor eller att framställa fossilfritt stål – även om 
det också är viktigt. Omställningen handlar också om att hitta nya vägar  
att förhålla sig till oregerliga framtider, och om andra sätt att vara och 
verka som människa och dessutom att arbeta på att bli bättre ”förföräld
rar” ( ancestors ). Samtidigt som den planetära miljökrisen är en resurs
kris, kan den också ses som en kris i människors föreställningsförmåga. 
Mot den bakgrunden spelar både humanistisk och konstnärlig forsk
ning en viktig roll och kan ge nya ingångar och lösningar i hållbarhets
frågorna. Miljöhumanistisk forskning ( se t. ex. Emmett & Nye 2017; 
Rose et al. 2012 ) använder sig av metoder från till exempel STS ( science 
and technology studies ), nymaterialism, genusvetenskap, postkoloniala 
studier, miljöfilosofi och människadjurstudier för att undersöka hur 
relationer mellan natur och kultur blir till, upprätthålls och förändras. 
Dessutom undersöks och ifrågasätts effekterna av antropocentrism – att 
sätta människans behov och föreställningar i centrum. Det här är frågor 
som är viktiga i tider där både kulturarvs och museiverksamhet strävar 
efter att arbeta mer hållbart. Utbytet mellan miljöhumaniora och dessa 
kunskaps och verksamhetsområden har mycket att ge. 
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Den här artikeln ger en inblick i ett urval av frågor inom miljöhuma
nioras växande område, och behandlar förhållningssätt till materialitet 
och djuptid. Syftet är att översiktligt reflektera över natur/kulturvårds
verksamhetens utmaningar och möjligheter i den antropocena epoken. 
Artikeln behandlar frågor om hur klimatförändring ändrat förståelsen 
av människors handlingskraft och hur det påverkar både hur historia 
förstås och skrivs. Att historia behöver skrivas annorlunda beror på 
att människor blivit till planetära krafter vars handlingar får effekter  
i djupa tidsrymder – människan är inte avgränsad mot miljön på samma 
sätt som man tidigare föreställt sig. Mot bakgrund av detta resone mang 
görs en kort reflektion kring hur natur/kulturarv egentligen verkar inom 
det fält som handlar om politiseringen av det långsiktiga inom samhäl
let – men kopplingen skulle kunna stärkas både vad gäller natur /kul
turarvsfrågorna, men också vad gäller politikområdet i sig. Efter detta 
resonemang prövas idén om både klimatförändringarna och den stun
dande sjätte massutrotningen skulle kunna kvala in som kulturarv – om 
än oönskade sådana. De är mänskligt drivna förändringar som påver
kar långa framtider, och samtidigt som ingen enskild aktör aktivt gjort 
ett kulturarvsurval, så verkar dessa antropocena företeelse som natur/
kulturarv. Dessa resonemang tas vidare mot frågor om hur det går att 
öva upp den temporala läskunnigheten och förståelsen för djuptid, och 
vilken roll en sådan insikt skulle spela i omställningsarbetet. Med ut
gångspunkt i forskningsprojektet Checking in with Deep time – intrage-
nerational justice and care presenteras tre upplägg för workshoppar som  
kan användas inom musei och natur/kulturarvsverksamhet, samt i 
med borgardialoger för att vidareutveckla arbetet kring både temporal 
läskunnighet (timeliteracy) och att öva sig i att tänka i tid. Detta från 
en utgångspunkt där tiden både är materialiserande och relationell. Ett 
annat syfte med övningarna är att stärka handlingskraften i omställ
ningsarbetet och att synliggöra vilka relationella prioriteringar som görs 
och vilka som skulle kunna göras. 

Övningarna sätter fokus på de långa orsak/verkansamband som kli
matförändringarna är en del av, och uppmärksammar ett av de områden 
där natur/kulturvårdsverksamheter har extra stor påverkan på hållbar
hetsfrågorna. Det gäller hanteringen av samhällets resurser och relationer  
till tid, och särskilt det som kallas djuptid, vilket i sin tur handlar om 
rättvisa och omsorg mellan generationer.

Den här artikeln placerar natur/kulturarvs och museiarbetet i dessa 
frågeställningar och presenterar ett urval av verktyg som kan användas 
för att fästa uppmärksamheten på långa orsak/verkanförhållanden och 
återknyta till resonemang om djupare tidsavsnitt. Det här är viktigt inte 
bara för att greppa klimatproblemen, utan också för att kunna stimulera 
till kreativa, situerade förhållningssätt till det som ser ut att bli alltmer 
oregerliga framtider.

ANTROPOCEN OCH DJUPTID

För att göra det som beskrivits ovan ska vi börja med att ställa frågor 
kring vad det innebär att verka som människa i dessa klimatmässigt om
välvande tider. Naturvetenskapen har till exempel visat att människan 
är en av jordens största geologiska aktörer, som flyttar och förändrar så 
stora materialmassor att människan börjat verka som en betydande pla
netär aktör (se t. ex. Tarolli et al. 2018). Antropogena handlingar har satt 
i rörelse en lång rad processer som kommer att påverka långa framtider – 
ett exempel är klimatförändringarna. Forskning visar att den mänskliga 
användningen av fossila bränslen ger utsläpp av koldioxid i atmosfären, 
som dröjer sig kvar och har effekter under miljontals år (Inman 2008; 
Archer et al. 2009). Att människan har en stor påverkan på geologi och 
klimat innebär att människan inte bara är en kulturvarelse, utan verkar 
alltmer och allt starkare som en naturkraft – som meränmänniska. Det  
innebär att räckvidden av mänskliga handlingar sprider ut sig i tiden, 
bortom varje individuell levnadshorisont, in i djupa framtider – att 
män niskor gör det som kan kallas djuptidsinterventioner. Det handlar 
om hur olika samtider och framtider både territorialiseras och avterrito
rialiseras. Det behövs helt andra sätt att förstå människors handlings 
och verkanskraft över tid – men också andra sätt att se på processer med 
temporalt lång utsträckning mellan orsak och verkan. Det här är viktiga 
perspektivskiften med implikationer för natur/kulturmiljövården, samt 
museala arbeten som verkar på flera nivåer.

Det behövs ett annat förhållningssätt till tid och nya sätt att förstå 
och skriva historia. Chakrabarty (2009) påpekar att planetens uppvärm
ning slår undan de holocena förutsättningarna för liv och samtidigt är 
de temporala skalor som miljöförändringarna verkar på av helt andra 
slag än de som normalt hanteras inom historieämnet: 
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The task of placing, historically, the crisis of climate change thus 
requires us to bring together intellectual formations that are some
what in tension with each other: the planetary and the global; 
deep and recorded histories; species thinking and critiques of capi
tal. (Chakrabarty 2009, s. 213) 

Många miljöförändringar orsakar skador långt bort i både tid och 
rum från där de orsakades. Miljöförstöringen och klimatförändringarna  
sprider sig över tiden och till grupper utanför de som primärt orsakat 
problemen. De har djuptidseffekter och Chakrabarty (2009) visar bety
delsen av att historiestudier rör både geologiska och historiska tidspro
cesser. Därför behöver uppdelningen i natur och kulturhistoria prövas 
– på sätt som låter mänsklig och planetär historia mötas på nya sätt. 
På samma sätt behöver uppdelningen mellan natur och kulturarv pro
blematiseras. Skalan av klimatförändringarna är så stora att inte enbart 
historieämnet behöver arbeta på andra sätt, även kulturarvs och musei
sektorn behöver engagera sig i förlopp som sträcker sig över både längre  
och kortare tidsperioder, som väver in och ut ur både mänsklig och geolo
gisk tid och som kopplar ihop djupare tidsavsnitt med det timliga som 
ett mänskligt liv kan innebära. Men det behövs också historia som ifråga
sätter vedertagna tankar om vad som är mänskligt och vidgar förståelsen 
för vad det skulle kunna vara. 

Den antropocena epoken och de långsiktiga effekterna av mänskliga 
handlingar utmanar både gränsdragningen mellan natur och kultur
arv, samt de kulturarvsperspektiv som sätter människan, eller närmare 
bestämt vissa människor, i centrum (Fredengren 2015; Harrison 2015). 
Det finns en inneboende problematik i att sätta människan i centrum. 
Det här är både en jämlikhetsfråga, där denna föreställda mänsklighet 
ofta är politiskt formulerad och ständigt riskerar lämna någon utanför 
på grunder såsom ålder, genus eller geografisk hemvist. Att fattiga är sär
skilt exponerade för miljöproblem tas till exempel upp av Rob Nixon 
(2011), som genom att mynta begreppet Slow Violence visar hur utsläpp 
påverkar och utövar våld på många fattiga över långa tidsperioder och 
flera generationer. Dessutom finns det kopplingar mellan utarmning
en av miljön och att mänskliga behov av att till exempel konsumera fått 
högsta prioritet i vissa delar av världen. Dessa frågor har på senare tid 
behandlats inom miljöhumaniora och kritisk posthuman feminism (se 
t. ex. Rose 2012; Braidotti 2013; Haraway 2016). 

Dessutom, att sätta människan i centrum riskerar att stärka uppfatt
ningen att människor är avskiljbara från naturen, samt att därigenom 
underbetona att människor är djupt beroende av omgivningen. Det är  
alltså svårt att dra gränser mellan människa och natur eftersom den 
män skliga kroppen uppstår och förändras i relation med naturen. Det 
behövs mer kunskap om historiskt uppbyggda kopplingarna mellan 
människa djurnatur och hur de verkat och ibland också fortsätter att 
påverka över tid och kritiskt granska hur gränsen mot djur och miljö 
dras under olika tider. Dessa frågor är viktiga också för kulturmiljösek
torn, då antropocen trism, att sätta människans behov och handlingar i 
centrum, är en stor drivkraft i miljö och klimatproblemen. 

DJUPTID OCH POLITISERINGEN AV DET LÅNGSIKTIGA

Utifrån en studie av skog och skogspolitik skriver idéhistorikern Julia  
Nordblad (2017) om den ibland lätt osynliggjorda politiseringen av det  
långsiktiga. Ett exempel som ges är hur till exempel skogsbruk, till 
följd av arbete med träd som har långa livscykler, kräver planering och 
ansvars tagande över generationer. Därför kräver skogsbruket politiska 
och eko no miska ställningstaganden som ligger bortom planeringshori
sonter som nästa mandatperiod.

Man kan säga att träds långa livscykler hjälper oss att tänka mer lång
siktigt – och därigenom att föreställa oss kommande generationer som 
mottagare av en framtida produkt. Natur och kulturarvssektorn har på  
samma sätt ett viktigt samhällsuppdrag, när det gäller att överföra re
surs er från en generation till andra. Det som processas som natur/
kulturarv påverkar samhället på längre sikt. Den traditionella kultur
miljövården har utgått från förståelser kring och ansvar för att vårda 
materiella ting för långa framtider. Den är en av få samhällssektorer som 
har de riktigt djupa tidsperspektiven inskrivna i sin verksamhet och som 
ägnar sig åt både vård och användning av åldrande materia och det finns 
en djup lärdom kring historiska materialiseringsprocesser i sektorn. Det 
är viktigt att uppmärksamma att natur och kulturmiljövården också 
är en del av politiseringen av djupare tidsavsnitt. Kulturmiljövården 
och museerna handlar inte enbart om samtidens historiebruk (vilket 
lyfts upp i många publikationer – se t. ex. Aronsson 2005). Den hand
lar också om att följa och förstå de materialiserande bindningar och  
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relationer som utvecklas mellan dåtid, samtid och framtid och att följa  
hur temporala relationer territorialiserar relationer över tid. Även när 
det gäller natur och kulturarv handlar det om hur olika materialite
ter flätar in sig i flera generationer. Det är viktigt att politiseringen av 
det långsiktiga tas på större allvar och tydliggörs som politikområde. 
Långtidsansvar handlar både om skog och skogspolitik, men också om 
natur/kulturarv där ansvar mellan generationer behöver arti kuleras 
tydligare. Generationsfrågorna är framskrivna i miljöpolitiken och 
det har funnits en Framtidskommission som avrapporterat sitt arbete  
(Strömbäck 2013). Men även om rapporten fokuserar på samhällsutma
ningar som de kring hållbar tillväxt, demografi, migration, jämställd
het och social sammanhållning skulle det behövas tydligare resone
mang som specifikt behandlar hanteringen och överföringen av resurser 
mellan generationer där naturmiljövård, kulturmiljövård och museer 
spelar en viktig roll.

Kulturarvet territorialiserar, och både intecknar och möjliggör olika  
framtider och det är viktigt att uppmärksamma framtidsaspekterna på 
verksamheten. Samtidigt visar Högberg & Holtorf (2015) på en proble
matik: att kulturmiljösektorn inte alltid har en så tydlig bild av just fram
tiden och vilka tidshorisonter man arbetar för. I kulturmiljöforskningen 
blir också framtiden alltmer framträdande som studieområde. I antologin  
Heritage Futures (Harrison et al. 2020) behandlas just sådana frågor. Den 
här forskningen pekar på hur kulturmiljövården förstår eller missförstår 
de framtider de bevarar för. Arkeologen Rodney Harrison (2020) beto n ar 
vikten av att studera framtiden, eftersom framtiden är implicit i natur/ 
kulturarvssektorns huvudsakliga processer, som handlar om att kategori
sera, kurera, konservera och kommunicera lämningar från det förflutna. 

Att arbeta med kulturarvsfrågor som både tar upp territorialisering 
och andra framtidsfrågor handlar till exempel om att förstå mer kring 
vad samtiden kommer att lämna efter sig i form av arv, som de fram
tidsfossiler Armiero et al. (2018) har kartlagt. Sådana framtidsfossiler ex
emplifieras bland annat med artefakter som satellitövervakningsbrick
or eller artificiella korallrev. Det handlar också om att undersöka hur 
olika museipraktiker hanterar frågor kring klimatförändringar och hur 
museer ägnar sig åt framtidsblickande såväl som tillbakablickande min
nesverksamhet, vilket behandlas i boken Curating the Future (Newell, 
Robin & Wehner 2017). 

Det här är viktiga arbeten, eftersom det är betydelsefullt att natur/
kulturarvs och museiverksamheterna kan ge både kraftfulla erbjudan
den för att förstå och erfara tid på olika sätt. Här kan å ena sidan läm
ningar från djupare dåtider vara en hjälp i att tänka i tid, å andra sidan 
kan de också användas för att förstå mer av hur de påverkar tillblivandet 
av olika framtider. 

KLIMAT OCH MILJÖPROBLEM SOM NATUR/KULTURARV MED DJUPTIDSEFFEKTER

Det är viktigt att natur/kulturarvens materiella verkningar inte kom mer  
i skymundan, och att bli mer observant på hur olika materialiteter fort
sätter att verka, oavsett om de är utvalda som representanter för vissa  
män niskors historia. I den antropocena epoken behövs kunskap om hur  
olika materiella legat byggs upp och verkar över tiden, på mer eller min
dre väntade sätt. Mot den här bakgrunden kan vi testa att diskutera 
kli matförändringarna som ett natur/kulturarv – där mänskliga hand
lingar och föreställningar driver en större materiell omvandling som ger 
planetära effekter för många mänskliga och meränmänskliga genera
tioner under lång tid, in i framtiden (Fredengren & Åsberg 2020). 

Klimatproblemen och problemen med planetens upphettning skulle  
kunna diskuteras som kulturarv eftersom det handlar om mänskligt 
drivna förändringar som påverkar långa framtider. Det går samtidigt 
över gränsen till att ge geologiska avtryck och är därför också ett natur
arv. Trots att ingen enskild aktör aktivt gjort ett kulturarvsurval och 
där för inordnat klimatproblemen under kategorin naturkulturarv, så 
verkar dessa antropocena företeelser som om de vore natur/kulturarv. 
Uti från ett liknande argument skulle det gå att hävda att till kulturarvet 
också hör antropogeniskt förgiftade landmassor och vatten, mikro och 
makroplast i vattendragen, etablerandet av monokulturer och massut
rotning av djur och växter. Det skulle alltså gå att hävda att miljöpro
blemen är den antropocena epokens mest slående kulturarv som lämnas 
till framtida generationer (Fredengren & Åsberg 2020). Samtidigt är de 
djupt oönskade och ofrivilliga kulturarv, som smiter in genom en bak
väg och som i stora delar verkar bevarande genom fortsatt mänsklig ak
tivitet, som flygning, bilåkning och köttätande.

Sammantaget kan resonemangen kring den antropocena epoken  
på minna om att föreställningen om att människan som en i tiden  
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avgränsad, obunden, rationellt handlande individ är i gungning. Detta 
eftersom mänskliga handlingar sammantaget verkar som naturkraft 
och att människor är sammanlänkade med det som kallas natur på 
platsspecifika sätt. Det här öppnar mot miljöhumanistiska studier av 
natur/kulturarv och museologi och att undersöka effekter av mänsk
liga och meränmänskliga handlingar utspridda över tid. Det öppnar 
också för att undersöka hur praktiken att sätta vissa människors behov 
i centrum samtidigt riskerar att utesluta en lång rad andra varelsers be
hov. Det här får effekter för hur natur, kultur och det som ärvs över 
generationer kan förstås, förvaltas och förändras. Det är skillnad mellan 
det vi medvetet bevarar för framtiden och det som slinker in i samling
arna oinbjudet – det finns en hel del ofrivilliga kulturarv som framtida 
generationer behöver lära sig att leva med. Miljöförändringarna är ett 
naturkulturarv att förhålla sig till och relatera till på nya sätt, och som 
påverkar många, mänskliga och meränmänskliga generationer under 
långa framtider. 

DJUPTIDSKARTLÄGGNINGAR

De pågående klimatförändringarna kräver som Chakrabarty ( 2009 ) 
upp  märksammat nya färdigheter både i att förstå djuptidsprocesser, 
samt hur mänsklig historia och naturhistoria är sammanvävd. Djuptid 
används ofta för att diskutera geologiska epoker, eller för att förstå vad 
som händer i världsrymden ( figur 1 ). Men som uppmärksammats ovan 
kan djuptid också handla om hur mänskliga handlingar påverkar jor
dens geologiska processer och hur mänskliga handlingar är inskrivna i 
många olika framtida händelseförlopp. Att jorden hade gått in i en ny 
epok, den Antropocena, föreslogs av Crutzen & Stoermer ( 2000 ). De 
baserar sitt förslag på kartläggningar av populationsökningar, urbanise
ring, konsumtion, och att människor under en ganska kort tid använt 
upp stora lager av de fossila bränslen som tagit hundratals miljoner år att 
formera – och att förbränningen av kol och olja ger verkar med styrkan 
av en planetär kraft, samt att en allt större del av jordens yta är antropo
gent påverkad. 

Det kan hävdas att den antropocena epoken startade i och med in
dustrialiseringen i mitten av 1800talet, eller i samband med den stora 
accelerering av konsumtion, användning av plast, populationsökning 

▲   figur 1 Geologiska och arkeologiska  
lagerföljder vid Näs slott, Visingsö.  
Foto: Christina Fredengren.
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och andra strömningar som tog fart runt 1950. Ett annat förslag är att 
pro cessen kom igång redan under neolitikum. Klart är dock att mänsk
ligheten har geologisk påverkan för kanske miljontals år framöver 
(Crutzen & Stoermer 2000; Farrier 2016). Flera olika indikatorer, som 
socioekonomiska (exempelvis användningen av energi och göd nings
medel) eller de som har att göra med jordsystemen (som ökningen av 
koldioxid, metan eller havsförsurning) visar att ökningstakten är snabbt 
tilltagande efter 1950talet. Det här kallas den stora accelerationen – the 
Great Acceleration (Steffen et al. 2015).

Klimat och miljöförändringarna är, som beskrivits ovan, en slags 
oönskat kulturarv som smugit sig på oss genom en lång rad oavsiktliga  
handlingar som tillsammans frammanar effekter som har en så stor kraft 
att de kan påverka när nästa istid infaller. Enligt David Farrier (2016) 
kommer samtida generationers beslut och hantering av miljöproblemen 
att verka som en slags ”gengångare” för framtida generationer. Dessa 
oönskade kulturarv kan komma att verka som hauntologiskt – en slags 
materiella hemsökelser från tidigare generationer som väver in sig i olika  
framtider (Fredengren 2016). Mot bakgrund av detta är det av största 
vikt att förtydliga hur de materiella och immateriella kopplingarna går 
mellan dåtid, samtid och framtid. Som Bastian & Van Doreen (2017) 
påpekar behöver vi ta hänsyn till dessa förändringar och tydliggöra  
vilka processer vi kalibrerar våra liv efter och ställa om exempelvis kon
sumtionen, men också relatera starkare till det vi verkligen bryr oss om. 

Här har förstås både natur och kulturarvssektorn med de materiella 
resurser de hanterar viktiga roller att spela. Att bekanta sig med arte
fakter, fornlämningar, natur och kulturminnen, som formerats under  
andra och långa tidsperioder och som kommer att fortsätta verka i olika  
slags framtider, ger förutom själva återbruket av resurser även en möj
lighet i att öva sig i att tänka mer långsiktig och att följa hur material  
både dröjer sig kvar och förändras över generationer. Att möta natur 
kulturarv kan vara en övning i det som kallats future-literacy – en fram
tidskompetens för att öka förståelsen kring vilka olika framtider som 
är på väg att formeras. Men det behövs också en ökad förståelse för  
vilka kulturarv som kan behövas i framtiden (Holtorf & Högberg 
2020) och vilka framtida målgrupper som sektorn arbetar för (se  
ICOMOS 2019), men också för att ge en bättre förståelse av hur tid och ma
terialitet hänger ihop och produceras. Därtill finns också behov av att  

utveckla en större och bredare temporal ”läskunnighet” (time-literacy) 
för att kunna bidra till en miljömässig omställning och gå från korta till 
långa tidsperspektiv (Ialenti 2020). Som Vincent Ialenti (2020) påpekar, 
behöver vi lära oss att förstå helt andra tidsskalor och få en bättre för
ståelse för hur enskilda liv, idéer och praktiker eller samhällen påverkar 
långa framtider och hur långsiktigt välmående byts mot kortsiktiga vin
ster. Ialenti menar att: ”If humans are agents of geological change, then 
thinking in geological timescales is now a pressing ethical imperative. 
We must learn to learn more and more about the Earth’s distant futures 
and pasts” (Ialenti 2020, s. 2).

Djuptid kan både förstås som geologisk tid, bortom mänsklig his
toria och som inflätade i våra samtida kroppar och existenser. Det är 
den tid som avspeglar sig i kol och kvävecyklernas tidsparabler, eller i 
kärnkraftens långa intecknande av olika framtider. Ungefär 25 % av det 
koldioxidavtryck som görs idag kommer att finnas kvar i atmosfären i 
10 000 år och det kommer ta miljontals år innan dessa effekter klingat 
av (Nicholas 2021). Det är viktigt att fler än yrkesverksamma geologer, 
arkeologer och klimatvetenskapernas företrädare får en bättre uppfatt
ning om den långsiktiga påverkan som dagens människor har på plane
ten. Som Ialenti (2020, s. 2) uttrycker det: 

It is our collective responsibility. Now more than ever, we need the 
courage to accept our responsibilities as our planet’s and descen
dants’ caretakers— millennium in and millennium out— without 
cowering before the magnitude of our challenge. We need new 
ways of living, thinking, and understanding our relationships 
with the Earth’s radical longterm.

Samtidigt har ämnen som geologi, arkeologi och museiverksamhet 
med sina samlingar alldeles särskilda kunskaper som samhället är i stort 
behov av nu och framöver. Till exempel geologer och arkeologer har 
mycket att bidra med sin temporal läskunnighet genom att kunna ur
skilja olika tidsskikt i landskap, och genom sina erfarenheter om hur 
olika materialiteter utvecklas och förändras över tid. De sträcker sig in i 
framtiden och möjliggör vissa framtidsutvecklingar och utesluter andra. 
Dessutom kan det bredare kulturmiljöområdet bidra med färdigheter  
i att förstå längre orsak/verkankedjor. Det kan också handla om hur  
man bygger vidare på resurser som ärvts från tidigare generationer, hur  



117

C H R I S T I N A F R E D E N G R E N

116

■      T I D  O C H T E M P O R A L I S E R I N G

natur/  kulturarvet kan inspirera till andra sätt att förhålla sig till och 
skapa livs världar och hur olika generationer är beroende eller frigjorda 
från varandra. Den typen av kompetens kan läras ut genom besök i 
landskapet, genom att aktivera museers miljöer och samlingar för att 
förstå hur olika tidsvävar är sammansatta, eller genom kroppens och 
hantverkets kunskapande som uppstår i mötet med olika material. 

Min egen forskning har beskrivit de platsspecifika sammanbindningar  
som skapats av landhöjning, isavsmältning, idéhistoria, kolindustri och 
konstverk i Stockholm, och som fortsätter att verka i landskapet runt  
Lyells ek på Norra Djurgården (Fredengren 2021). Ett annat exempel är 
projektet Checking in with Deep Time, där kartläggningar av hur platser 
och tider länkas samman runt avfallsanläggningen vid Gärstad i Lin
köping, där järnåldersarkeologi möts med sopekonomier som sträcker 
sig runt om i Europa. Dessa sopekonomier för också med sig klimatpå
verkan och frågor om långtidsförvaring av giftiga ämnen (Fredengren 
& Åsberg 2020). Projektet arbetar utifrån denna komplexa natur/ kul
turmiljö med frågor om rättvisa och omsorg mellan meränmänsk liga  
generationer. Ett led i projektet är att börja arbeta fram djuptids verk
tyg som ska kunna testas i workshoppar både med allmänhet och 
yrkes  verksamma.

DJUPTIDSVERKTYG

Här presenteras en samling djuptidsverktyg som kan användas för att 
träna upp den temporala läskunnigheten, särskilt avsedda för att sätta  
ljuset på företeelser som sträcker sig över djupa tidsavsnitt och där ma
teriella processer länkar samman generationer över lång tid. Syftet med 
att ta fram dessa djuptidsverktyg är att utmana sätten att tänka och 
handla för att synkronisera oss bättre med de långsiktiga planetära pro
cesser som mänskliga handlingar flätas in i med en alltmer tilltagande 
hastighet och som kommer att dröja kvar under långa framtider.

Det finns ett flertal övningar som kan utföras med publik och intres
sent er, här presenteras tre av dessa: Anthropocene Slam, Djuptidsinterven-
tioner och att följa museiekologier över tid. Presentationen ger en över
blick över upplägg, regler och kort om resultat av dessa workshoppar.

ANTHROPOCENE SLAM

Robin & Muir (2015) har arbetat fram ett workshopformat som kallas 
Anthropocene slam. Begreppet slam har lånats från poesiläsningar inför 
publik där presentatören sätter samman ett kort och ibland informellt 
verk, som ibland har ett tävlingsmoment. 

Eftersom den antropocena epoken definieras av en samling materiel
la lämningar tar övningen i Robin & Muirs (2015) version sin utgångs
punkt i artefakter som kan knytas till denna tid. Evenemangen utgår 
från att deltagarna ombeds bidra med ett objekt till ett kuriosakabinett 
över den antropocena epoken. Det handlar alltså om att samla artefakter 
som skulle kunna representera denna tid. Tanken är att övningen skulle 
underlätta för människor att tänka på nya sätt kring deras förhållning till 
tid, plats och tingens agens, och till planeten (Robin & Muir 2015). 

Under ledning av Michelle Bastian och David Farrier vid Edinburgh 
Environmental Humanities network genomfördes Anthropocene Slam 
tillsammans med doktorander vid forskarskolan i Miljöhumaniora på 
Stockholms Universitet. Workshoppen var inspirerad av Robin & Muirs 
(2015) arbete, men Bastian och Farrier lade en större vikt vid frågor om 
djuptid.

UPPLÄGG AV BASTIAN OCH FARRIER

Deltagarna ges en bakgrund: Den antropocena tidsåldern kan bevittnas 
genom en lång rad olika ting i din närhet. Vi lever omgivna av föremål 
och material som berättar historier om de förändringar som sker just 
nu, vissa av dem bekanta, andra obekanta. Det handlar om omdaningar 
som sker över djupa tidsrymder och på planetär skala. Din uppgift är att 
välja ett objekt som kan hjälpa oss att se de antropocena verkningarna 
tydligare. Ta med objektet till sessionen och var beredd på att berätta 
vad det visar om de märkliga tider vi lever i.

REGLER:

1.  Välj vilket objekt som helst, syntetiskt, organiskt, oorganiskt. 

DJUPTIDSVERKTYG – ÖVNINGAR
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2.  Ta med objektet till ”the slam”. Går det inte att ta med –  
försök att ta med en bild så att gruppen kan förstå vad du talar om. 

3.  Förbered dig att tala om objektet i tre minuter utifrån  
följande frågor: 

 ■ Varför har du valt detta objekt?
 ■ På vilket sätt berättar objektet om ovanliga förändringar?
 ■  Är berättelsen en personlig eller planetär historia  

(eller både och)?
 ■  Hur kan detta användas för att belysa vårt förhållande  

till djuptid?

PRAKTIK

Deltagarna fick ett museikort för att skriva ner svaret på frågorna. Där
efter satte de sig i en ring och delade historier, samtidigt som de valda 
objekten blev en del i ett kuriosakabinett över Antropocen. En av del
tagarna hade tagit med sig en plasttub med Voltaren, ett läkemedel som 
används mot muskelvärk. Det verksamma ämnet i salvan är diklofenak. 
Samtidigt som det stillar smärtan i överarbetade och ibland utslitna 
människokroppar, har det effekter för djurlivet både på land och i vat
ten. Forskning har visat att diklofenak, liksom ångestdämpande med
iciner, läcker ut i naturen och kan kopplas till exempelvis massdöd av 
gamar i Indien och beteendeförändringar hos fiskar (även om detta på 
senare tid har problematiserats eftersom det behövs mer data i studier
na).1 Det här exemplet visade enligt deltagaren som presenterade det hur 
artefakten kan vara kopplad till förändringar som kommer att märkas 
under långa framtider.

Övningen gav en personlig historia kopplad till relationen männ
iskadjur, men också till planetära processer och kan användas för att 
belysa kopplingen mellan både människor och djur, konsumtionsval 
och påverkan över tid, där antropogen påverkan på miljön är ett så kall at  
oönskat kulturarv.

MUSEIEKOLOGIER

En annan övning baserar sig i aktiviteter som utgår från att undersöka  
hur ekologiska relationer blir till och ändrar sig över tid. Ekologier be står 
dock enligt Morton inte enbart av det som kallas natur – utan ekologier 

inkluderar även teknologier, ting, samt mänskliga och meränmänskliga  
komponenter (Morton 2010). Detta vidare ekologiska begrepp kan an
vändas som ett sätt att ta sig an artefakter som ingår i museisamlingar 
för att följa deras relationer både bakåt och framåt i tiden och undersöka 
hur olika materiella fenomen som går över gränserna för natur/kultur 
produceras. Vi har arbetat med en sådan flertemporal museiekologi i 
en fallstudie av ett bortglömt fynd av människo och djurdelar från en 
våtmark på Öland (Fredengren & Karlsson 2019). Med utgångspunkt i 
dessa resonemang om hur ting blir till genom en lång rad olika relatio
ner studeras museiekologier och deras tidsaspekter. Detta görs genom 
att kartlägga olika dynamiska och multipla relationer mellan objekt, 
varelser och platser som sammanfaller till exempel i ett arkeologiskt 
fynd. Det kan innebära att studera processer och agentskap som ting 
relationellt (i en vidare mening) producerar, och även detta är dessutom 
ett sätt att öva sig i temporal läskunnighet. 

UPPLÄGG 

Deltagarna ges en bakgrund: Ett ting är alltid mer än vad som fångas i  
dess namn, eller genom en människas riktade blick. Det kommer till ge
nom att bilda ekologiska relationer med människor, djur, andra fynd, 
föroreningar, klimat, platser och andra tider och är i förändring. Utgå 
från ett fynd i samlingarna och försök kartlägga dess ekologier och hur 
det sträcker sig in i och blir till genom andra tider, platser och varelser. 
Föreställ dig hur dess materialitet flätar in sig från förr i tiden till nu, 
men också in i olika framtider.

REGLER:

1. Välj vilket objekt som helst ur samlingarna. 
2.   Förbered dig att tala om objektet i tre minuter  

utifrån följande frågor: 
 ■ Varför har du valt detta objekt?
 ■  Genom vilka ekologier har objektet tillkommit  

och verkat i historiska och samtida kontexter?
 ■  Vilka relationella ekologier tar objektet med sig  

genom samtiden in i framtiden?
 ■  Hur kan objektet användas för att belysa förändrade  

förhållanden som påverkar miljö och ekologier över tid?
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 ■  Hur länge kommer dessa objekt att ha verkanskraft  
och på vilket sätt?

 ■ För vilka framtider ska dessa objekt bevaras? 

Det här verktyget har ännu inte testats med en publik. Studien (Fre
dengren & Karlson 2020) visar både hur museiobjekt tillkommit som 
ett led i extraktionsekonomier, och kartlägger hur fyndet kommit till 
utifrån särskilda relationer mellan akademi och allmänhet, och ge
nom genderiserade strukturer av överordning och underordning i det 
förflutna. Fyndets relationer framåt i tiden pekar också på olika slags 
framtidsverkan, eftersom både upptäckten och fyndets materiella rela
tioner ger en förflyttning av historieberättandet. Dessutom har fyndet 
en framtidsverkande form av att fyndens existens i magasinen drar in 
museipersonal och resurser för framtida hantering och bevarande.

DJUPTIDSINTERVENTIONER

Projektet Checking in with Deep time – intragenerational justice and care 
har arbetat med att inventera djuptidsinterventioner, som ett sätt att öka 
medvetenheten om de handlingar som utförs och som får effekter på 
fram tida generationer. Metoden har använts i samband med föreläsningar,  
workshoppar och i arkeologiskt fältarbete. När traditionell arkeo logi till 
exempel arbetar med hur samhälle, eller människa/ djur relationer varit 
konfigurerade under en specifik period, ställs här frågor om vilken ver
kanstid eller verkanskraft ett speciellt fenomen eller ting har. 

UPPLÄGG 

Deltagarna ges en bakgrund: Många olika fenomen i vår miljö både blir 
till genom och emitterar temporala relationer. De blir en slags klockor 
som får vår uppmärksamhet eller glöms bort, vilket i sin tur påverkar 
hur vi hanterar hållbarhetsutmaningarna (jämför Bastian 2012). Vi lever 
omgivna av ting och företeelser som kommer att överleva oss och ges  
vidare till framtida generationer – de kommer sträcka ut sig i tid och 
på verka på oväntade sätt i framtiden – de är djuptidsinterventioner – 
och har en varaktighet över tid. Uppgiften är att välja en/ett företeelse/ 
objekt/byggnad/plats som kan hjälpa oss att uppmärksamma sådana 
territorialiseringar av framtiden. 

REGLER:

1.  Välj ett objekt eller företeelse i din vardag, vilken som helst,  
som du känner har inverkan på framtiden. 

2.  Rita, beskriv eller berätta  för gruppen om objektet eller  
företeelsen, från det förflutna eller samtiden, som på oväntade  
eller väntade sätt inverkar under djupare tidsavsnitt.  

3.  Var beredd att tala i tre minuter om objektet eller förteelsen  
utifrån följande frågor: 

 ■  På vilket sätt sträcks tiden ut, böjs eller vecklar ut sig och  
trasslar in sig i andra förlopp och processer utifrån detta ting? 

 ■ Hur verkar det som djuptidsintervention?
 ■  Finns det några handlingar som behöver ändras på utifrån  

en större vetskap om långtidsverkningarna?

Bland de djuptidsinterventioner som deltagarna bidragit med finns 
till exempel kärnkraft och slutförvaringen av restprodukter, nedsmuts
ning av floder och kalhuggningen av de Kaledoniska skogarna. Ett tyd
ligt exempel är ekarna på Visingsö ( figur 2) som planterades för 190 år 
sedan (1831) för att i framtiden förse flottan med båttimmer. När ekarna 
var redo att levereras 1975 hade framtiden sprungit ifrån dem, flottan 
finns i och för sig fortfarande kvar men skeppen byggs av pansarplåt. 
Andra som deltagit i workshopparna har budat in djuptidsinterventio
ner som handlar om att kontrakt kan signeras för 200 år fram i tiden, 
att det äldsta nu verksamma företaget startades på 800talet, men också 
förstås på att en lång rad natur och kulturarv av varierad ålder utgör så
dana interventioner över tid. Värt att notera är att en del av bidragen har 
hoppfulla anslag såsom att vi gör en djuptidsintervention just nu, när vi  
tar tag i klimatfrågorna, minskar utsläppen och ändrar framtiden. Det 
finns också exempel som visar på desperation och hopplöshet inför fram
tiden. Resultaten av dessa övningar publiceras i den digitala utställning
en the Inventory of Deep time. 

►►   figur 2  Ekarna på Visingsö.  
Foto: Christina Fredengren.
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DISKUSSION OCH SLUTSATS

Att arbeta med miljöhumaniora kan innebära att kritiskt granska, bred
da och fördjupa förståelsen av relationerna mellan människa, djur och 
natur, men också att arbeta kreativt med frågor om tid, natur/kultur arv 
och museologi – något som denna artikel föreslagit. Det är först och 
främst viktigt att uppmärksamma att natur/kulturmiljöverksamheter
na och museerna har nyckelroller i denna omvälvande tid, som ibland 
kallas den antropocena epoken. Jag vill lyfta upp att dessa verksamheter 
är av större vikt än vad många kanske föreställer sig, eftersom de är vik
tiga aktörer inom det fält som kan kallas politiseringen av det långsikti
ga. Det här är ett politikområde som behöver synliggöras och där natur
miljövården, kulturmiljövården och museerna spelar roll, men som är 
särskilt viktigt mot bakgrund av klimat och miljöförändringarna.

Här har traditionellt musei och natur/kulturarvsarbete mycket att  
er bjuda – inte minst genom de föremål, byggnader och platser de för
valtar för framtida generationer. Det är viktigt att påtala att dessa sam
lingar som klassas som kulturarv både har verkanskraft under sina his
toriska perioder, men samtidigt letat sig in i andra tidsekologier och har 
effekter på inte bara mänskliga, utan också meränmänskliga relatio
ner. Samtidigt är det betydelsefullt att också ställa frågan om inte den 
antropocena epokens miljöförändringar skulle kunna ge en förändring 
av inställningen till vad som är kulturarv, samt om inte de flesta kultur
arv på ett eller annat sätt också är naturarv?

Artikeln har presenterat verktyg som Anthropocene Slam, Museiekolo-
gier och Deep Time Inventory. Dessa verktyg testas i projektet Checking 
in with Deep time och är ett led i ett fortgående arbete med att kartlägga 
och synliggöra vilka temporaliteter som sammanfaller på Gärstad sop
station i Linköping och hur de olika materialiteterna på platsen också 
påverkar in i framtiden. Det fortsatta arbetet i projektet handlar om 
att undersöka hur olika praktiker och materialiteter både möjliggör och 
omöjliggör olika framtider (Fredengren & Åsberg 2020). Här ställs frå
gor om hur tid kan förstås om det inte är ett substantiv, utan ett verb –  
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om tid inte bara existerar eller mäts, utan också görs och blir till i rela
tion till andra företeelser (Fredengren & Åsberg 2020). 

Dessa verktyg kan användas i workshopformat i medborgardialoger 
och för musei och natur/kulturarvsverksamhet för att vidareutveckla 
arbetet kring temporal läskunnighet med siktet inställt på djuptidsre
lationer. Övningarna ovan kan fungera just som ett sätt att diskutera 
tid materiellt och relationellt. I Anthropocene Slam representeras den 
antropocena epokens materialitet i olika artefakter, samtidigt som den 
i geologisk mening påvisas genom förekomsten av olika slags material, 
såsom plast och betong, men också i olika koncentrationer av koldiox
id, plutonium och metan (se vidare Zalasiewicz 2015; Zalasiewicz 2016). 
Det är lite som Baucom (2014, s. 125) skriver – tiden fångas inte enbart 
i periodiseringar – utan behöver förstås genom mängden koldioxid i at
mosfären och i temperaturförändringar. Tid kan också förstås genom 
olika ekologiska relationer som byggs ihop över längre tidsperioder – 
som behandlades i workshoppen kring museiekologier – men också som 
djuptidsinterventioner som territorialiserar framtider av alla de slag. 

Tanken med dessa workshoppar är att sätta igång diskussioner om  
vilka processer i omgivningen som behöver mer uppmärksamhet både 
för att kunna tänka i tid och handla i tid. Det här är viktigt för att göra 
avgörande prioriteringar och omprioriteringar i hållbarhetsarbetet.  
Övningarna syftar till att träna föreställningsförmågan och att öppna  
för diskussioner om hur relationerna mellan generationerna kan knytas 
på olika sätt. Ett annat syfte är att lägga grunden för att förstå längre or
sak/verkanförhållanden, men också för att öppna upp för en diskussion 
om politiseringen av framtiden och det långsiktiga. En viktig aspekt att 
peka på är hur olika materiella fenomen har verkanskraft i många dåti
der, samtider och framtider. Samtida människor är sammanvävda både 
med framtida och dåtida generationer – vi har viss möjlighet att påverka 
– men inte all möjlighet – och för den skull – inte all tid i världen. 

Inspirationen till övningarna kommer bland annat från Donna Hara
ways (2016) begrepp multi-generationell storytelling och utgår från hur 
relationen mellan människor och djur kan ändras under fem genera
tioner, under förutsättning att miljöproblemen fortsätter. Haraway har 
noterat hur organisationer som the Haudenosaunee Confederacy med 
Irokesiska miljöperspektiv (Lyons 1980) arbetat med utgångspunkten 
att ha ansvar mot sju generationer framåt, när det gäller att föreställa sig 

förändring (Haraway 2016). Det handlar om att arbeta på att bli bättre 
”förföräldrar” – och att undersöka hur resurser hanteras och överförs 
mellan mänskliga och meränmänskliga generationer.

Här har projektet Checking in with Deep time inspirerats av Hara ways 
vidarearbetning av Hanna Arendts (2016) uttalande om att tänkande är 
att använda sig av fantasin för att gå på besök. Det här innebär för oss att 
öva föreställningsförmågan kring hur det är att leva flera generationer 
framåt med de natur/kulturarv som tidigare generationer lämnat efter 
sig. Andra metoder att utforska är så kallad fore-casting och back-cas-
ting. Detta innebär att arbeta både med hur framtiden kommer att se 
ut om de (materiella och immateriella) trender som finns idag fortsätter 
och förstärks, samt att lägga till visioner om framtiden och ställa frå
gor om vad som behöver göras idag för att uppnå givna framtider. Det 
senare den metod som kallas backcasting inom hållbarhetsarbetet (se 
t. ex. Holmberg & Robert 2000). Det innebär också att på liknande sätt 
utforska vilka olika framtider olika grupper kan se som mer hållbara,  
möjliga och önskvärda, samt för att se vilka steg som behöver tas på kort 
och lång sikt för att förverkliga sådana framtider, där fler får plats och är 
välkomna.

Projektet Checking in with Deep time är finansierat av Formas.
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EKOKRITISK  
MUSEIPEDAGOGIK:  
EN MUSEIPEDAGOGS  
REFLEKTIONER
Björn Lindgren

I skuggan av klimatförändringarnas alltmer ödesdigra 
hot finns en önskan om att lära andra, inte minst den 
yngre publiken, hur vi ska leva för att kunna bromsa  
denna utveckling. Björn Lindgren arbetar som pedagog 
på Världskulturmuseet i Göteborg och visar att detta  
är frågor som många skolungdomar är vana vid att  
diskutera, men också utleda på att ställas till svars för. 
Hur kan en pedagog stötta en diskussion som inte tar sin 
utgångspunkt eller avslutning i moralisering och skuld?

Undergången knackar på dörren – jordens temperatur stiger, isar smäl
ter, öknar breder ut sig och allt värre stormar härjar. Jag är orsaken, du 
är orsaken. Vi bidrar till sönderfallet genom vår livsstil och konsumtion.  
Men vi är inte ensamma. Stora delar av världens befolkning lever i sam
hällen som skövlar naturen, utplånar andra livsformer och förstör förut
sättningarna för mänsklighetens existens genom utsläpp. Om inte män
skligheten ändrar riktning snarast riskerar kommande generationer att 
drabbas av oöverblickbara konsekvenser. Eller är det redan för sent?

Den mörka miljöapokalyps jag just målade med breda penseldrag är 
en uppfattning många elever hade som jag träffade i min roll som musei
pedagog på Världskulturmuseet i Göteborg. De flesta elever uttryckte en  
medvetenhet om att enorma miljöproblem orsakade av mänskligheten 
pågår och riskerar bli värre. Många var införstådda med att den moder
na livsstilen och den omfattande konsumtionen i Sverige och i många 
andra länder utsätter vår planet för svåra påfrestningar. De var också 
med vetna om att något måste göras för att förändra en ohållbar situa
tion. I föreliggande essä diskuterar jag detta komplexa ämne utifrån ett 
museipedagogiskt perspektiv.

Jag utgår från mina erfarenheter av det pedagogiska arbetet kring ut
ställningen Human Nature som visades på Världskulturmuseet mellan 
februari 2019 och maj 2020. Utställningen handlade om hållbar kon
sumtion och om hur konsumtion hänger samman med planeten och allt  
levande. Projektgruppen som utvecklade utställningen bestod av flera  
kom petenser, däribland intendenter, producenter och pedagoger. Jag 
del tog inte i innehållsarbetet för utställningen, utan jobbade med att ut
veckla och genomföra skolprogram för grupper som besökte den. Human 
Nature väckte stort intresse bland skolor och besöktes av cirka 300 elev
grupper, från högstadiet till vuxenutbildningar. De allra flesta av dessa 
grupper deltog i utställningens skolprogram under ledning av någon  
av museets pedagoger. Det medförde att vi på Världskulturmuseet fick 
nya erfarenheter av att möta elever och arbeta med dem om frågor kopp
lade till antropocen.

◄◄   temabild 3 Utställningen  
Human Nature. Världskulturmuseet,  
Göteborg. Foto: Beatrice Törnros.
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Upprinnelsen till denna essä skedde i forsknings och utvecklingspro
jektet I skuggan av antropocen. Jag deltog i projektet som musei pedagog 
och medverkade till att arrangera en fortbildningsserie om ekokritik 
och ekokritisk museipedagogik under 2019. Vid ett av tillfällena del
tog miljöhistorikern Sverker Sörlin och höll en föreläsning om antro
pocen.1 Han menar att det i media och i populärkultur har uppstått en 
bildvärld kring antropocen. Landskap i form av exempelvis glaciärer 
och djur såsom isbjörnar har blivit vanliga framställningar och represen
tationer av mänsklighetens påverkan på planeten. De är återkommande 
motiv i dokumentärer, tidningsartiklar och museiutställningar. Sällan 
syns människor i bilder som representerar antropocen, trots att antropo
cen betyder människans tidsålder. Sörlins föreläsning fick mig att börja 
fundera på om det också finns typiska pedagogiska grepp som skolor, 
museer, science centers eller andra institutioner använder sig av för att 
skapa förståelse för antropocen hos elever. Hur kan ekokritiska perspek
tiv – att synliggöra relationer mellan människan, andra livsformer och 
planeten – användas för att bredda det pedagogiska arbetet kring antro
pocen på museer?

Med den frågeställningen som utgångspunkt reflekterade jag kring 
min egen pedagogiska praktik kopplad till Human Nature och resultatet 
blev denna essä. Min förhoppning är att den kan fungera som inspi
ration för läsare som är intresserade av de utmaningar och dilemman 
som det museipedagogiska arbetet om antropocen kan innehålla. Nedan  
följer en beskrivning av utställningen och dess bakgrund, därefter följer 
en beskrivning av upplägget i skolprogrammet. Avslutningsvis reflekte
rar jag kring mina möten med elever i utställningen Human Nature.

PROJEKTET HUMAN NATURE 

Varför producerades och visades en utställning om hållbar konsumtion 
på Världskulturmuseet? Museet ingår i myndigheten Statens mu seer för 
världskultur. Myndigheten utgörs av Världskultur museet i Göteborg,  
Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stock
holm. Ett av våra uppdrag från kulturdepartementet är att arbeta med 
Agenda 2030 och de 17 globala målen (Kulturdepartementet 2017). 

Sverige ligger förhållandevis bra till för att lyckas uppfylla flera av 
må len. Dock ser det sämre ut för våra möjligheter att uppnå mål 12 som 

handlar om hållbar konsumtion och produktion. Den höga materiel
la levnadsstandarden i Sverige bidrar till en hög konsumtionsnivå, och 
efter som varken konsumtion eller produktion är utformat på ett hållbart 
sätt ökar detta belastningen både på de ekosystem och de människor som 
ingår i dessa sammanhang. Med denna utmaning som utgångspunkt 
valde Statens museer för världskultur att göra ett projekt för att väcka 
medvetenhet om de problem som mål 12 fokuserar på. Projektet bestod 
av tre delprojekt: utställningen Human Nature, en mobil popup av ut
ställningen samt en digital satsning för skolan. De tre delarna var fristå
ende projekt som utvecklades parallellt. I denna essä utgår jag från mina 
erfarenheter av att möta elevgrupper i utställningen. Därför beskrivs de 
två andra projekten endast i korthet nedan.

Projektets digitala satsning resulterade i en webbsida för skolan med 
högstadiet och gymnasiet som primära målgrupper.2 Det huvudsakliga  
syftet var att tillgängliggöra utställningens innehåll för lärare och elever 
som inte hade möjlighet att besöka den. Webbsidan var också avsedd att 
användas av grupper inför eller efter ett besök i utställningen. Den bestod 
av material från utställningen i form av texter, bilder och filmer. Inne
hållet anpassades till skolans styrdokument för att vara mer relevant för 
flera olika skolämnen. Därtill kompletterades det med ett utbud av skol
uppgifter och övningar. I det här projektet deltog jag i innehållsarbetet.

▼   figur 1 Human Nature popup.  
Foto: Beatrice Törnros. 
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Human Nature popup var en mobil version av utställningen. Den 
bestod av en husvagn byggd av återvunnet material som drogs av en tan
demcykel. Under 2019 besökte den, i samarbete med Naturskyddsfören
ingen och Göteborgs universitet, ett antal platser i Göteborgsregionen, 
allt ifrån stadsfestivaler och torg till köpcentrum. Den fungerade som en 
egen liten utställningsmiljö och var en plats för samtal och aktiviteter.  
Syftet var att väcka intresse för utställningen och att få till samtal om 
hållbar konsumtion med allmänheten. 

Utställningen Human Nature stod i Världskulturmuseets största gal
leri med en golvyta på 600 kvadratmeter och åtta meter i takhöjd. Inne
hållet hade som riktlinje att vara förståeligt för besökare från 12 år och 
uppåt. Utställningen innehöll ett hundratal föremål och bilder från Sta
tens museer för världskulturs samlingar. Föremålen och bilderna i sam
lingarna är från olika tider och från skilda kulturella och geografiska 
sammanhang. Denna kulturella och geografiska bredd präglade också 
Human Nature. Genom att använda material ur samlingarna kunde det  
moderna konsumtionssamhället sättas i relation till andra kulturer och 
tankesätt. Utställningen hade även ett innehåll som arbetades fram i 
sam arbete med fyra forskningsprojekt:

 ■ Mistra Sustainable Consumption – från nisch till mainstream 3

 ■  Re:heritage – Circulation and marketization of things with history  4

 ■ Sidovinster 5

 ■ Svalna 6

Utställningen var indelad i två separata rum. Det första rummet var 
ut format som en korridor. Besökarna behövde passera den för att komma 
vidare till nästa rum som var en stor utställningssal. I denna utformning 
låg en dramaturgi som skulle visa på kontrasterna mellan å ena sidan de 
individuella behoven och begären och å andra sidan att ingå i ett större 
ömsesidigt system.

Det första rummet liknade en shoppinggalleria. Här möttes besökar
na av reklam och erbjudanden om mer eller mindre orimliga produkter. 
Deko rationer i form av plastväxter, neonskyltar och skyltdockor bidrog 
till att skapa en känsla av billig exklusivitet och lyx.

En bit in i gallerian kunde besökarna börja se sprickor i väggarna. Fasa
den krackelerade och i sprickorna fanns titthål. Där visades filmer som 

skildrade den storskaliga konsumtionens konsekvenser. Den besökare 
som tittade in i hålen blev brutalt påmind om miljöförstöring via fil
mer som visade plastfyllda stränder, enorma sopberg och utsläpp från 
olika slags industrier. I filmerna skildrades också människor som arbe
tade under hälsofarliga förhållanden. Även djurens lidande skildrades i 
form av slaktkycklingar på väg mot sin död och en kanin som utsattes 
för djurförsök. Sprickorna blev alltmer påtagliga ju längre in i gallerian 
besökarna vandrade. Även utställningens ljus och ljud förstärkte denna 
upplevelse genom att glappa och blinka. Budskapet var att den omfat
tande och ökande konsumtionen är ohållbar och att det finns en bak sida 
som blir allt svårare att blunda för.

När besökarna lämnade shoppinggallerian kom de ut i utställningens  
andra rum. Det var en stor utställningssal som rymde nio separata ko
konger utspridda i salen. Kokongerna var träkonstruktioner täckta med 
svart tyg. Här var känslan mer organisk och levande i kontrast mot den 
sterila shoppingmiljön. De mörka väggarna i den omgivande salen ska
pade en dunkel miljö och från högtalare i taket hördes ett långsamt svagt 
pulserande muller. Det alstrade en känsla av att något oroväckande höll 
på att hända.

Kokongerna fungerade som utställningsmiljöer. De varierade i stor
lek och rymde mellan fem och femton personer. Inuti varje kokong fanns 

▲   figur 2 Interiör i det första rummet i  
Human Nature. Foto: Beatrice Törnros.
▲   figur 3 Reklam för Mother Earth flipflops  
med plastgräs. Föremål i Human Nature.  
Foto: Beatrice Törnros.
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ett specifikt tema som gestaltades genom föremål, texter, bilder, ljud, fil
mer, konst, spel eller pekskärmar. De nio kokongerna behandlade varsin 
aspekt av hållbar konsumtion och hållbar utveckling:

1.  Planetens gränser och hur de överskrids genom global upp
värmning, storskaligt jordbruk, bekämpningsmedel, med mera.

2. Massutrotning av djurarter och kollaps av ekologiska system.
3.  Second hand och återbruk, om att reparera och skapa relationer 

till föremål.
4.  Gruvdrift av mineraler som används i elektronik. 
5.  Klädkonsumtion. Kokongen presenterade kläder av natur material, 

exempelvis potatis, tarmar, och papper.
6.  Strategier för hållbar konsumtion inom mat, semester och 

inredning.
7. Personliga vinster som motiv till klimatförbättrande åtgärder.
8. Alternativa ekonomiska system som inte bygger på tillväxt.
9.  Miljöpsykologi och hur människor känslomässigt hanterar  

miljöproblem.

Utanför kokongerna fanns också innehåll som inte var direkt relate
rat till dem. Exempelvis fanns en väggprojektion som beskrev naturens 
rättigheter, 7 på en annan plats i salen fanns en tavla som skildrade den 
inuitiska havsgudinnan Sednas öde. För att binda ihop alla kokongerna 
och alla teman användes symboliken av en trådfigur.

Den är ett föremål som återfinns i stora delar av världen och som 
an vänds för att skapa olika mönster (figur 6 och 7). I utställningen fick 
den tjäna som metafor för att allting hänger samman och påverkar vart
an  nat: genom att dra i trådfigurens ena hörn påverkas något i de andra  

◄   figur 4 Kokonger i det andra rummet  
i Human Nature. Foto: Beatrice Törnros.
◄   figur 5 Interiör inuti kokong i Human  
Nature. Foto: Beatrice Törnros.
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hörnen. Den na symbolik återfanns i taket genom att stora tjocka rep band  
samman alla kokongerna. Konsumtion påverkar allt. Människor, djur 
och natur är sammanflätade.8 

▲   figur 6 Trådfigur i taket som binder 
samman alla kokonger i Human Nature. 
Foto: Beatrice Törnros.
◄   figur 7 Trådfigur utställd i Human  
Nature. Foto: Beatrice Törnros.

SKOLPROGRAMMET I HUMAN NATURE

Mina kollegor och jag utvecklade tillsammans ett skolprogram för ut
ställningen. Skolklasser som ville besöka Human Nature under ledning 
av någon av Världskulturmuseets pedagoger kunde boka in sig på ett 
skol program i antingen 60 eller 120 minuter. Vi formulerade mål för 
skol programmet som bestod av sådana känslor, erfarenheter och kun
skaper som vi ville att eleverna skulle bära med sig efter att ha deltagit. 
Vår ambition var att eleverna skulle:

1.  Få förståelse för att allt hänger ihop. Din konsumtion påverkar 
andra människor och planeten. Även små insatser gör skillnad. 

2. Känna sig stärkta. Framtiden behöver smarta människor som er!
3.  Bli medvetna. Vi kan ställa krav på dem som har mer makt än oss. 
4. Känna hopp. Oro för framtiden kan samexistera med hopp.
5.  Utveckla kunskap om de globala målen och specifikt om mål 12: 

hållbar konsumtion och produktion.

Utifrån dessa mål skapade vi en uppsättning övningar och rekvisita 
som användes i skolprogrammet. Upplägget anpassades till varje enskild 
grupps behov och förutsättningar i den mån det var möjligt. Skillnaderna  
i förkunskaper, behov, bakgrund och ålder hos grupperna som deltog i 
skolprogrammet varierade avsevärt. Majoriteten av grupperna kom från 
högstadiet och gymnasiet, men även grupper från folkhögskolor, SFI och  
universitetsutbildningar deltog i skolprogrammet. Nedan presen teras de 
urval av övningar och det upplägg jag använde mig av i mötet med de 
flesta grupper.

Elevernas första uppgift var att gå igenom utställningens första del, 
den så kallade shoppinggallerian som var utformad som en smal korri
dor, för att ta del av och reflektera över innehållet. De fick med sig en 
eller två frågor att fundera på under sin vandring: Vad är budskapet? Hur 
angår det ditt liv?

Efter vandringen genom shoppinggallerian samlade jag eleverna i en 
av utställningens förberedda samlingsplatser för att de skulle få reflek
tera muntligt kring konsumtion. Samtalen hade vanligtvis sin utgångs
punkt i elevernas observationer och tankar om shoppinggallerian som 
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de just passerat. Stegvis gled samtalen över i mer övergripande frågeställ
ningar: Vilka krav ställer konsumtion på vår planet? Hur omfattande är 
Sveriges konsumtion? Vad innebär hållbar konsumtion?

För att belysa utställningens röda tråd – hur konsumtion påverkar pla
neten och allt levande – följde en övning kopplad till Agenda 2030. Alla 
17 globala mål placerades på golvet i form av skyltar. Utgångspunkten 
var att eleverna skulle föreställa sig att mål 12 – hållbar konsumtion och 
produktion – har uppnåtts. Hur skulle det påverka de andra målen och 
i förlängningen världen? Eleverna fick i smågrupper välja ut ett mål och 
beskriva effekterna för det valda målet om världen skulle lyckas uppnå 
en hållbar konsumtion och produktion.

Därefter fick eleverna ta del av resten av utställningen. Om en elev
grupp hade ett stort behov av stöd och extra tydlighet så tog jag med 
dem på en visning i utställningen. Under visningen berättade jag om 
innehållet och samtalade med eleverna om det. Om jag uppfattade att 
en elev grupp var studievan och kapabel till att arbeta självständigt så 
delades gruppen in i mindre grupper om 4–6 elever. Grupperna fick ut
forska utställningen men med huvudfokus på varsin kokong. De fick 
med sig frågor att arbeta med. Svårighetsgraden på frågorna avgjordes 

▼   figur 8 De globala målen som skyltar.  
Foto: Björn Lindgren.

av deras förkunskaper och av hur stor utmaning jag kände att jag kunde 
ge dem. Här är några exempel på frågor de brukade få med sig:

 ■ Vad handlar kokongen om?
 ■ Vilken problematik beskrivs i kokongen?
 ■ Hur hänger kokongen ihop med konsumtion?
 ■  Vilka av de tre hållbarhetsdimensionerna (ekologisk, ekonomisk 

eller social hållbarhet) handlar kokongen om? 
 ■ Vilka av de globala målen handlar kokongen om? 
 ■  Hitta på en diskussionsfråga utifrån kokongens innehåll och  

ta med tillbaka till den gemensamma diskussionen.
 ■  Ge förslag på individbaserade, politiska, och/eller tekniska åtgärder 

som kan bidra till att lösa problematiken kokongen handlar om.

Därefter återsamlades alla eleverna i en av utställningens samlings
platser. Varje grupp fick berätta om sin kokong samt delge sina reflektion
er baserat på frågorna de fick med sig. Utifrån det förde vi en gemensam 
diskussion i helklass.

Skolprogrammet avslutades med en fyrahörnsövning. Fyra lappar la
des ut på golvet med ett ord skrivet per lapp: Individ, Politik, Livsstil och 
Teknik.

Eleverna uppmanades att placera sig vid det ord där de anser att det 
finns störst potential att nå en mer hållbar konsumtion samt motivera 
varför – hur kan individer, politik, teknik och livsstil/kultur bidra? Var 
finns potentialen för förändring? Givetvis gick det att argumentera för 
att flera faktorer har betydelse.

ATT MÖTA ELEVGRUPPER I HUMAN NATURE

I inledningen till denna essä reflekterade jag kring huruvida det finns 
typiska pedagogiska grepp som skolor, museer eller andra institutioner 
använder sig av för att skapa förståelse för antropocen hos elever. Min 
upp  fattning, utifrån alla elever och lärare jag träffade i Human Nature, 
är att problemlösning är en vanligt förekommande metod i skolans un
der   visning om hållbar utveckling. Vad innebär problemlösning i sam 
man hanget? Alice Andrews (2021) iakttagelse är att den metodiken  



140 141

■      U T S TÄ L L N I N G A R S O M L Ä R M I L J Ö E R O C H R E F L E K T I O N S  R U M B J Ö R N L I N D G R E N

tenderar att utgå från ett individfokus, där elever ska försöka påverka 
stora och komplexa miljöproblem genom sina livsval. Lösningarna intar 
ofta ett individperspektiv. Det innebär att elever får lära sig hur de kan 
förändra sin livsstil för att bidra till en mer hållbar värld.

Det individuella perspektivet går självklart att komplettera med exem
pelvis politiska och ekonomiska analyser, vilket många elever jag träff 
ade också hade jobbat med i skolan. Men oavsett vilket perspektiv elev
er har fått lära sig att analysera miljöproblem utifrån – individ, politik, 
ekonomi – så tycks det mig som att de i någon mån även ska lära sig 
förstå hur problemen kan lösas. Det är en rimlig tanke – som konsumen
ter och medborgare i en demokrati har vi alla en viss makt att påverka 
miljöproblem och därmed faktiskt lösa dem på sikt. Jag motsätter mig 
alltså inte problemlösning eller problembaserat lärande som pedagogisk 
ansats kring hållbar utveckling. Men när jag använde mig av den här 
metoden i skolprogrammet så uppstod några för mig oväntade effekter.

En sådan oväntad effekt var att diskussionerna med eleverna – efter 
att jag skickat dem till utställningens olika kokonger med uppgiften att 
arbeta fram förslag på lösningar – tenderade att följa samma mönster. 
Eleverna sa ofta de ”rätta svaren” om hållbar utveckling, alltså sådana åt
gärder som vanligtvis framhålls som rätt väg mot en mer hållbar värld. 
Exempelvis att vi som individer måste konsumera mindre, vi som sam
hälle borde använda mer förnyelsebar energi och att ekonomiskt rikare 
länder måste minska sina utsläpp och hjälpa fattigare länder att ta hand 
om sina miljöproblem. Naturligtvis gick det att resonera vidare med elev
erna – varför då och hur ska det gå till? Även om samtalen ibland blev 
djupgående så upplevde jag att många elever var vana vid, och kanske 
lite trötta på, att föra den här typen av resonemang. Min uppfattning 
är att det var så här de var vana vid att jobba med hållbar utveckling i  
sko lan, i form av analysuppgifter där de förväntades sätta sig in i problem 
och sen i någon mån presentera förslag på lösningar. Nu mötte de samma 
metodik på museet och svarade på frågorna så som de lärt sig svara på 
dem i skolan.

En annan oväntad effekt var att vissa elever kände sig skrivna på näsan 
och uppfostrade av utställningen och av mig som museipedagog. Vid ett 
par tillfällen uttryckte elever det redan när jag mötte dem vid utställ
ningens entré. Vissa elever suckade och sa att de var trötta på att jobba  
med hållbar utveckling eftersom de alltid blir tillsagda hur de ska leva 

sina liv och hur de ska ta ansvar för en värld som äldre generationer 
struntat i. De hade på känn att jag skulle vara ännu en vuxen som skulle 
tillrättavisa dem om hur de bör leva hållbart. I utställningen fick jag 
ibland höra kommentarer i stil med: ”jag förstår vad jag förväntas tycka 
här”, och ”jag förstår vad de rätta svaren är här”. Som en elev frågade 
mig: ”Varför ska vi ens diskutera alla de här frågorna du ställer? Vi vet 
ju redan svaret – vi måste minska vår konsumtion”. Det hände att elever 
bad om ursäkt när de yttrade ”avvikande” åsikter. Jag minns särskilt ett 
tillfälle under en helklassdiskussion när en vältalig gymnasieelev artigt 
sa: ”Jag förstår att det här verkligen inte är en populär åsikt här och jag 
ber om ursäkt om jag är kontroversiell nu, men jag tror faktiskt att det 
finns en poäng med att bygga fler kärnkraftverk”.

Hur kommer det sig att diskussionerna med elever tenderade att följa 
samma mönster och att en del elever kände sig skrivna på näsan? Jag tror 
att en förklaring är att de föreställde sig att det fanns vissa ideal i utställ
ningen kring vad hållbar konsumtion innebär. I någon mån fanns det 
ju det – utställningen ville väcka medvetenhet om hur den omfattande 
konsumtionen i framför allt rikare samhällen påverkar planeten och allt 
levande. Den pekade på alternativa sätt att konsumera och problema
tiserade koncept såsom pengar, ägande och människors relationer till 
föremål och naturen. Jag tror att det finns en pedagogisk styrka med 
utställningar som bygger på en tydlig diskurs eller som presenterar ett 
urval av perspektiv. I utbildningssammanhang finns det då något för 
elever att ta ställning till och förhålla sig till. Men för att få djup i ett 
sådant besök tror jag det är viktigt att museipedagogen lyckas få till en 
situation där elever bjuds in till att utmana innehållet med sina perspek
tiv och uppfattningar, likaväl som innehållet bör utmana elevers per
spektiv och uppfattningar.

Låt mig återknyta till eleven som förordade kärnkraft som en rimlig 
väg mot en hållbar värld. Utifrån hur utställningen och jag som musei
pedagog framställde och problematiserade hållbar konsumtion så tedde 
sig tanken på kärnkraft som opassande. I sammanhanget skulle en ökad 
användning av plast, ett alltmer artificiellt teknologiskt samhälle eller 
mer kapitalism uppfattas som otänkbara vägar mot en hållbar fram
tid. Men den här typen av uppfattningar om hållbarhet förekommer 
hos människor, inklusive hos elever. Oavsett om de idéerna har bäring 
eller inte så tror jag att det är utbildningsmässigt relevant att pröva de 
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premisser och fundament som olika hållbarhetsuppfattningar vilar på. 
Personer som har förkunskaper och kännedom om olika energikällor 
kan formulera goda argument för kärnkraftens ohållbarhet – eller håll
barhet. Men alla omger inte sina övertygelser med samma underbyggda 
argumentation. Vissa uppfattningar vilar på en lösare grund – de står 
oprövade. Men för den person som bär dem kan de uppfattas som lika 
sanna och förgivettagna som för den som ägnat mycket tid åt att skaffa 
sig kunskaper inom området. Jag tror att en förutsättning för att nå nya 
insikter eller perspektiv på ett komplext ämne, som hållbar konsumtion, 
är att få fram olika uppfattningar i ljuset. Först då kan vi plocka isär 
dem och undersöka dem tillsammans. Min avsikt är givetvis inte att un
derminera vad utställningen berättar – den innehöll vetenskapligt un
derbyggt faktaunderlag om hur konsumtion påverkar planeten. Sådana 
orsakssamband behöver elever få förståelse för. Men för att åstadkomma 
det tror jag det är viktigt att som museipedagog bjuda in elever till att gå 
i närkamp med innehållet, särskilt för de studiemotiverade grupperna 
med stora förkunskaper om hållbar utveckling som behövde utmanas. I 
grunden handlar det om att försöka åstadkomma en situation där elev
erna är reflekterande subjekt, snarare än att de plikttroget svarar vad de 
tror att jag vill höra eller att de återger vad de läst i en utställningstext. 
Därför tror jag det är viktigt att få elever att känna att de tillåts tänka 
fritt om de ska formulera lösningar på problem inom antropocen.

Ett annat pedagogiskt grepp – jämte problemlösning – som jag an
vände mig av i skolprogrammet var att ta med eleverna på en visning i 
utställningen. Jag visade och berättade om innehållet och sen samtalade 
vi tillsammans om det. Ett par fördelar med detta klassiska museipe
dagogiska upplägg är att det är lättare att få gruppen att rikta fokus på 
samma innehåll samt att det går att känna av om gruppen förstår eller 
ej. Ett par nackdelar är att elever kan bli trötta och oengagerade av att 
vara passiva och alla inte heller vill samtala eller dela med sig av sina tan
kar. I Human Nature fungerade denna metod synnerligen väl med delar 
av innehållet för att komma åt sådant som ekokritiska perspektiv vill 
synliggöra, såsom relationer mellan mänskligheten, andra livsformer 
och vår planet.

En av kokongerna i utställningen handlade om relationen till före
mål och vikten av att vårda sina prylar. Där fanns en installation med 
tolv muggar och kaffekoppar. Under utställningens produktionsfas bad 

▼   figur 9 Muggar i Human Nature. 
Foto: Beatrice Törnros.

Världskulturmuseet besökare att skänka sina älsklingsmuggar. Tolv 
muggar donerades, tillsammans med en personlig berättelse om varför 
just den muggen en gång varit så betydelsefull. Muggarna placerades 
runt ett bord, och besökare kunde känna på dem. Genom att trycka på 
en hjärtformad knapp vid respektive mugg fick besökaren höra den per
sonliga berättelsen om föremålet.

Muggarna gjorde succé i utställningen och väckte skratt och leenden 
hos besökare i alla åldrar. Kopparna rymde en igenkänningsfaktor och 
lekfullhet, och blev därför emellanåt rätt illa tilltygade. Elever spelade 
ibland trummor på dem, andra gånger slets de loss från bordet. Kon
ceptet med att lyfta ett objekt som alla har en relation till uppfyllde för
hoppningarna om att väcka tankar och starta diskussioner.

Muggarna fungerade som en ingång till samtal om favoritföremål, 
om slit och slängmentalitet och om vikten av att vårda sina saker. Sam
talen kom också att handla om större frågor kopplade till konsumtion 
och hållbar utveckling såsom soptippar, återvinning och second hand. 
Muggarna var ju egentligen alldagliga föremål som många elever möter 
i sin vardag. I och med denna lekfulla gestaltning kom muggarna åt 
något personligt hos elever och skapade samtal där alla kunde delta med 
egna tankar och erfarenheter kring föremåls betydelse. Muggarna må 
ha varit små men de fylldes med stora tankar.
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I utställningen fanns två konstverk som på olika sätt problematisera
de människans relation till havet. Det ena var en målning föreställande 
den inuitiska havsgudinnan Sedna, målad av Germaine Arnaktauyok. 
Det finns flera historier om Sedna, men gemensamt för de berättelser 
som jag har tagit del av är att hon beskrivs som en havsgudinna som 
skapade livet i haven. Om människor jagar havsdjuren för intensivt låter 
hon dem söka skydd i sitt långa svarta hår. Människorna måste då kam
ma hennes hår genom att utföra vissa ritualer och därefter släpps djuren 
för att återigen kunna jagas. En tolkning av historien är att den belyser 
vikten av att människan intar ett balanserat förhållningssätt gentemot 
haven så att dess resurser räcker till för alla.

Det andra konstverket med havstematik var ett fotografi i bildserien 
The Prophecy av Fabrice Monteiro. Fotografiet skildrar en havs varelse 
klädd i svart plast och dränkt i olja som stiger upp ur havet. I bakgrun
den syns ett fartyg som ser ut att ha gått på grund. Bilden är en del av 
en bildsvit som berättar om den pågående miljöförstöringen i Senegal. 

Fabrice Monteiros fotografi fångade många elevers uppmärksamhet 
och nyfikenhet. Ofta var de snabba med att fråga mig vad bilden före
ställer och handlar om. Bildens förmåga att väcka intresse gjorde att den 
fungerade bra som utgångspunkt för gemensamma bildtolkande samtal. 
Jag frågade eleverna: Vad ser ni i bilden? Vad tror ni att det betyder? Vil
ka känslor får bilden er att känna? Vad tror ni är konstnärens budskap? 
Hur hänger det här ihop med världen idag?

Jag tycker att de mest intressanta diskussionerna med eleverna upp
stod när de två konstverken jämfördes med varandra. De engagerade 
många elever och väckte känslor och diskussioner om resurshantering, 
miljöförstöring och hur det hänger ihop med människans relation till 
naturen.

►   figur 10 Målning som föreställer Sedna och  
djur i havet av Germaine Arnaktauyok. Utställd  
i Human Nature. Foto: Beatrice Törnros.
►   figur 11 Fotografi ur bildserien The Prophecy  
av konstnären Fabrice Monteiro. Utställd i  
Human Nature.
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En av kokongerna i utställningen handlade om klädkonsumtion och 
hållbara material. Där stod kläder utställda tillverkade av olika sorters 
naturmaterial, exempelvis en poncho av potatisfibrer, en regnkappa av 
gräs och en klänning av papper. Det plagg som väckte mest fascination, 
men också avsmak, var den grönländska tarmskinnsjackan. Den är till
verkad av tarmar från sälar och sjölejon, som är ett vatten och vindtätt 
material, vilket är praktiskt i det grönländska klimatet.

Att det går att göra kläder av tarmar var en nyhet för många elever. 
Det väckte diskussioner om konsumtion kopplat till djur såsom päls
an vändning, kött och handel med levande djur. En vanlig ståndpunkt 
bland elever var helhetstänket, alltså att det är bra att ta tillvara på var
enda del av djuren om de ändå ska dödas för att ätas. Ett annat vanligt  
före kommande argument var att djuren över huvud taget inte borde 
ut  nyttjas av människor. Diskussionerna innehöll ofta reflektioner om  
modern klädkonsumtion som fokuserar på identitet och uttryck, kontra 
plagg som är tillverkade hantverksmässigt av tillgängligt material för att 
bäraren ska överleva i en specifik miljö. Dessutom satte det fingret på hur 
kulturellt präglade vi är av vilka material som anses acceptabla att göra 
kläder av.

▼   figur 12 Tarmskinnsjacka i Human Nature.  
Foto: Beatrice Törnros.

Ett tredje pedagogiskt grepp jag använde mig av i mötet med elev
grupper – tillsammans med problemlösning och visa, berätta och sam
tala – var att kliva ut ur min roll som någon slags expert på hållbarhet. 
När jag träffade elever sa jag som det var: ”Det här är oerhört svåra frå
gor, jag vet inte vägen framåt men vi kan testa att tänka tillsammans. Jag 
vill få höra hur ni ser på det här för ni ser saker jag aldrig tänkt på.” Det 
här blev ett sätt att tillsammans ställa oss vid sidan av innehållet i utställ
ningen och titta på det från samma position, som att problematiken är 
min ensak att lösa lika mycket som det är elevernas. Jag uppfattade att  
samtalen blev ärligare och djupare när jag sänkte garden på det här sättet.

Den här inramningen fungerade väldigt bra i kombination med den 
del av utställningen som handlade om känslor. Det temat var inspirerat  
av Maria Ojalas (2019) forskning om hur unga människor psykologiskt 
hanterar stora och svåra miljöproblem. För en del elevgrupper innebar 
det här väldigt starka möten, åtminstone uppfattade jag det så. Jag upp
levde att många elever öppnade upp sig och delgav personliga reflek
tioner. Det var då de delade med sig av ångesten och sorgen de kände 
över att deras framtid kommer präglas av föroreningar och döende eko
system. Men de berättade också om skulden de kände över att vara en 
börda för planeten genom sin livsstil. De delade även med sig av frustra
tionen över att så många aktörer försöker forma deras konsumtion: re
klam, influencers, kompisar, föräldrar, lärare, politiker och nu även mu
seet – att de ska bli medborgarna som förväntas agera rätt trots att hela 
systemet är fel i grunden. Det här blev fruktbara diskussioner om håll
bar utveckling som tog sin utgångspunkt i angelägna frågor för eleverna 
– är det rimligt att ni som unga personer utbildas till att ta miljöansvar?

Genom att göra dem delaktiga i själva grundfrågeställningarna om 
antro pocen så upplevde jag att samtalen blev mer levande, jämfört med 
när jag delade ut färdigformulerade frågeställningar som de halvhjärtat 
diskuterade. När jag och eleverna lyckades få till den här typen av mer 
är liga möten med varandra så upplevde jag att övningarna och resten av 
innehållet i skolprogrammet mottogs med större engagemang.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att rollerna inte kan suddas 
ut helt. Jag jobbar på museet, eleverna är på besök. Jag har bättre känne
dom om utställningen och dess innehåll än vad de flesta elever har. Jag 
tror att det är viktigt att elever känner att de kan fråga en museipedagog 
om sådant de undrar – de är ju trots allt på besök i en ny miljö och möter  
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ett innehåll de flesta av dem aldrig mött förut. Därför är det viktigt att 
som museipedagog vara påläst och kunnig i sina ämnen. Men jag tror att 
det är lätt att skjuta snett i sin iver att vilja berätta för elever om tillstån
det i världen. I synnerhet när det handlar om komplexa och mångfacet
terade ämnen som hållbar konsumtion eller andra aspekter av antro po
cen, med alla sina politiska, kulturella och etiska dimensioner. Kerstin 
Smeds (2014) skriver att det är vanligt att museer vill berätta något via 
sina utställningar. Men en utställning måste inte ha en berättelse, på
pekar hon. Det gäller även skolprogram, tänker jag. Oavsett hur sakligt 
rätt, genomarbetat och underbyggt ett innehåll är och hur påläst musei
pedagogen är så riskerar ett museum att uppfattas som en megafon som 
talar till eleverna snarare än en mikrofon som tillåter dem att tala. Till 
slut orkar ingen lyssna på berättelsen som dundrar ur megafonen. Jag 
har insett att diskussion som pedagogisk metod inte är synonymt med 
att ge elever en mikrofon. Det räcker inte att ha en diskussion för sakens 
skull där jag ställer frågor och eleverna svarar vad de tror att jag vill 
höra. Då uppstår en typ av låtsassamtal där elever säger det som situa
tionen förväntar av dem. Om avsikten med ett museibesök är att tränga 
djupare in i ett komplext ämne eller få möta helt nya perspektiv så tror 
jag att det ibland kan vara pedagogiskt värdefullt att tona ner rollerna 
museipedagogen respektive eleverna iklär sig. I bästa fall tillåter det fler 
tankar och perspektiv att komma fram samt att elever blir mer intresse
rade av en utställnings innehåll och berättelse.

SLUTSATSER

Jag inledde min essä med en fundering kring hur ekokritiska perspektiv  
kan användas för att bredda det pedagogiska arbetet om antropocen på  
museer. Innehållsarbetet i Human Nature präglades delvis av sådana per
spektiv eftersom en avsikt med utställningen var att väcka medvetenhet 
om hur mänskligheten, andra livsformer och planeten hänger ihop och 
påverkar varandra. Jag vill därför avsluta med några sammanfattande 
tankar som jag tror är viktiga att tänka på för att ekokritiska perspektiv 
ska fungera i mötet med elever på museer.

Använd flera metoder. Jag tror det är viktigt att museer har örat mot 
skolans värld och är relevanta för elevers utbildningar. Men jag tror 
samtidigt att det är viktigt att museer undviker att bli för lika skolan i 

innehåll och metoder, åtminstone när det gäller att jobba med antropo
cen. Det riskerar att bidra till den tendens jag märkte hos en del elever 
i Human Nature, nämligen att de halvhjärtat och ibland lite uttråkat  
löste analysuppgifter i utställningen på liknande sätt som de var vana 
vid att göra i skolan. De studievana eleverna som var analytiska, läs
starka och verbala klarade uppgifterna i utställningen med bravur. För
modligen lyckas de minst lika väl i skolan när de jobbar med analysupp
gifter om hållbar utveckling. Om samma förmågor efterfrågas både i 
skolan och på museer så blir vissa elever alltid vinnare som får glänsa på 
respektive arena, medan andra elever alltid får kämpa i motvind.

Synliggör, konkretisera och samtala. Det innehåll i Human Nature 
som jag tycker fungerade bäst i mötet med de flesta elevgrupper – mug
garna, konstverken och tarmskinnsjackan – hade några saker gemen
samt. Dels var de konkreta, lättbegripliga och känslofyllda, dels hade de 
intressanta historier som var lätta att ta till sig och som öppnade upp för 
fria tolkningar från flera perspektiv. Trösklarna för att delta i samtal var 
låga – det krävdes inte djupare förkunskaper för att kunna dela med sig 
av sina tankar. Komplexiteten var skalbar, vilket innebar att diskussio
nerna kunde utgå från det personliga och vardagliga men de gick också 
att koppla till större och mer komplexa aspekter av antropocen.

Låt elever värdera. Jag tror att det är viktigt att låta elever vara delak
tiga i att värdera och formulera de problem som ryms inom antropocen  
– miljöförstöring, utrotning av djurarter, klimatförändringar, med mera.  
Museer kan gestalta, berätta om och naturligtvis framhålla vad som ut
gör enorma problem. Men min erfarenhet är att elever är vana vid att 
vuxna gör värderingar åt dem. Jag gjorde likadant genom att tala om för 
elever hur allvarliga problemen är och hur viktigt det är att vi alla hjälps 
åt för att lösa dem. Men jag tror att det bidrog till att minska engage
manget och delaktigheten. Indirekt insinuerade jag ju vad de förvänta
des tycka, tänka och känna. Därför tror jag det kan vara bra att sänka 
garden som museipedagog och bjuda in elever till att våga uttrycka tan
kar och känslor som de tror inte passar in. Det kan bidra till att skapa 
en ärligare och friare atmosfär som förhoppningsvis lägger grunden för 
djupare och mer angelägna diskussioner.
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MÄNNISKAN OCH  
DEN LÅNGA HISTORIEN
Margareta Bergvall

Inlandsisen och människan har satt spår i det norr ländska 
landskapet. Arkeologen och den tidigare medarbetaren vid 
Västernorrlands museum, Margareta Bergvall, reflekterar 
över vårt sätt att tolka och gestalta relationen mellan  
människan och miljö. Hon tar utgångs punkt i egna erfaren-
heter från arkeologiska och geologiska utställningar där de 
långa tidsperspektiven kommer till uttryck. I jämförelse  
med bland annat nya konstutställningar, visar hon hur en  
ny medvetenhet om människans påverkan på miljön allt  
mer växer fram.

Arkeologin är, både som ämne och som profession, nära förknippad 
med landskap, jordformationer och jordarter. När man rör sig i ett land
skap för att leta och registrera fornlämningar tränas också ögat att läsa 
landskapet och de ofta finstilta spår som människan har lämnat efter 
sig. För mig som bor i ett område där landhöjning präglar landskapet, 
ligger de forntida stränderna alltid med som frusen tid i landskapet. Att 
försöka förstå förhistoriska människor, deras liv, tankar och samhällen 
är en drivkraft och en utmaning. Arkeologin vilar i naturvetenskapligt 
präglade fakta men får liv i mer existentiella frågeställningar. 

I den här essän vill jag diskutera olika sätt att tolka landskap, forn
lämningar och arkeologiska artefakter, och tar min utgångspunkt i egna 
erfarenheter. Ett centralt tema är hur det omgivande landskapet och de 
långa tidsperspektiven har skildrats och kan skildras i utställningens 
form. Essän berör också hur medvetenheten om miljön har kommit till 
uttryck samt hur arkeologiska utställningar skulle kunna inspireras av 
och bli mer angelägna genom att införliva fler infallsvinklar som rela
terar till konst, antropologi och filosofi. Jag försöker också beskriva två 
aspekter på utställningar, dels utifrån ett längre diakront tidsperspektiv, 
dels utifrån ett synkront perspektiv. För att börja med det långa tidsper
spektivet vill jag peka på tre äldre utställningar som alla har producerats 
i Höga Kustens Västernorrland, ett område där landhöjningen legat till 
grund för ett geologiskt världsarv. Jag gör också en jämförelse med tre 
nyligen visade konstutställningar där landskap, natur och människans 
påverkan på natur och klimat har tolkats och problematiserats.

Jag har ibland frågat mig varför museiutställningar många gånger 
har en relativt kort utställningstid för att sedan falla i glömska. Det är 
synd att det sällan i efterhand går att följa idéarbetet inför ett utställ
ningsbygge – liksom den kontext den skapades i. Det borde ligga i alla 
museers intresse att ha kunskap och medvetenhet om den egna histo
rien och att använda sig av analys och utvärderingar som metod och 
arbetsredskap.

En utställning fungerar som en tidsspegel som direkt eller indirekt 
speglar de förförståelser, samhällsfrågor och den tidsanda som var aktuell  
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när utställningen producerades. I och med att begreppet antropocen in
troducerades under 2010talet påbörjades en omtolkning av vår plats i 
världen och i tiden, vilket har medfört att vi nu kan betrakta syfte och 
gestaltning med andra, mer kritiska ögon. Detta händer just nu och det 
präglar både hur vi ser på äldre utställningar och hur vi tänker kring 
de nya utställningar som produceras. Den hegemoni vi hittills tagit för 
självklar förändras och vår syn på naturen har blivit mer komplex. I en 
liknande parallell riktning kan man märka en mer ödmjuk och min
dre kolonial syn på förmoderna samhällen. Utställningarnas inriktning 
har självklart påverkat synen på människan som objekt eller subjekt. I 
de utställningar som skildrar geologiska epoker finns materiella spår  
efter mänskliga aktiviteter inbäddade i ett kort tidsperspektiv. I det 
postglaciala landskapet under holocen flätas den grovhuggna geologiska 
tiden samman med den fingraderade kulturella tidsskalan där människ
an interagerar med naturen.

OMVÄNDA ROLLER

Den tidsåldern som vi kallar Holocen inleddes för cirka 11 700 år sedan. 
I inledningsskedet steg temperaturen på jorden snabbt och den globala 
nederbörden fördubblades. Klimatet har därefter fortsatt att förändras i 
cykler, både i de långa tidsperspektiven och i kortare perioder. Under 
historiens gång har människan påverkat klimatet i liten skala genom in
grepp i naturen och utnyttjandet av naturresurser. Men under de senaste  
100 åren har den ökade förbränningen av fossila bränslen medfört större 
halter av växthusgaser och aerosoler i atmosfären. De lokala problemen 
ska par nu allt större och accelererande globala problem (Charpentier 
2017). 

I och med den alltmer utbredda insikten om globala och antropo
cena klimatförändringar har människans syn på sig själv som det själv
klart härskande subjektet i förhållande till miljön börjat ifrågasät t as  
och hotas. Allt fler vittnar om en känsla av att vara i händerna på en 
svår stop pad, global och skenande uppvärmning. Naturens tid, den 
geo logiska tiden, har tidigare kännetecknats av de långa tidsperioder
na – varaktigheten och trögheten – medan kulturen har präglats av 
snabbare förändringar. Men nu, i antropocen, har naturen istället blivit  
snabb, föränderlig, nyckfull och obeveklig, medan kulturen i relation till  

naturen är långsam och inte riktigt hinner med i de tvära kasten. Det 
finns en växande känsla av att naturens krafter har tagit över och slår 
tillbaka, att naturen nu har blivit ett subjekt med en egen agens (Sörlin 
2017).

Sociologen, filosofen och antropologen Bruno Latour talar om globa
liseringens konsekvenser när människor blir tvungna att lämna sina 
hem på grund av klimatförändringarna. Han menar att jorden inte läng
re bara tar emot de slag som utdelas, utan nu slår tillbaka allt hårdare.  
Ursprunget till denna kedjereaktion är att jorden – naturen – reagerar 
på exploateringen av naturresurser. Det var vi i Europa och det gamla 
Västerlandet som började – och nu är vi tvungna att leva med konse
kvenserna av de krafter vi har släppt lösa (Latour 2018). Denna kamp 
mellan natur och människa, där människan bär ansvaret för exploate
ringen av jordens tillgångar med klimatförändringar som följd, skildras 
av flera forskare. Att vi nu befinner oss i den ödesmättade antropocen, 
ser idéhistorikern Sverker Sörlin som en övergång mellan förstörelse 
och ansvar, ett tecken på att jorden och människorna hör samman och 
tillsammans färdas oupplösligt förenade i tiden.

Det vi kallar civilisation är, enligt Latour, exempelvis de vanor vi har 
tillägnat oss under de senaste 10 000 åren. Han liknar holocen vid ett 
ram verk där mänskliga handlingar och aktiviteter kan urskiljas ungefär 
som när man på teatern kan koncentrera sig på själva handlingen och 
bortse från byggnaden man sitter i. Latour hävdar att det inte längre är 
möjligt att stanna på den tillbakalutade åskådarplatsen. I antropocen 
handlar det inte längre om marginella fluktuationer i klimatet, utan en 
omstörtande förändring  som mobiliserar hela jordens system (Latour 
2018).

ATT OMVANDLA MARKYTAN 

Relationen mellan människa och natur kan också belysas och fördjupas 
med konstnärliga grepp. Konsten har en friare position och fler möj
ligheter att oförväget tolka, gestalta och kritisera utan att behöva ta 
hänsyn till akademiska ämnesområden och uppdelningar. Ett sådant 
exempel är Land Art (platsspecifik konst), som är en konstform med 
rötterna i sent 1960tal. Konstverken är uppbyggda i monumental ska
la av jord, sten eller annat material och de tar en plats i anspråk genom 
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en gestaltningsprocess.1 Konstverken är ofta förgängliga och naturens 
förän derliga krafter blir därmed en del av verket. Sverker Sörlin konsta
terar att trots att vi vet så mycket om hur människan gjorde hela jorden 
till en miljö, ”var det en sak som inte blev sagd utom av en konstnär: att 
män  sklighetens närvaro också finns lagrad i jorden och kan avläsas på 
geo logisk nivå. Att det finns en verklig arkeologi som också är en möjlig 
geologi” (Sörlin 2017, s.27). Hans påstående är intressant, men osynlig
gör samtidigt de förhistoriska anläggningarna, vilka på ett liknande sätt 
är lagrade i jorden och har påverkats av naturens föränderliga krafter. 

De förhistoriska monumenten överbryggar tidsåldrar och i de bevara
de gravarna möter vi människor vars handlingar har fått ett bestående 
resultat. Bronsålderns gravrösen och gravhögarna från järnåldern är syn
liga i landskapet än i dag, väcker uppmärksamhet och är laddade med 
mening. De har, förutom den rituella betydelsen i samband med grav
läggning, också blivit näst intill eviga monument som överbryggar ge
nerationer och tidevarv. En jordkonstkonstnär från vår tid närmar sig i 
sin fysiska gestaltning de förhistoriska gravar som omformade markytan 
för tusentals år sedan. De förhistoriska gravarna och den platsspecifika 
konsten är ingrepp i markytan som är bestående över tid. Till skillnad 
från ren exploatering av naturresurser har det hela tiden funnits en plan 
och ett syfte för den färdiga konstruktionen. 

ATT GESTALTA GEOLOGI OCH ARKEOLOGI

Jordytan har omvandlats och omformats av naturens krafter under 
må nga miljoner år, men också människor har avsatt spår i jordytan. 
Arkeologin och geologin står därför i ett särskilt nära förhållande. När 
inlandsisen smälte bort uppstod tjocka sedimentlager i isälvarnas myn
ningsområde. Geologen Gerhard de Geer (1858–1943) upptäckte att lag
ren kunde avläsas som årsringar. Genom att koppla samman lervarvs
serier från olika platser fick han en obruten serie, där Ångermanälvens 
omfattande sedimentering fick särskilt stor betydelse. Stratigrafin räk
nades om till en kronologi som sträckte sig 13 000 år tillbaka i tiden, 
samtidigt som det utvecklades en metod för provtagning i sjösediment. 
I borrkärnornas stratigrafi fanns pollen som kunde artbestämmas och 
dateras. Därmed blev det möjligt att utläsa klimat, vegetationsutveck
ling och mänsklig påverkan. De två upptäckterna – lervarvskronologi 

och pollenanalys – kompletterar varandra och är i kombination med 
C14dateringar av avgörande betydelse för arkeologin. Ångermanälvens 
kraftiga sedimentering användes framgångsrikt för att upprätta en stra
tigrafi och kronologi för norrländsk stenålder på Hällaboplatsen i Åsele 
i början av 1970talet (Baudou & Selinge 1977). Den pågående landhöj
ningen i Västernorrland är cirka 0,8 m på 100 år. Strandlinjen förskjuts 
kontinuerligt och nya strandpartier kommer i dagen. Landhöjningen är 
därför alltid närvarande i Västernorrland, där kartans höjdlinjer också 
är konkreta horisontella tidslinjer i landskapet, sammanflätade med re
sursutnyttjande och mänskligt liv. 

Eftersom landhöjningen har så stor inverkan i Västernorrland vill jag  
jämföra och beskriva hur företeelsen har uppmärksammats i tre olika 
ut ställningar. För att analysera dessa utställningar använder jag mig av 
artiklar, arbetsmaterial från utställningsproduktionen samt muntliga 
upp gifter jag insamlat på egen hand. Regelrätta utställningskataloger 
saknas till utställningarna och jag ser det som en brist att intentioner 
och kontext kring utställningarnas tillkomst är svåråtkomliga, trots att 
det rör sig om omfattande och resurskrävande produktioner. 

TRE UTSTÄLLNINGAR I VÄSTERNORRLAND OM NATUREN,  
LANDHÖJNINGEN OCH MÄNNISKORNA

Sundsvalls museum flyttade till Kulturmagasinet 1986 och här invig des  
basutställningen om Medelpads Natur, Sol Berg Vatten, 1989. Fem år  
sena re invigdes den första länsmuseibyggnaden i Härnösand. En av 
bas utställningarna där var Möten mellan älvarna, om förhistoria i Väs
ternorrland. Båda dessa utställningar var planerade att användas i 
pedago gisk verksamhet under en lång tid. Sol Berg Vatten revs efter 
drygt 25 år, medan Möten mellan älvarna fortfarande stod kvar fram till 
2020. Den ett åriga utställningen Landhöjning – så vått… invigdes på 
Västernorrlands länsmuseum 2004, som en förstudie till det planerade 
Världsarvsmu seet. En avgörande skillnad mellan de tre utställningarna 
är att den förhistoriska människans närvaro och inträde på scenen är hu
vudtema i Möten mellan älvarna, och mer underordnat i de andra två 
utställningarna. 

Utställningen Sol Berg Vatten (Sundsvall 1989) var en basutställning 
om Medelpads natur och geologiska tidsåldrar. Sundsvalls museum är 
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ett kommunalt museum, och utställningen om Medelpads naturhisto
ria skapades utifrån ett lokalt perspektiv, men skulle också kunna över
föras till ett mer generellt, globalt perspektiv. Utställningen handlade 
om berggrundens och jordarternas betydelse för barrskogarna i Medel
pad: hur istäckets tryck hade skapat de flacka bergen, om isavsmältning
ens sediment och de vulkaniska bergarterna på norra Alnön. Det fanns 
ett syfte att förklara och gestalta alltifrån den geologiska utvecklingen 
till fotosyntesens livsviktiga kemi, för att besökarna skulle få en grund
läggande kunskap om naturen med Medelpad som exempel. Här fanns 
en demokratisk folkbildningstanke om att besökarna skulle få en bättre 
förståelse av den egna närmiljön och landskapet. Jag citerar ur utställ
ningsintroduktionen som skrivits av producenten Barbro Björk:

Utställningen är tänkt att ge en idé om att i de långa tidsperspek
tiv en är landskapet och livsbetingelserna föränderliga. Även om 

▲   figur 1 Sol Berg Vatten.  
Foto: Anna Porsmyr, Sundsvalls museum.

naturens organismer har stor anpassningsförmåga sträcker sig na
turens förändringsmöjligheter dock inte så långt att organismerna 
är osårbara. Naturen är fantastisk och vi män niskor är en liten del 
av dess senare historia (Björk 1985).

Initiativet till utställningen kom från miljöjournalisten Bo Landin.  
SVT hade vid den här tiden en stark miljöredaktion i Sundsvall, samti
digt som negativ miljöpåverkan från industrierna i Sundsvallsom
rådet var stark. Kanske ska man se tillblivelsen av utställningen i det 
sammanhanget.

Sol Berg Vatten komprimerade 4,6 miljarder år. Avsikten var att be
sökaren skulle kunna tränga bakom den sinnliga naturupplevelsen och 
få den vetenskapligt förklarad. Naturhistoria och biologi var överordnat 
interaktionen mellan människa och natur. Utställningen i Sundsvalls 
museum var något nytt och skiljde sig från tidigare naturutställningar 
och dioramor, genom sin tydliga pedagogiska inriktning med en tredi
mensionell uppbyggnad och en estetiskt genomtänkt form. Den använ
des som lärmiljö av skolorna i Sundsvall under många år.

När det nya kulturhistoriska länsmuseet i Västernorrland invigdes 
1994 var en av de nya basutställningarna den arkeologiska utställningen 
Möten mellan älvarna. Länsmuseet hade tidigare varken haft ändamåls
enliga lokaler eller någon museibyggnad för att visa sina omfattande 
samlingar. Ett primärt syfte var därför att visa arkeologiska föremål och 
att koppla samman föremålen med fornlämningarna och fyndplatser
na i det omgivande kulturlandskapet. Utställningen planerades för att 
fungera pedagogiskt i visningar och med dramapedagogik (Bergvall 
1997). Norrländsk arkeologi präglades av den relativt nya arkeologiska 
institutionen vid Umeå universitet och dess miljöarkeologiska inrikt
ning, något som också påverkade planeringen av Möten mellan älvarna. 
Men i planeringen fanns även en vilja till ett holistiskt förhållningssätt, 
att försöka gestalta och beskriva fakta och visualisera förmodernt tänk
ande kring tid och rum (Bergvall 1993). 

Kunskapen om den förhistoriska tiden i Västernorrland var inte sär
skilt spridd vid tillblivelsen av museet. Några kända spektakulära platser 
och fynd var storhögarna i Högom, gravfältet i Holm, stenålders boplatsen 
i Överveda och hällristningarna vid Nämforsen. I samband med ut
byggnaden av vattenkraften i länet genomfördes flera arkeologiska  
undersökningar som ledde till stenåldersfynd som blev ögonöppnare 
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för många. Den första genomarbetade sammanfattningen av Väster
norrlands förhistoria gjordes av Evert Baudou och KlasGöran Selinge 
(1977). Den tidigare Norrlandsforskningen upplevdes av många ha en 
kolonial karaktär, och därför var ett mål med utställningen att visa upp 
den komplexa och rika förhistorien med föremål från alla arkeologiska 
perioder och med utgångspunkt i aktuell forskning, bland annat i kon
takter med ett tiotal forskare vid flera svenska universitet (Bergvall 1997).

En arkeologisk föremålsutställning tar sin utgångspunkt i de påträf
fade artefakter som undgått tidens nedbrytning. Det är oundvikligt att  
också reflektera över föremålens förhistoriska kontext och de lokala  
plat ser där de har tillverkats och använts. Föremålen får en djupare me
ning när de relateras till sin ursprungliga plats i dagens landskap, i ett 

▲ figur 2 Möten Mellan Älvarna. I förgrunden en 
bronsskulptur av Unni Brekke, en starkt förstorad 
ryttare/krigare till häst, från en endast centimeter
stor bild på en guldbrakteat. Denna dateras till cirka 
200 e. Kr. och är den enda människoav bildningen 
från järnåldern i Västernorrland.  
Foto: Björn Grankvist, Västernorrlands museum.

sammanhang med dåtida växtlighet, havsnivåer och geologiska förut
sättningar (Bergvall 1998). Den anonyma tillverkaren eller brukar en 
av före målen är osynligt närvarande. En ambition med utställningen 
var att åtminstone antyda en upplevelse av interaktion mellan människa  
och natur. 

Utställningsarbetet genomfördes av en produktionsgrupp bestående 
av 3–4 personer och med stöd av ett stort antal specialister. I utställning
en berättas en lång och ganska harmonisk historia med utgångspunkt i 
föremål. Fokus lades på att skapa ett utställningsrum präglat av rymd 
och tidlöshet för att understryka den nästan 10 000 år långa förhisto
riska tiden, det glest befolkade landskapet och den förhistoriska männ
iskans mytiska uppfattning om tid. Den materiella aspekten fanns med 
i form av den omgivande naturens stenmaterial och mineraler som an
vänts i tillverkningen av verktyg och föremål. En borrkärna ur sjösedi
ment band samman rummet och blev utställningens vertikala mittaxel 
som underströk att arkeologisk tid (arkeologiska och botaniska lager) i 
praktiken är vertikal (Bergvall 1997).

Den tredje utställningen som jag vill diskutera här är Landhöjning 
– så vått… som invigdes 2004 i den stora utställningssalen vid Väs
ternorrlands länsmuseum. Den var tänkt att fungera som en förstudie 
och experi ment verkstad inför landhöjningsutställningen i Naturum 
Höga Kusten. I samband med att Höga Kusten utsågs till ett geologiskt 
världsarv av UNESCO år 2000, ville länsstyrelsen att den geologiska och 
natur historiska bakgrunden skulle förklaras och gestaltas i en permanent 
utställning vid Skuleberget. 

Utställningen Landhöjning – så vått… producerades av länsmuseet på  
uppdrag av och i samarbete med länsstyrelsen och Naturhistoriska Riks
museet. Här ägnades mycket arbete åt att skapa experimentella lösning
ar och pedagogiska grepp som sedan skulle kunna återanvändas i Na
turum. En naturtrogen mammut konstruerades av frigolit, ståltråd och 
hästtagel och blev en slags symbol för utställningen. I utställningsförsla
get från 2003 formulerades tankar om att ”naturvetenskap och huma
niora måste mötas för att förståelsen ska ge en väg till en möjlighet till 
en gemensam moral om hur vi förhåller oss till medmän niskorna och 
naturen – både nu, bakåt och inför framtiden” (Nilsson, arbetsmaterial 
2003). Utställningsarbetet genomfördes av en produktionsgrupp bestå
ende av länsmuseipersonal, biologer från länsstyrelsen och experter från 
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Naturhistoriska Riksmuseet. Naturum invigdes sedermera 2007 med 
en helt ny utställning producerad av White arkitekter där formspråk 
och innehåll blev något annat än i Landhöjning – så vått…. Den nya ut
ställningen fokuserade på världsarvet Höga Kusten, Kvarkens skärgård, 
Skuleskogens nationalpark och naturreservat. Här finns information om 
landhöjningen, geologin och skogens natur och kulturlämningar.2

Att jämföra tre utställningar, varav två inte längre står kvar, är inte 
helt rättvisande. Även analytiskt går det att diskutera hur givande resul
tat det kan bli med tanke på den svaga dokumentationen i form av foton 
och texter. Men, jag hävdar ändå att jämförelsen är intressant eftersom 
jag har fått utförlig muntlig information, framför allt av Barbro Björk 
(Sol Berg Vatten) men också av Mona Nilsson (Landhöjning – så vått…). 
Jag har också själv visat Sol Berg Vatten många gånger och har på så sätt 
en egen relation till den. Det material som finns att tillgå för jämförelser 
och beskrivningar består därför till stor del av minnesbilder. Jag tycker 
det är viktigt att skriva museihistoria på regional nivå utifrån regionens 
egna förutsättningar. Eftersom dokumentationen från två av utställ
ningarna varit svåråtkomlig vill jag beskriva och berätta om dem när de 
ännu finns bevarade i minnet och kan jämföras i någon mån. Jag tyck
er det är särskilt intressant eftersom geologi och landhöjning är en svår 
utmaning att gestalta i utställningsform. De tre utställningarna gör det 
med varierande utgångspunkter, var och en av dem har olika formspråk 
och idéinnehåll, men de utgår alla från landhöjningens stora påverkan i 
Västernorrland och att detta är en viktig identitet för regionen. 

Ytterligare några gemensamma drag i de tre utställningarna är med
vetenheten om tidsdjupet med början för 4,6 miljarder år sedan och med 
avslutning i holocen. I Möten mellan älvarna, som i första hand är en 
arkeologisk utställning, är förstås människans närvaro ett huvud tema. 
Ingen av utställningarna har ett utpräglat evolutionistiskt perspek
tiv, och kronologin i de två basutställningarna är snarare uppbruten i  
perioder än beskriven som en evolutionär utvecklingslinje. Människans 
negativa miljöavtryck antyddes och problematiserades också i viss mån. 
Utställningarna har förstås också många olikheter. I Sol Berg Vatten väj
de man inte för att åskådliggöra också komplicerade frågor, till exempel 
att gestalta fotosyntesen, vilket också genomfördes på ett begripligt sätt. 
I Möten mellan älvarna kom stenmaterialen och föremålen att bli på
tagligt närvarande, medan tillverkaren och användaren – människan, 

var osynligt närvarande. I Landhöjning – så vått… blev den naturtrogna 
mammuten en ytterst konkret påminnelse om någon av mellanistiderna 
då mammutar och myskoxar fanns i våra trakter.

Att bygga en kulturhistorisk utställning är oftast en lång process och 
när många unika föremål ska hanteras, som i Möten mellan älvarna, är 
förberedelserna tidsödande. Det krävs stor noggrannhet i hanteringen 
av de ofta sköra föremålen (varav många lånades in från Statens Histo
riska Museum), och montrar och klimatanläggningar måste vara säkra. 

I Sol Berg Vatten lades stora resurser på specialbyggda installationer, 
till exempel en vacker berggrundskarta över Medelpad med sågade och 
slipade bergartsprover som ett stort väggpussel. Landhöjning – så vått… 
innebar en omfattande produktion med många kluriga och lekfulla in
stallationer. Människan som kulturvarelse har lämnat många avtryck 
och spår som vi kan se i den arkeologiska utställningen Möten mellan 
älvarna.

Det skulle ha varit intressant att göra intervjuer med besökare och 
skolklasser i de tre utställningarna. Det hade då varit möjligt att göra en 
jämförelse mellan utställningarnas syfte och besökarnas upplevelse och 
behållning. Ibland är besökarnas bestående intryck något helt annat än 
det avsedda, något som skulle vara värdefullt att ta lärdom av. Att samla 
och skapa dokumentation av arbetsprocesser och färdiga utställningar 
behövs för att kunna beforska och utveckla utställningar. Det skulle 
också vara värdefullt att dokumentera differensen mellan producenter
nas avsedda syften och besökarnas upplevda behållning.

UTSTÄLLNINGSPRODUKTION SOM FORSKNING

Som tidigare nämnts är utställningar intressanta speglingar av en för
flu  ten tid men det finns sällan dokumentation, analys och kritik be
varad. Museer har ofta siktet inställt på framtiden och kommande pro
duktioner, med en press på sig att förnya och förändra. Att i en tuff 
arbetssituation ta tid och resurser i anspråk för dokumentation och  
analys är många gånger inte möjligt. I detta sammanhang vill jag lyfta 
in idéhistorikern Mattias Bäckströms resonemang kring utställnings
produktion som ”utställningsspecifik forskning” (Bäckström 2016). 
Bäckström menar att produktionsprocessen i sig kan vara en slags 
forskning och betraktar processen som en kontinuerlig konstruktion av 
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kunskap. Han menar att besökare på museer och i kulturmiljöer inte 
bara är passiva mottagare av kunskap, utan de interagerar också med 
platsen, utställningen och de personer som skapat utställningen. Jag tror 
att många utställningsproducenter känner igen sig i Bäckströms resone
mang om den kreativa processen som ger ny kunskap och nya insikter, 
men också i att tiden ofta inte räcker till för dokumentation.

Bäckström ser utställningsproduktion som en alternativ forsknings
process i gränssnittet mellan faktakunskap, design och idéarbete. Han 
relaterar bland annat till tyst kunskap: att det finns betydande berörings
punkter, men också avstånd, mellan vetenskaplig och praktisk kunskap. 
I en utställningsprocess möts flera teoretiska och praktiska kompeten
ser, och i detta möte uppstår en process som i sig själv kan föra verk
samheten framåt (Bäckström 2016). I utställningsspecifik forskning är 
syftet ”att producera ny och överraskande kunskap, inte att utföra ett 
målorienterat utvecklingsarbete i projektform. Det handlar om ett slags 
grundforskning som genomförs i och genom utställningsproduktioner, 
inte i första hand om tillämpad forskning och utveckling” (Bäckström 
2016, s. 23).

Enligt den idealmodell Bäckström målar upp finns bakom produk
tionen av en genomarbetad utställning ett stort antal experter, speci
alister, faktagranskare och ”kreativa idégivare”. En god kunskap om 
aktuell forskning bäddar för en framåtsyftande utställning. Här ska
pas också betydelsefulla kontakter med universiteten som ger dem en 
möjlighet att arbeta med den ”tredje uppgiften” – att förmedla forsk
ning till allmänheten. Hur framgångsrik den gemensamma processen 
i utställningsarbetet är speglas i den slutliga gestaltningen, både av 
utställningens estetiska och innehållsmässiga utformning. I de utställ
ningar som här diskuteras har sådana processer förekommit i produk
tionsgrupperna. I arbetet med Möten mellan älvarna, som jag har egen 
erfarenhet av, etablerades en nära dialog med forskare och konstnärer 
och i arbetsprocessen uppstod många gånger liknande situationer som 
Bäckström beskriver. Jag upplevde arbetet som en fortgående process 
där en svårighet i gestaltning plötsligt kunde få en oväntad, helt ny 
och bättre lösning, tack vare ett kreativt inspel från någon i gruppen. 
Bäckströms tankar om utställningsproduktion som forskningsprocess 
öppnar för att flytta fram positioner och att tänja på vedertagna begrepp 
och tankebanor med forskare och konstnärer i nya sammanhang och  

synvändor. För att utställningsprocessen ska kunna användas som en 
konstruktiv erfarenhet att bygga vidare på i kommande produktioner 
och i framtida museologisk forskning, behöver arbetsprocesser, idéarbe
te och resultat formuleras och dokumenteras.

 DET VISUELLA RUMMET

I Möten mellan älvarna fanns i produktionens inledande skeden en ani
merad diskussion (också här kan man se en parallell till Bäckströms 
tankar om utställningsprocessen) om rummets visuella karaktär. Det 
fanns starka önskemål om ett spatiöst rum, som kunde understryka 
det glest befolkade landskapet under förhistorisk tid, samtidigt som det 
hävdades att små föremål endast behöver små utställningsrum. Den tre
dimensionella och visuellt viktiga aspekten av ett spatiöst rum, blev den 
som genomfördes och fick en grundläggande betydelse för utställning
ens gestaltning. 

Museologen och konstvetaren  Märit Simonsson diskuterar upple
velser i museibyggnader och i utställningsrum på ett sätt som anknyter 
till våra diskussioner om utställningsrummets betydelse. Hon beskriver  
museer som ett slags metarum (meta spaces) som inrymmer alla tider, 
perioder och stilar samtidigt som de är tidlösa i och med att museets 
väggar avskärmar dem från tidens gång. Således menar hon att ett 
museums egenskaper består i dess kapacitet att bevara och visa olika 
aspekter och representationer av världen, av samhällen, av naturen och 
av konst med ett fokus på olika historiska perioder (Simonsson 2014). 
Ett museirum eller ett utställningsrum är en fysisk plats som är starkt 
laddad av innehåll, och Simonsson använder filosofen Michel Foucaults 
begrepp heterotopi för detta, alltså en fysisk plats där utopier delvis har 
konkretiserats med det innehåll som finns som representationer i de fy
siska museirummen. 

Jag tycker det är adekvat att beskriva museirummen som ladda de med 
innehåll, här finns ett existentiellt överskridande av tid och rum. I lik
het med Simonssons resonemang om museers hetero topa egenskaper, 
har diskussioner förts om heterotopa landskapsrum inom arkeologin. Ett 
viktigt sådant är det mäktiga landskapsrummet vid Nämforsen (Ånger
manälven), en plats där mer än 2 000 figurer, mestadels älgar, båtar och 
människor, knackades in i hällarna för 5 000–6 000 år sedan. Platsen  
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är magnifik och avgränsas av ett vattenfall (nu ett vattenkraftverk) och 
höga nipor. Den brittiske arkeologen Christopher Tilley beskriver plat
sen som en heterotopi, där hällbilderna och klipporna vid forsen varit en 
samlingsplats och haft en rituell funktion (Tilley 1991).

SKÄRNINGSPUNKTER

Jag vill nu återkomma till skärningspunkterna mellan geo logi, arkeo
logi, antropologi och konst, och som har betydelse för gestaltning och 
visuell upplevelse av bland annat utställningar. I sin analys av den in
dianskbrasilianska myten the Bororo song delar antropologen och filo
sofen Claude LéviStrauss upp berättelsen utifrån musikaliska termer 
såsom ouvertyr, tema och variationer (LéviStrauss (1969), 1994). I sitt 
arbete med att analysera myter från hela världen kommer Lévi Strauss 
till insikten att de vanliga organisationsprinciperna inte fungerade för 
de insamlade myterna och han delade därför upp sitt material så att det, 
liksom musik, byggde på olika långa partier, uppbyggnad och intensitet. 
Han ser stora likheter mellan myter och musik, och menar att logisk 
tanke och estetisk perception kan kombineras på ett liknande sätt som i 
musik. LéviStrauss beskriver också i sin bok Det vilda tänkandet logiska 
resonemang och kategorier som skiljer sig från västerländska begrepp. 
För att få en djupare förståelse av människor i förmoderna samhällen 
och deras uppfattning av sig själva i världen och om den omgivande na
turen, är hans ämnesmässiga ingångar och estetiska uttryck en källa till 
inspiration (LéviStrauss 1989). 

Arkeologen Ingrid Fuglestvedt utvecklar idén om det vilda tänkan
det och sätter in det i en skandinavisk mesolitisk kontext för att närma 
sig hällbildernas symbolik. Hon menar att den mesolitiska människans 
tänkande var förankrat i naturen i dubbel bemärkelse: ”Like today’s 
minds, their minds were of nature, but unlike the minds of the pres
ent, the categories of these minds found their objects in their natural 
milieu, bodily experience and only there” (Fuglestvedt 2018, s. 54). Alla 
människor, i alla tider och på alla platser, har ett abstrakt tänkande, som 
i naturaliserade kulturer i en ickeglobaliserad värld tar sig uttryck i kon
kreta symboler (ibid). Fuglestvedts respekt för den förmoderna männ
iskans tankevärld står i skarp kontrast mot den moderna människans 
hänsynslösa exploatering av naturen som bland annat Latour går till 

storms mot. Sådana teoretiska arkeologiska diskussioner berikar synen 
på förhistoriska människor och ger också en mer nyanserad bild av den 
moderna människans hegemoni. Hur en sådan respektfylld syn på för
historiska människor och deras interaktion med naturen skulle kunna  
gestaltas och förmedlas i utställningar är en utmaning. Kanske finns 
här en möjlig väg om man som Bäckström ser utställningar som en 
forskningsprocess och med en samsyn mellan estetiska och vetenskapli
ga uttryckssätt och konstnärliga gestaltningar. 

En avgörande skillnad mellan de tre utställningarna är tidpunkten för 
den förhistoriska människans inträde på scenen. Därefter måste human
vetenskap komplettera och interagera med naturvetenskap för en djupare  
förståelse i tolkning och gestaltning. Antropologen Tim Ingold menar  
att man måste närma sig naturen aktivt och inkännande, med ett ekolo
giskt synsätt som kan läka själva livsprocessen. Han uttrycker en önskan 
att ersätta den unkna dikotomin mellan natur och kultur med en dyna
misk sammansmältning mellan organism och miljö ”in order to regain 
a genuine ecology of life” (Ingold 2000 s. 16). Organism och miljö inne
bär en odelbar helhet. I sitt försök att för en stund lämna det moderna 
tänkandet och sätta sig in i en förmodern tradition, närmar sig Ingold 
något viktigt men också komplicerat. Han beskriver hur människan be
fann sig i en ständig aktiv relation och kommunikation med den omgi
vande naturen och med djuren. Hon står inte ovanför i ett hierarkiskt 
system utan är en del av helheten. Detta ödmjuka förhållningssätt, ett 
eko från en förmodern kontext som Ingold beskriver det, står i stark 
kontrast mot det som Latour så drastiskt skildrar, det som sker i vår tid 
och i detta nu, när naturen har nått en brytpunkt och våldsamt slår till
baka mot människan. 

TRE KONSTUTSTÄLLNINGAR OM NATUREN I KONSTEN

Under hösten/vintern 2019–2020 visades tre konstutställningar som be
rörde relationen människanatur och människadjur. De av varandra 
oberoende utställningarna kunde ses på Bonniers Konsthall, Västerås 
Konstmuseum och Uppsala Konstmuseum. Ett genomgående tema är 
att curatorer och konstnärer ifrågasätter ett krasst instrumentellt förhåll
ningssätt till naturen. De närmar sig i flera fall antropologernas djup
dykningar i förmoderna samhällen. Klimatfrågan har blivit akut, och 
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medvetenheten om människans irreversibla påverkan på sin egen livs
miljö medför konsekvenser för uttolkning och förståelse av vår omvärld  
och vår historia. Följaktligen utmanas också etablerade antropocentris
ka synsätt på människan och hennes livsmiljö och relationerna mellan 
människa, natur, djur och kultur. I och med klimatförändringarnas  
accelererande och smärtsamt påträngande närvaro öppnas blicken upp 
i riktning mot de långa, geologiska tidsperspektiven – och hur klimat
förändringarnas effekter för ekosystemet, jorden och mänskligheten nu 
positionerar oss inom tidsåldern antropocen. 

Utställningarna är uttryck för ett ökat miljöengagemang och visar 
tydligt hur konsten speglar och kommunicerar vår tid. Programbladen 
som finns för varje utställning är särskilt intressanta, eftersom de sam
manfattar en tilltagande medvetenhet om, eller rent av skräck för, vad 
kollapsen av våra ekosystem kan medföra. De utställda verken utgör en 
skarp relief mot en hotande klimatkatastrof och visar med all tydlighet 
industrialismens omvälvande påverkan på natur och klimat och hur vi 
hittills skyggat för den accelererande klimatförsämringen.

Jag har valt att utgå från programbladens texter när jag studerar konst
utställningarna. Texterna är skrivna av konsthistoriker, författare och 
curatorer som utifrån sina olika utgångspunkter ger en bakgrund till 
landskapsmåleri och placerar konstverken i en miljöhistorisk kontext. 
De använder sig av filosofiska och miljöpolitiska perspektiv, som delvis 
är polemiska och uppfordrande. Samtidskonsten har en stark ställning i 
mina exempel, Bonniers konsthall har till och med en uttalad ambition 
att särskilt vilja lyfta samtidskonsten i en tid ”när samtidskonsten ibland 
blir ifrågasatt” (Jensen & Ringborg 2020). I Västerås och på Bonniers 
Konsthall blandas äldre konst med samtidskonst, vilket gör att föränd
ringen av tidsandan i det historiska skeendet blir tydlig. De aktuella 
konstutställningarna är jämförelsevis korta, snabba debattinlägg medan 
de kulturhistoriska utställningar som diskuteras i denna essä har betyd
ligt längre livslängd och en uttalad pedagogisk funktion. I mina exem
pel har konsten berikat och interagerat med mina minnen och erfaren
heter av kulturhistoriska utställningar om natur och arkeologi. 

I utställningen The Non-Human Animal – Negotiating Bio-relations 
vid Uppsala Konstmuseum återfinns den kanske djärvaste approachen 
som ifrågasätter människans herravälde över djuren. I programbladet 
citeras filosofen Jaques Derrida: ”Insikten om att djur känner smärta 

och lider gör oss automatiskt till deras företrädare, samtidigt som just 
språket skiljer oss åt” (WighAbrahamsson 2019 s. 2).

I konsten utmanas etablerade tolkningar och i gränssnittet mellan 
filo  sofi och naturvetenskap väcks många nya tankar. Utställningen pre 
senteras som en omförhandling av kulturhistoriskt givna roller i ett sö
kande efter nya former för samverkan mellan människa och andra arter.  
Temat i utställningen är gränsdragningar mellan människan som djur 
och ickemänskliga djur, och om hur positionerna förflyttas inom såväl 
naturvetenskaplig forskning som filosofi. En annan utgångspunkt är att 
den dominerande antropocentriska världsbilden blir allt mer ifrågasatt. 
Begreppet antropocen används i programbladet, som till stor del bygger 
på Bruno Latours resonemang kring att: ”I praktiken är vi alla kontra
revolutionärer, som försöker minimera konsekvenserna av en revolution 
som har skett utan oss, och samtidigt med oss” (WighAbrahamsson 
2019 s. 2). 

▲   figur 3 Exodus av Fredrik Strid.  
Foto: Pär Fredin, Uppsala konstmuseum.
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Verken är påtagligt starka och besökaren tvingas ut ur sin bekväm
lighetszon. Invanda och etablerade sanningar om förhållandet mellan 
människa och djur rubbas. Här återkommer skärningspunkten mellan 
arkeologi, antropologi, filosofi och konst. Ekologen David Abram upp
manar oss i introduktionstexten att stärka sinnen som hörsel, doft och 
syn för att få en skärpt upplevelse av nuet. Han resonerar också kring att 
det vi kallar ”animism” i själva verket handlar om en ”intuitiv vetskap 
att allt levande har en egen agens och är sammanlänkat” (WighAbra
hamsson 2019, s. 3).

På Bonniers Konsthall visades under 2020 konstutställningen Träden 
står ljust gröna. Landskapsmåleri då och nu. Utställningen presenteras 
genom en historisk tillbakablick på landskapsmåleri. Här beskrivs fram
växten av en genre där naturen målades utan närvarande människor. 
Programbladet är, liksom i de två andra konstutställningarna, präglat 
av civilisationskritik. Ett exempel är formuleringen: ”Den 29 mars 2020 
kommer världen sannolikt att precis ha förbrukat de naturresurser som 
vår jord kan producera under ett år” (Jensen & Ringborg 2020 s. 7). 
Texterna förhöjer skärpan i utställningen och medför att man som be
sökare ser de utställda konstverken med nya ögon, utifrån en ny posi
tion. I alla de tre konstutställningarna förtydligar och förstärker utställ
ningstexterna curatorernas urval och sammansättning av de utställda 
konstverken. Theodor Ringborg som curerat utställningen på Bonniers 
konsthall skriver till exempel:

Av natur skapades således kultur. Människa och miljö särskildes 
och måleriet bidrog till att befästa gränsen […]. Idag vet vi att 
klimat förändringarna inte lämnar något landskap orört […]. Vad 
betyder det för fortsättningen av genren landskapsmåleri? Och 
framför allt, vad kan landskapsmåleriet idag betyda för miljön den 
porträtterar? (Jensen & Ringborg 2020 s. 4) 

Ringborg tecknar en bakgrund till hur industrialismen utvecklades 
under 1800talet och visar hur landskapsmåleriet utvecklades parallellt, 
bland annat tack vare att oljefärgstuben uppfanns och hur tuberna kom 
att revolutionera målandet utanför ateljén. Landskapet förändrades 
och landskapsmåleriet utvecklades. Landskapet finns kvar som motiv 
inom samtidskonsten, men Ringborg betonar att miljöproblematik 
inte alltid är ett direkt ämne i måleriet. Men i den samtida konstnärens  

gestaltning finns ”en vetskap om att landskapet genomgår en historisk 
förändring. Ofrånkomlig är relationen till den pågående katastrofen, 
vare sig den syns eller inte” (Jensen & Ringborg 2020, s. 7).

Västerås konstmuseum ligger i en av Aseas tidigare fabrikslokaler, 
byggnaden har ett symbolvärde för industrialiseringen i Sverige och ger 
en extra dimension till utställningens tema, Föreställningar om naturen. 
I utställningen samsas historiskt landskapsmåleri med samtidskonst. 
Här finns en spännvidd mellan det enkla, stillsamma friluftsmåleriet, 
Marcus Larssons dramatiska landskap, och samtidskonsten där konst
närerna i måleri och videoverk väcker tankar om den eviga, autentis
ka naturen och separationen mellan människan och hennes ursprung. 
Här har curatorerna genom de utställda verken velat skildra västvärldens 
syn på naturen, från drömmen om det ideala landskapet till den oro vi 
känner inför naturens förfall. Författaren Therese Uddenfelt framhål
ler i programbladet att nu, när naturen väl är bemästrad, bör jar konsten 
ifrågasätta separationen från naturen. Kanske måste människan ställa 
om sin syn och närma sig naturen igen: ”Den industriella revolutionen 
förändrade allt: livet och planeten. Men också vår bild av oss själva och 
av planeten. Man skulle kunna säga att industrialiseringen kom att både 
avliva och ge liv åt naturen” (Uddenfeldt 2020 s. 7). Hon berör också 
människans hegemoniska övertag: 

Gränsen mellan innanför och utanför – eller mellan natur och 
kultur – kollapsar. Det är inte längre självklart vad som är subjekt 
och objekt. Och vet vi någonsin det, egentligen? Det vi kallar na
turen har det senaste årtiondet blivit väldigt högljutt för att vara 
en tyst och livlös kuliss. (Uddenfeldt 2020 s. 15)

TILLBAKA TILL ANTROPOCEN 

I och med utbrottet av coronaviruset har antropocen fått en ny aktua
litet. Människans förhållande till sin omgivande miljö fick med pan
demin allvarliga, livsavgörande konsekvenser. Inte minst människans 
relation till djur, djurfabriker och marknader med levande djur har dis
kuterats. Spridningen av viruset har påvisat en oönskad intimitet mellan 
människa och djur. I Bruno Latours ödesmättade analyser har begrep
pet global kommit till vägs ände. Han menar att vi måste byta ut de 
statiska vänster/högerpositionerna vi vant oss vid. Latour introducerar 
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därför begreppet terrestriell, där alla varelser definieras av sin plats på 
jorden, sin boning (dwelling). Jag tolkar honom som att vi människor, 
invånare på jorden, nu måste ta ansvar för vår egen plats och position 
och att det lokala och det globala har tappat sin funktion (Latour 2018). 
Detta är tankar som uppmanar till ställningstagande och handling. 
Kanske kan utställningar, konst och vetenskap med gemensamma an
strängningar påverka och förändra en negativ utveckling.

Kultur måste dock inte ha ett instrumentellt värde. Museiutställning
ar har alltid ett egenvärde som kulturell upplevelse och som inspiration. 
Men det behövs en fortgående process av analys och reflektion för att 
museiutställningar och museipedagogiskt arbete ska bli forskningsbart. 
Anslagsgivare vill gärna se statistik och besökssiffror. När det gäller mer 
bestående värden – såsom kvaliteten på upplevelsen, det subjektiva vär
det av en insikt, eller ett bra möte med en museipedagog – är det för
visso mer komplicerat men likväl fullt möjligt att mäta och utvärdera. 
Tyvärr saknas ofta dokumentation i form av utställningstexter, foton, 
statistik, enkäter, djupintervjuer och utvärderingar, oftast på grund av 
en kombination av tidspress, begränsade resurser och höga ambitioner. 
En långsiktig kvalitetsutveckling skulle gynnas om större fokus kunde 
läggas på en fortlöpande granskning av det egna museets historia och 
verksamhet.

Museerna har en ständigt nyfiken och intresserad publik, och man 
kan reflektera över om det går att få en förnyelse till stånd genom ett 
ökat utbyte och mer flexibla avgränsningar mellan kulturhistoriska ut
ställningar och konstutställningar. Nyfikenhet och upptäckarglädje är 
viktiga ingredienser vid ett museibesök. Med en tillbakablick till 1965 
och antologin Det underbara skåpet kan man glädjas åt Per Wästbergs 
artikel Det sällsamma vardagsrummet och författarens förundran över 
allt som ett museum kan komma att innehålla. Denna essäsamling hade 
ett inflytande över 1974 års kulturutredning och kulturpolitiken under 
många år:

Museer förkroppsligar fantasier. Det härbärgerar myternas skal, 
det synliga av utopier likaväl som de sunda och närbelägna realite
ter som borgerskapet i alla tider gjort en dygd av att ära. De sysslar 
med tingens inbördes förhållande, speglar tingen men kan också 
skapa nya relationer mellan dem. En museiman måste likt en 
konstnär få ge sig ut på äventyr och ta risken att kritiken och  

publiken fördömer honom. För en besökare är det roligare att 
lämna ett museum hänryckt och litet snurrig än uppbyggd och 
vördnadsfull. (Wästberg 1965 s. 10)

Men lekfullhet kan stagnera och nya äventyr väntar för ”museiman
nen”. Jag har i denna essä beskrivit tre utställningar som berör långa 
historiska skeenden med fokus på skärningspunkten mellan natur, geo
logi och arkeologi, samt tre konstutställningar med fokus på natur och 
miljö. Syftet med undersökningen har varit att belysa hur utställningar 
skildrar människan i de långa tidsperspektiven och hur människans för
hållande till sin miljö kan gestaltas och problematiseras.

Under arbetets gång har jag fått nya insikter om hur snabbt tiden 
springer ifrån utställningar och hur synen på människans hegemoni 
och relationen till natur, miljö och djur alltmer blir ifrågasatt. I gestalt
ningen av arkeologiska utställningar kan antropologi och filosofi till
föra en djupare förståelse för förmoderna samhällen, något som kanske 
bäst uttrycks i konstnärliga former, som komplement till de materiella 
uttryck som en arkeologisk utställning består av. De konstutställningar  
som jag refererar till har öppnat sinnet och väckt tankar, verken står för  
sig själva även utan förklaring. Men genom programbladstexterna har de  
också förmedlat ett starkt engagemang och en medvetenhet om miljö
hoten som berör och väcker känslor. Mina tankar har kretsat kring  
några äldre kulturhistoriska utställningar och några helt nya konst
utställ ningar, och i ljuset av konstverk och programbladstexter tycker 
jag mig se hur konst och fördjupande texter korsbefruktar och förtyd
ligar. Att berika naturhistoria och arkeologi med konst och filosofiska, 
existentiella resonemang kan också bli en länk till vår samtid med nya 
och aktuella frågeställningar.



172 173

C A R O L A N O R D B Ä C K■      R E L AT I O N E N M Ä N N I S K A - D J U R PÅ M U S E E R

RELATIONEN  
MÄNNISKA-DJUR  
PÅ MUSEER  

T E M AT E M A
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”SVENSKA MÄN  
PÅ SAMLARSTRÅT”:  
REFLEKTIONER KRING  
EN UTSTÄLLNINGSMONTER  
OCH EN SAMLING
Carola Nordbäck

I denna text tar historikern Carola Nordbäck sin utgångs-
punkt i den museimonter som finns på bokens omslag.  
Montern finns på Etnografiska museet i Stockholm och 
innehåller kroppsdelar av olika djur. Nordbäck analyserar 
montern och går bakåt i historien för att förstå varför och 
hur djuren hamnat där. I detta sökande nystas berättelser 
upp som ger en ny förståelse av det koloniala tänkande 
som präglade 1900-talets början och som fortfarande 
ger avtryck på museet.

På Etnografiska museet i Stockholm visas sedan 2012 en utställning som 
heter Magasinet – en etnografisk skattkammare. Där finns en monter med 
titeln ”Svenska män på samlarstråt” som rymmer delar av döda djur. 
Där finns en zebras avhuggna ben som omvandlats till bordslampor, en 
avhuggen och uppstoppad flodhästfot, en blåsfisk som tömts på inne
håll och använts som lanterna samt en fläkta av skinn med pälsen kvar. 
Vilket djur som pälsen och skinnet på fläktan suttit på framgår inte av 
montertexten. Samtliga dessa djur levde en gång på den afrikanska kon
tinenten, förutom blåsfisken som en gång simmade i norra Stilla havet 
utanför Japans kust. Zebran och flodhästen har dödats av européer på 
storviltsjakt i Afrika medan fläktan är ett bruksföremål.

Djuren i montern dödades under decennierna runt sekelskiftet 1900 
och har på olika vägar nått Sverige och Etnografiska museet. I figur 2 ses 
den förklarande text – det narrativ – som museet presenterar till inne
hållet i montern. Där står att samlingen skapats av Travellers Club, en 
svensk herrklubb som bildades i början av 1900talet och vars medlem
mar förenades genom sitt stora intresse för resor utanför Europa. 

När jag besökte Etnografiska museet 2019 för att bedriva fältstudier 
och samla material för ekokritiska utställningsanalyser blev jag stående 
framför denna monter. Två avhuggna zebraben monterade på lampsock
lar – med en lampkupa av glas bredvid. En avhuggen flodhästfot. Med 
den bilden på näthinnan och en lång rad frågor lämnade jag museet. 
Vad vet vi om dessa djurs historia? Vad var egentligen Travellers club? 
Vad var det för ”samlarstråt” som dessa män enligt montertexten var 
inbegripna i? Varför finns dessa föremål i Etnografiska museets samling
ar? Vad vill Etnografiska museet kommunicera genom att visa djurens 
kroppsdelar på detta specifika sätt? Dessa frågor ledde mig sedan tillbaka  

◄◄ temabild  Snidade djur och människo liknande  
amuletter tillverkade av ben. De användes av tjuktjer i  
östra Sibirien, vid Berings sund och fördes till Sverige  
av professor Adolf Erik Nordenskiöld i samband med  
Vega expeditionen genom Nordostpassagen 1878–1880.
Foto: Tony Sandin.
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till 1900talets inledande decennier och jag kommer att redovisa några 
av de svar jag fann i arbetet med det historiska källmaterialet. Det visade 
sig bland annat att Travellers Club var sammanflätad med Etnografiska 
museet på olika sätt. Exempelvis var ett antal av de män som ingick i 
herrklubben också delaktiga i museets verksamhet. Jag insåg också att 
ingen forskare tidigare har studerat dessa kopplingar och föreliggande 
text får därför betraktas som den första vetenskapliga studien av relatio
nen mellan dessa båda verksamheter.

Museimontern är utgångspunkten för denna text. Föremålen i mon
tern och samlingen i dess helhet berättar om djurs villkor och människ
ors agerande vid 1900talets början – liksom den berättar något om vår 
egen tid. Samtidigt som montern ger inblickar i Etnografiska museets 
historia speglar den också en nutida utställningspraktik och pedagogik.

Artikeln inleds med en beskrivning av de teoretiska utgångspunkt
erna och den ekokritiska metod som använts. I samband med detta 
presenteras också en analys av den monter som ses i figur 1. Därefter 
ges en historisk bakgrund och en beskrivning av Etnografiska museets 
framväxt i Stockholm kring sekelskiftet 1900. Den ger exempel på den 
människo och kunskapssyn samt den begreppsapparat, museipedago
gik och utställningspedagogik som museet präglades av vid denna tid. 
Texten avslutas med diskussionen om Travellers Clubs verksamhet un
der 1900talets första decennier och allra sist är det åter dags att reflekte
ra kring den zebra vars ben är utställda på Etnografiska museet. 

Kanske någon läsare undrar varför det historiska angreppssättet är nöd  
vändigt. Räcker det inte att studera aktuella och samtida utställningar? 
Svaret är att det givetvis skulle vara möjligt att enbart studera utställ
ningar utifrån ett samtida perspektiv. En sådan studie skulle kunna ge
nerera kunskaper om dagens situation och om de föreställningar som 

◄   figur 1 Bilden visar en utställningsmonter med  
titeln ”Svenska män på samlarstråt” från utställningen 
Magasinet – en etnografisk skattkammare som visas på 
Etnografiska museet i Stockholm sedan 2012.  
Foto: Björn Malmberg.
◄   figur 2 Figuren visar den utställningstext som  
beskriver montern i figur 1.

Att resa till avlägsna platser och besöka många  
kontinenter har inte alltid varit lika lätt. Det var en  
gång förbehållet de få. Så kom det sig att exklusiva, 
manliga sällskap bildades av de som kunnat färdas i 
fjärran länder. I sällskapens avskildhet kunde de komma 
samman, berätta minnen och utbyta erfarenheter och 
sola sig i glansen av sina bedrifter. 

En första ”Travellers Club” bildades 1819 i London.  
Den fick sina efterföljare på många håll; en ”Explorers 
Club” i New York 1904, moder till åtskilliga fler, ett 
”Trampelag” i Oslo 1928. Svenska beresta män bildade 
1911 en Travellers Club i Stockholm. Det var en  
berättande och skrivande skara, så biblioteket växte 
genom medlemmarnas dokumenterade äventyr. 

Medlemmarna förde också med sig föremål till  
klubbens samlingar. Många av dem hade karaktären av 
troféer; zebraben från Afrika ombyggda till lampfötter, 
en japansk ”fugu” (igelkotts eller klotfisk), som torkats 
till en lampa och en uppstoppad flodhästfot.

1987 SVENSKA MÄN PÅ SAMLARSTRÅT

P11
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reproduceras i samtida utställningar. Men en nutidsfokuserad studie 
kan varken förklara hur dagens praktiker och normvärld har etablerats 
eller bidra med kunskap om hur den förändrats över tid. Det historiska 
perspektivet däremot, kan bidra med en förståelse av de nutida prak
tikernas framväxt, förändring och bidra till en fördjupad förståelse av 
museet som institution. De praktiker och den samling som behandlas i 
texten har nämligen en lång historia. En stor del av de föremål som visas 
och förvaltas av museet idag är delar av denna historia – de har funnits 
i institutionens ägo under större delen av museets verksamhetstid och 
de har ingått i olika utställningar under denna period. Andra föremål 
har legat nedpackade och aldrig visats men de kanske kommer att tol
kas av kommande generationer. Föremålen i samlingarna ingår således 
i en verksamhet som förvaltar samlingar för framtiden. Det utsträckta 
tidsperspektivet finns därmed redan i museets verksamhetsidé. Det his
toriska perspektivet är viktigt för att kunna synliggöra tidslager, kun
skapssyn och normvärld samt de historiska processer som återspeglas i 
museets utställningar. 

I denna text studeras en specifik aspekt av alla dessa olika tänkbara 
historiska trådar. Den handlar om museets sätt att med utgångspunkt i  
föremål ur samlingarna förmedla utsagor om relationerna männ
iskadjur och människanatur. Detta skulle också, med ett annat ord, 
kunna kallas för zooësis. I avsnittet nedan presenteras detta begrepp samt 
ytterligare teoretiska utgångspunkter som hämtats från människadjur
studier och zookritik.

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Ekokritisk forskning undersöker hur människans relation till sin om
givande miljö kommer till uttryck i olika slags kulturella uttrycksformer 
såsom poesi, skönlitteratur, konst, film, eller – som i denna text – ge
nom utställningsmediet. Det är ett omfattande och mångfacetterat fält. 
I fokus för denna text är den ekokritiska forskning som specifikt handlar 
om relationen människadjur. Den kallas ibland också zoo kritik (Ryan 
2021) och anknyter till det växande forskningsfältet människadjur
studier (Garrard 2012; Marvin & McHugh 2014; Huggan & Tiffin 2015; 
Kean & Powell 2019). Inom människadjurstudier undersöks bland an
nat hur djur representeras, upplevs och hur människor skapar mening 

med djur som utgångspunkt. Vidare undersöks varför djur representeras 
på olika sätt i mänskliga samhällen runt om i världen samt vad dessa  
representationer berättar om vad det innebär att vara människa respek
tive djur i dessa kontexter (Marvin & McHugh 2014).

En viktig utgångspunkt för människadjurstudier är att djur har 
en avgörande betydelse i och för mänskliga samhällen, både ur ett be
greppsligt och ett fysisktmateriellt perspektiv. Mänskliga samhällen 
baseras på djur, dels genom att begreppet människa definieras i rela
tion till andra djur, dels genom att människor tar sig rätten att använda  
levande och döda djur för en rad olika ändamål. Människans existens 
har alltid varit, och är fortfarande, djupt sammanflätad med olika djurs 
existens (Marvin & McHugh 2014).

Det mänskliga kulturella meningsskapande där djur på olika sätt in
går kallas ibland zooësis (från det grekiska ordet zôion som betyder djur). 
Begreppet har utvecklats av en miljöhumanistisk forskare, Una Chaud
huri, som har analyserat litteratur, bildkonst och teater utifrån detta 
perspektiv (Chaudhuri 2007; Pedersen 2009; Chaudhuri 2017). Hon 
menar att: 

Zooësis, så som jag uppfattar det, inkluderar de otaliga performa
tiva och semiotiska element som ingår i det stora utbudet av kul
turella djurpraktiker. Bestående av både våra faktiska och ima
ginära interaktioner med ickemänskliga djur, är zooësis den 
mänskliga diskursen om animalitet, och dess effekter genomsyrar 
vår sociala, psykologiska och materiella existens. (Chaudhuri 
2017, s. 67, min övers.)

Zooësis inbegriper enligt Chaudhuri de olika sätt varpå djur framträ
der i meningsskapande konstnärliga och kulturella sammanhang: i film, 
litteratur, konst och populärkultur. Det inbegriper hela den mänskliga 
historiens traditioner av visuella djurrepresentationer och performativa 
kulturella djurpraktiker där människadjurrelationer iscensätts, som ex
empelvis i djurparker, djuroffer, tjurfäktning, jakt och safariresor. Dessa 
olika praktiker kan därför också studeras som uttryck för zooësis; de har 
historiska rötter, repertoarer, deltagare, betraktare samt skiftande rums
lig och temporal förankring (Chaudhuri 2007). 

Begreppet zooësis har även använts av litteraturvetaren Amelie 
Björck (2019). Hon konstaterar att undersöka zooësis innebär att: 
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Studera hur djur framträder och tolkas i människokulturen och 
fundera kring vilka de etiska följderna blir i förhandlingen om 
djurens nu och framtid. Vilket utrymme och vilken agens till
erkänns djuret och vilka förutsättningar ges mottagaren att tänka 
nytt kring djurmänniskarelationens maktordning? (Björck 2019, 
s. 12) 

Chaudhuri skriver att zooësis formar de sammanhang där kulturella 
djurpraktiker är i fokus som exempelvis på djurparker och naturhisto
riska museer, men också sådana parallella platser, där djur inte är i fo
kus men där verksamheten bygger på och anknyter till den etablerade 
tudelningen mellan natur och kultur. Dessa platser producerar också 
mening och utsagor om relationen människadjur men på ett annat sätt 
och med andra begrepp (Chaudhuri 2017). 

Även i föreliggande text används begreppet zooësis. Här används det 
för att begreppsliggöra det komplexa människadjurrelaterade menings
skapande som pågår vid etnografiska museer. Genom att betrakta de 
utsagor och narrativ som kommuniceras i utställningar som uttryck för 
zooësis och relatera dem till museernas klassificeringssystem, begrepps
apparater och kunskapssyn blir det också möjligt att belysa och proble
matisera diskurser om relationen människadjur. På så sätt kan texten 
bidra till en utveckling av begreppets användning och samtidigt bidra 
med incitament till museers förändringsarbete samt utveckling av nya 
utställningar och pedagogiska program. Men för att kunna gå djupare 
in i diskussionen om zooësis på museum behöver ytterligare två begrepp 
diskuteras närmare: antropocentrism och animalitet.

Antropocentrism är ett synsätt som innebär att människan betraktas 
som universums centrum. Denna förståelse av människans roll och be
tydelse är djupt inbäddad i det västerländska tänkandet, i såväl religio
ner som i filosofiska system (Steiner 2005). Inom detta synsätt uppfattas 
människan som avskild från naturen och att hon, tack vare sitt män
niskovärde, har rätt att använda andra levande varelser (och naturen) 
som resurser och som medel för sina egna behov. Antropocentrism är 
samtidigt ett fundament för humanismen som västerländsk idétradition 
(Steiner 2005; Boddice 2011).

Det antropocentriska tänkandet vilar på föreställningen att män ni
skor är annorlunda än djur och besitter specifikt mänskliga egenskaper  
och kompetenser. Människans särart ses som ett uttryck för överlägsenhet  

och ligger till grund för hävdandet av hennes unika status. I kontexten av 
människans unicitet blir begreppet animalitet viktigt eftersom det syftar 
på vad som i en specifik kontext sägs karaktärisera djur. Före ställningar 
om vad som kännetecknar djur handlar samtidigt om hur gränsdrag
ningen mellan människa och djur manifesteras och iscensätts.

Föreställningar om animalitet (djuriskhet) förekommer inte bara i ta
let om djur utan även om människor. I en antropocentrisk, människo
centrerad, tankevärld kan såväl djur som människor animaliseras som 
ett sätt att förminska dem och reducera deras värde (Garrard 2012; Hug
gan & Tiffin 2015). Ekokritiska forskare har därför betonat vikten av 
att kombinera studiet av rasistiska och speciecistiska tankefigurer. Ex
empelvis Graham Huggan och Helen Tiffin utvecklar ett postkolonialt 
ekokritiskt perspektiv (2015) och skriver om animalisering på följande 
sätt:

Den västerländska rasismens historia och dess inslag av dels specie
cism, dels användandet av djur som bas för social uppdelning mel
lan människor, men kanske framför allt användandet av djur som 
metafor och nedsättande term i samband med folkmords och 
förtrycksdiskurser – allt detta gör det svårt att försöka diskutera 
djur utan att det skapar en djup olust och motsättningar i många 
postkoloniala sammanhang. (Huggan & Tiffin 2015, s. 152)

Att undersöka zooësis vid etnografiska och kulturhistoriska museer 
innebär därmed också att antropocentriska tankefigurer och praktiker 
synliggörs och problematiseras ur ett maktkritiskt perspektiv. Behovet 
av ett sådant postkolonialt perspektiv framgår av den ekokritiska analys 
som genomförs nedan.

EKOKRITISK UTSTÄLLNINGSANALYS – INTRODUKTION OCH TILLÄMPNING

I detta avsnitt presenteras ett antal ekokritiska utställnings analys frågor 
som sedan används i reflektioner kring montern (figur 1) samt utställ
ningstexten (figur 2). Genom att introduktion och tillämpning går hand 
i hand erbjuds läsaren både en inblick i den ekokritiska analysen och 
en möjlig tolkning av denna museimonter. Analysen är inte fullständig 
men tillräckligt omfattande för att den ska tydliggöra hur de ekokritis
ka frågorna kan leda reflektionen framåt i en fördjupad förståelse av de 
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narrativ och den identifikation som kan ske i mötet med denna form av 
zooësis.

En återkommande tematik i utställningsanalyser handlar om narra
tiv – utställningsberättelser. Eftersom utställningar konstruerar en 
mångfald av narrativ med hjälp av olika former av samverkande semio
tiska resurser är det svårt att erbjuda en definition som fungerar i alla 
sammanhang. Därför används här en vid tolkning av begreppet narra
tiv. Ett narrativ berättas, det vill säga att det förmedlas på något sätt. Be
rättelsen/narrativet innehåller aktörer samt händelser, handlingar eller 
tillstånd som sammanfogas sekventiellt och som är relaterade till var
andra på något sätt (Johansson 2005; Riessman 2008; Andrews, Squire  
& Tamboukou 2013). Utställningsnarrativ har en speciell karaktär 
efter som det meningsskapande förloppet styrs av mottagaren. Musei
besökaren väljer själv vad hen ska betrakta, läsa och i vilken ordning 
det ska ske. Genom att besökaren också rör sig genom utställningen och 
upplevelsen av utställningen därigenom sker sekventiellt innebär det att 
ett narrativt förlopp etableras. Detta förlopp kan vara styrt av utställ
ningens rumsliga utformning och därmed utgöra en effekt av kuratorns 
sätt att manifestera utställningens bärande narrativ. Men det kan också 
vara besökarens egen valda väg genom utställningen som i sin tur eta
blerar ett narrativ.

Utställningar innehåller dessutom flera narrativ på olika nivåer. 
De narrativ som rekonstrueras i en narratologisk analys återfinns ofta 
i mötet mellan utställningens medvetet kommunicerade narrativ och 
de mera underliggande, knappt medvetna föreställningar och normer 
som på olika sätt kommer till uttryck i utställningen. Dessa etablerar 
narrativ som kanske inte var avsedda, men som liksom Eilean Hooper 
Greenhill pekar på, kan genomsyra utställningen likt en dold pedago
gik (HooperGreenhill 2020). På dessa nivåer kan attityder och föreställ
ningar om människamiljö uppdagas som motsäger varandra och som 
kuratorn kanske varken avsett att formulera eller varit medvetna om.

Det finns ingen fastställd metod för ekokritisk utställningsanalys. I 
de utställningsanalyser som jag genomfört har jag därför konstruerat 
analysfrågor som jag formulerat med inspiration från ekokritisk litte
ratur (Garrard 2012; Coughlin, Maura & Gephart, Emily 2020). Ex
empel på reflektionsfrågor som kan användas kring en utställnings  
narrativa innehåll är:

 ■  Vilka olika narrativ återfinns i utställningen? Försök att identifiera 
utställningens bärande narrativ. Finns det också andra narrativ?  
Hur knyter de an till det bärande narrativet? Hur gestaltas de? 
Finns det motsättningar mellan dem? 

 ■  Hur etableras identifikation i utställningen? Finns det ett under
förstått Vi i utställningen? Vilka ingår i detta Vi? Finns det någon 
som intar positionen Den Andre? Vem eller vilka är det? Vem eller 
vilka är subjekt i de olika narrativen?

 ■  Vilka känslor uppstår hos dig i din tolkning av utställningen? Hur 
påverkar de din tolkning? Vad är det i utställningens kommunika
tion som får dig att känna så?

Frågorna ovan är formulerade på olika nivåer, några är omfattande 
och överlappar varandra medan andra är mer specifika och konkreta. 
Listan över tänkbara frågor skulle kunna göras längre men avsikten är 
inte att ge en fullständig översikt utan att erbjuda läsaren ett ekonarra
tologiskt perspektiv som kan utvidgas, fördjupas och kombineras med 
andra typer av forskningsfrågor. Nedan följer ytterligare några exempel 
på frågor som kan användas för att komma vidare med den ekokritiska 
tolkningsprocessen i mötet med en utställning. Frågorna kan förhopp
ningsvis bidra till ytterligare fördjupad reflektion kring utställningars 
innehåll och till insikter om hur relationen mellan människanatur och 
människadjur representeras i olika sammanhang: 

 ■  Vad, och hur, berättar utställningen om relationerna människa 
djur och människanatur?

 ■  Vilka värden tillskrivs naturen, människan och djuren och hur 
kommuniceras det i utställningen?

 ■  Vilka djur representeras och på vilket sätt? Antropomorfiseras 
(förmänskligas) naturen och djuren? På vilket sätt? Hur påverkar 
det utställningens narrativ?

 ■  Zoomorfiseras människor eller föremål (ges de egenskaper och 
kännetecken som förknippas med djur)? På vilket sätt?  
Hur påverkar det utställningens narrativ?
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ANALYS

I detta avsnitt diskuteras museimontern utifrån de frågor som formule
rats ovan. Den första frågan är: vilka olika narrativ återfinns i texten och 
montern? Utställningstexten är en skriftlig utställningsberättelse som 
också kan sägas vara monterns bärande narrativ, sett utifrån ett avsän
darperspektiv. Det är den tolkningsram som museet vill ge besökaren i 
mötet med de föremål som finns i montern. Alla besökare läser givetvis 
inte utställningstexter, men vid en analys av museets utställningspedago
gik och kommunikativa gestaltning är utställningstexter mycket viktiga.

Utställningstexten sammanfattas i rubriken ”Svenska män på sam
larstråt”, som också är titeln på själva montern. Den signalerar genast 
ett tydligt narrativt subjekt: svenska män. Det sägs dock inget om vilka 
dessa män var – de förblir namnlösa och faktumet att klubben fortfa
rande bedriver sin verksamhet nämns inte. Narrativets subjekt utvidgas 
senare i texten till att inbegripa beresta västerländska män, exempelvis 
från Storbritannien, Sverige och USA, som kom från högre samhällsklas
ser. Det var dessa män som utförde de aktiviteter som texten behandlar: 
de reste, bildade sällskap, kom samman, samlade, skrev och berättade 
om sina äventyr. Texten lyder:

Att resa till avlägsna platser och besöka många kontinenter har 
inte alltid varit lika lätt. Det var en gång förbehållet de få. Så kom 
det sig att exklusiva, manliga sällskap bildades av de som kunnat 
färdas i fjärran länder. I sällskapens avskildhet kunde de komma 
samman, berätta minnen och utbyta erfarenheter och sola sig i 
glansen av sina bedrifter.

En första ”Travellers Club” bildades 1819 i London. Den fick sina 
efterföljare på många håll; en ”Explorers Club” i New York 1904, 
moder till åtskilliga fler, ett ”Trampelag” i Oslo 1928. Svenska be
resta män bildade 1911 en Travellers Club i Stockholm. Det var en 
berättande och skrivande skara, så biblioteket växte genom med
lemmarnas dokumenterade äventyr.

Medlemmarna förde också med sig föremål till klubbens samling
ar. Många av dem hade karaktären av troféer; zebraben från Afrika  
ombyggda till lampfötter, en japansk ”fugu” (igelkotts eller klot
fisk), som torkats till en lampa och en uppstoppad flodhästfot.

Nästa fråga handlar om hur identifikation skapas i texten. Den kon
struerar identifikation genom att formulera explicita utsagor om verk
ligheten. De påstående som finns i texten rymmer samtidigt under
förstådda förgivettaganden som positionerar texten och läsaren. Till 
exempel sker en positionering när texten talar om ”avlägsna platser” 
och ”fjärran länder”. Den utgår från en tankefigur där resten av värl
den betraktas utifrån en västerländskt orienterad betraktarposition 
– såväl geografiskt som kulturellt. Det är dessutom endast en viss typ  
av resande som texten talar om – ett frivilligt resande där resenären har 
de resurser som krävs för att själv kunna styra sin resa. Påståendet att  
ett sådant resande är ”lätt” idag är också formulerat utifrån ett privi
legierat perspektiv. Det blundar för faktumet att en stor del av värld
ens befolkning saknar möjligheter att resa fritt mellan länder och 
kon tinenter. 

Utsagorna i texten är därmed inte neutrala utan de är formulerade ur 
ett perspektiv – en specifik kulturell, ekonomisk, politisk och geografisk 
position. Den kan beskrivas som ett europeiskt, västerländskt och ko
lonialt perspektiv. Genom att exempelvis använda ordet ”samlarstråt” 
signalerar också museet att montern handlar om relativt harmlösa och 
oproblematiska företeelse. Även det positivt laddade ordet ”äventyr” an
vänds i texten för att beskriva resenärernas aktiviteter. Ordval som dessa 
rymmer förgivettaganden som i sin tur innebär perspektivtagande och 
positioneringar. Verbet ”samla” används ofta i museisammanhang för 
de aktiviteter som exempelvis etnografer och upptäcktsresande gjorde 
på sina resor. I praktiken handlade det om att de köpte, bytte, lurade 
och stal föremål, och – som i fallet med den aktuella montern – dödade. 
Textens ordval och sätt att berätta rymmer inget kritiskt perspektiv på 
den företeelse som speglas i montern. Men texten är inte heller neutral 
utan istället kommunicerar texten, via ordval och sättet att berätta, en 
acceptans av det som visas.

Hittills har endast utställningstextens narrativ diskuterats. Men även 
utställningsmontern rymmer narrativ som kort ska beröras nedan. Den 
aktuella montern är högt placerad på en vägg, i ögonhöjd för en vuxen 
person, och omgiven av andra montrar med föremål täckta av glasväg
gar (se figur 3). De har olika färgställningar och den aktuella monterns  
inredning går i orange och svart. Färgsättningen och belysningen skapar 
en dramatisk effekt. Den är omgiven av andra montrar med liknande  
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▲   figur 3 Figuren visar en del av utställningen
Magasinet – en etnografisk skattkammare som 
heter ”P: Tiden går och samlingen består”.  
På den översta raden ses den aktuella montern.

färgsättning och iscensättning men den aktuella montern tenderar att 
dra blickar till sig på grund av sitt innehåll.

Den aktuella montern innehåller sex objekt: två zebrabenslampor, en 
flodhästfot, en fläkta, en blåsfisk och en lampkupa. De är placerade så 
att zebrabenen och blåsfisken står i förgrunden och på en avsats mellan 
dem finns flodhästfoten. När utställningen producerades 2012 var avsik
ten att ytterligare ett föremål skulle finnas i montern, en elefantfot (se 
figur 4) men utställningsproducenten valde att lyfta bort den.

Nästa fråga är om det finns fler narrativ och hur dessa relaterar till 
utställningstexten. Vid en jämförelse mellan utställningstexten och 
innehållet i montern framgår att det tydligt framskrivna subjekt som 
återfinns i det textburna narrativet inte synliggörs i montern. Där finns 
inga svenska män, men däremot kroppsdelar från ett antal döda djur. 
Genom att texten fokuserar på ”Svenska män på samlarstråt” görs dessa 
osynliga och namnlösa män till subjekt, samtidigt som djuren, vars 
faktiska kroppar besökaren ser i montern framför sig, objektifieras och 
underordnas. De reduceras till föremål som männen ”samlat”. Djuren 
har ju en gång dödats, tömts på sitt eget liv och sedan omvandlats till 

▼   figur 4 Bilden visar produktionen av utställnings
monter P 11 i utställningen Magasinet – en etno grafisk 
skattkammare, på Etnografiska magasinet.  
Foto: Världskulturmuseerna, 2012.

inredningsdetaljer och statussymboler för sina ägare. Men det osynlig
görs och neutraliseras genom användningen av verbet ”samla”. Textens 
ramberättelse formar på så sätt betraktarens blick och tolkning.

Utställningen kan ses som en manifestation över männens totala 
makt över dessa djur. Eftersom djuren framställs som objekt blir ock
så deras drifter, viljor och behov ovidkommande. De har underordnats 
männens behov och givits en instrumentell funktion. Genom att de 
män som en gång dödat djuren och hanterat deras kroppar låtit dju
rens ursprungliga kroppslighet vara bevarad blir den visuella effekten 
ännu starkare – de ursprungliga djuren är närvarande i föremålen på 
ett tydligt sätt. Flodhästfoten och zebrabenen har karaktären av jakt
troféer från afrikansk storviltsjakt. Zebrabenen har dessutom använts 
som bruksföremål genom att de omvandlats till lampor. Men de var 
bruksföremål i en kolonial anda där deras karaktär av jakttrofé stod  
i förgrunden. Det föremål som avviker är fläktan. De kvardröjande  
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LAMPA LAMPFOT
Lampfot gjord av ett zebraben och monterad  
på en träplatta. 

Gjord av ben, metall, trä

Höjd: 51 cm

Diameter 20 cm 

Inventarienummer: 1984.05.0345

Samlingsinfo

Samlingsnamn: Travellers' Club

Inkom till museet: 1979

Samlingen omfattar ett antal blandade föremål,  
bl. a. sköldar, en klubba, två tavlor m.m. 

P11

spåren av de biologiska varelser som bidragit med sina kroppar är av 
ett annat slag i den än i de övriga. Fläktan är ingen europeisk jakttro
fé utan ett afrikanskt bruksföremål. Ur ett etnografiskt perspektiv kan 
därmed föremålen sägas spegla helt olika sammanhang och praktiker. 

Den koloniala och västerländska position som det textburna narra
tivet intar förstärks således när texten och museimonterns innehåll ställs 
sida vid sida. Flodhästfoten och zebralamporna är i sig själva uttryck 
för koloniala praktiker som storvilts och troféjakt i Afrika och genom 
att texten inte på något sätt försöker balansera den objektifiering som 
föremålen i sig själva utgör förstärks utställningens identifikation och 
positionering. Helheten kan ses som en kolonial manifestation och ett 
antropocentriskt – eller kanske ännu hellre ett androcentriskt (mans
centrerat) uttryck för speciecism (artförtryck).

Men det finns också fler utställningsnarrativ, fler lager av berättelser 
i montern. Det är berättelser där de djur, vars kroppsdelar visas upp, 
är subjekt. Ett uttryck för detta är att föreliggande studie är ett resul
tat av mitt möte med zebralamporna och flodhästfoten på Etnografiska 
museet. Jag hade inte läst utställningstexten utan stannade upp när jag 
fick syn på innehållet i montern. Det väckte genast frågor i mig. Var
ifrån kom dessa djur? Hur hade de hamnat där? Vad var dessa föremål 
uttryck för? Varför visade museet föremålen på detta sätt? I det skedet 
av min meningsskapande process går det att urskilja en agens hos före
målen. Anblicken av dem grep tag i mig, ruskade om mig och fick mig 
att börja fråga saker om dem, om deras historia och liv. Just för att så 
mycket av djurens ursprungliga kroppslighet fortfarande var intakt på
verkade de mig så starkt. Jakttroféernas karaktär av materiella minnen 
av våldsutövning, av dödande, tillsammans med de tydliga resterna av 
offrets kvardröjande individualitet gör att de bär flera och motstridiga 
berättelser.

Den sista frågan som ska diskuteras här har delvis besvarats ovan och 
handlar om utställningens sätt att berätta om och framställa relatio
nerna människadjur och människanatur. Djur ges här endast ett in
strumentellt värde sett i relation till människans behov och önskningar 
både i föremålen som sådana och det sätt varpå museet presenterar dem. 

I analysfrågorna ovan fanns frågor som rörde begreppen antro
pomorfism och zoomorfism. De föremål som kan diskuteras ur detta 
perspektiv är zebralamporna. Deras utseende knyter an till ett etablerat  

zoomorfiskt sätt att formge möbler och inredning där aspekter av djurs 
utseende, form och karaktär ges utrymme i formgivningen. Några av 
de äldsta zoomorfiska uttrycken av detta slag, exempelvis stolar med 
lejon tassar, har hittats i egyptiska gravar och är över fyra tusen år gamla 
(Anderson 2020). Zebralamporna kan därmed sägas vara ett uttryck för 
en traditionell zoomorfisering men som tagit ytterligare steg genom att 
formgivningen inte bara efterliknar djurs kroppar utan består av djur 
där den ursprungliga kroppsligheten bevarats. 

Av analysen ovan framgår att utställningsmontern väcker många 
följdfrågor. Den utställningstext som diskuterats ovan är mycket kort 
och fragmentarisk. I informationen till den utställning där montern 
visas, Magasinet – en etnografisk skattkammare, står att ”för varje före
mål kan man göra digitala djupdykningar i våra faktaarkiv”.1 Vid en 
sådan djupdykning framgår dock inte särskilt mycket om Travellers 
Club eller om de föremål som finns i montern. I figur 5 ses exempelvis 

▼   figur 5 Bilden visar den information  
som presenteras i databasen Carlotta om 
zebralampan i monter P11. 
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den information som visas i Etnografiska museets databas Carlotta om 
zebralamporna.2

Mot bakgrund av de viktiga frågor som montern väckte och den 
sparsmakade information som fanns att tillgå stod det klart att det 
fanns ett behov av forskning om de historiska sammanhang och prak
tiker som montern är ett uttryck för. I arbetet med ekokritiska utställ
ningsanalyser är det därför ibland viktigt att utvidga forskningsfrågorna 
till att även inbegripa själva samlingen och de praktiker som den repre
senterar. Följande frågor är sådana som kan leda den ekokritiska forsk
ningsprocessen vidare:

 ■ Hur har föremålen och samlingen kommit till museet? 

 ■ Hur har de visats tidigare? Hur har de kategoriserats? 

 ■  Vilka praktiker, kontexter och historiska processer är föremålet 
(alternativt utställningen eller samlingen) en del av?

 ■  Hur har relationen mellan människadjur och människanatur  
gestaltats och begreppsliggjorts inom dessa praktiker och 
sammanhang?

Frågorna ovan kan fungera som utgångspunkt för studier av såväl 
historiska som samtida praktiker. I denna text kommer dock fokus att 
ligga på det historiska perspektivet: först ges en kort historisk bakgrund 
och därefter är det Etnografiska museet i Stockholm, dess framväxt och 
pedagogiska ambitioner som behandlas.

HISTORISK BAKGRUND 

De etnografiska museerna i Europa växte fram i slutet av 1800talet 
och var vid sekelskiftet 1900 arenor för en omfattande västerländsk 
identitetsformering. De var institutioner som var djupt förankrade i, 
och viktiga aktörer i spridandet av, en kolonial ideologi, världsbild och 
männ iskosyn (Coombes 1994; Bennett 1995; KirshenblattGimblett 
1998; Bennett 2004). Detta historiska arv är en utmaning för samtida 
etnografiska museer som försöker utveckla vägar att hantera det genom 
dekolonialiserande praktiker, exempelvis i form av repatriering (Cham
bers, De Angelis, Ianniciello & Orabona 2014; Onciul 2015; Fibiger & 
Johansson Dahre 2015; Silvén 2016; ReiniusGustafsson 2017). 

Utvecklingen av de svenska etnografiska museerna var inget un
dantag, deras utveckling speglade det större europeiska mönstret. 
Deras historia och samlingar präglas därför av ett kolonialt arv som 
avspeglas bland annat i de insamlingsmetoder, klassificeringssystem,  
utställningspraktiker samt den kunskaps och människosyn som ge
nomsyrat museet (se exempelvis Ljungström 2004; GustafssonReinius  
2008; Hallgren 2010; Silvén 2010; Silvén 2016). Arkeologen Adriana 
Muñoz har exempelvis visat detta i sin avhandling (Muñoz 2012) där 
hon undersöker det etnografiska museet i Göteborg (nuvarande Världs
kulturmuseet) utifrån postkoloniala perspektiv. Hennes studie fokuse
rar på museets latinamerikanska samlingar och är ett bidrag till förstå
elsen av dekolonialisering av etnografiska museer.

Tidigare forskning om etnografiska museers historia i Sverige har 
främst fokuserat på Arthur Hazelius (1833–1901) museala verksamheter 
såsom Skandinavisketnografiska samlingen, Skansen och Nordiska 
museet (Medelius, Nyström & StavenowHidemark 1998; Bäckström 
2012). Vidare har hembygdsmuseernas framväxt undersökts (Arcadius 
1997). Det etnografiska kunskapsintresse och de samlingspraktiker som 
Hazelius ägnade sig åt var främst riktad mot den nordiska kultursfä
ren och kom senare att bli en arena för en form av nationellt orienterad 
museal verksamhet där det egna landets kulturhistoria, traditioner och 
materiella kultur var i centrum (Bäckström 2012).

En viktig skillnad mellan de olika etnografiska museerna var deras 
sätt att avgränsa de kulturer som de riktade sitt intresse mot. Denna 
avgränsning var avgörande för vad som visades i utställningarna och i  
vilket syfte. Det avgjorde vilken ideologiproduktion och identitets
formering som museerna gav uttryck för. Etnografiska museet i Stock
holm, som är i fokus i föreliggande text, fokuserade på så kallade främ
mande kulturer medan Skansen och Nordiska museet fokuserade på 
inhemsk kultur. Men koloniala synsätt och diskurser förekom på båda 
formerna av museum. På Skansen och Nordiska museet var det särskilt 
samerna som blev föremål för andraifiering och utvecklingstänkande 
med koloniala inslag (Silvén 2010).

Detta intresse för samisk kultur förenade de etnografiska museerna 
vilket gjorde att den betraktades som både inhemsk och främmande på 
samma gång (Silvén 2016). Ytterligare en sak som de hade gemensamt var 
känslan av brådska. Såväl Hazelius som de etnografer som var inriktade  
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mot att samla föremål i kulturer utanför Europa menade att samhäl
let omvandlades så snabbt att de kulturella sammanhang som man ville 
samla föremål från var på väg att försvinna (Stolpe 1882; Dreyer 1899; 
Stolpe 1903; Bäckström 2012; Henningsen 2012).

Koloniala och rasistiska uttryck fanns i stora delar av den visuella 
kulturen i Sverige vid 1800talets slut. Konstvetaren Åsa Bharathi Lars
son konstaterar detta i sin avhandling (Larsson 2016) och visar att en 
”imperialistisk blick” återfanns i etnografiska utställningar, vaxkabi
nett, reklam, fotografier, vetenskapliga bilder och tidningar. Den im
perialistiska blicken beskrivs som en exkluderande visuell praktik som  
andraifierade de ursprungliga befolkningarna och kategoriserade dem 
som primitiva. Samtidigt som denna blick var exkluderande gentemot 
de ursprungliga befolkningarna fungerade den inkluderande i rela
tion till den svenska betraktaren genom att den skapade ett kollektivt 
Vi kring det europeiska koloniala projektet. Den etablerade en hierarki 
mellan raser, där så kallade naturfolk identifierades som lägre stående 
raser och vita européer sågs som högre stående. Larssons resultat är vik
tigt för förståelsen av museernas ideologifunktion vid 1900talets början 
– liksom idag. Museerna var, och är fortfarande, ett uttryck för offentlig 
visuell kultur. De tillhandahåller seendepraktiker där besökarna erbjuds 
att delta i iscensatta möten mellan betraktare och betraktad. Ytterli
gare en slutsats som Larsson drar är att den koloniala diskursens olika 
uttryck i medielandskapet förstärkte varandra. De etnografiska repre
sentationer som exempelvis producerades genom Vanadisexpeditionen 
1883–1885 var viktiga delar av den mosaik av visuella uttryck och utsagor 
som hon identifierade (Larsson 2016). 

Larssons resultat är relevant för förståelsen av de etnografiska muse
ernas sätt att tala om relationerna människanatur och människadjur. 
En viktig aspekt är den tonvikt hon lägger vid utställningsmediets be
tydelse för den koloniala diskursen. Tidigare forskning har även visat 
att utställningar var en viktig del av den visuella kulturen och många 
utställningar med etnografiskt innehåll visades utanför museerna (Ek
ström 1994; Gustafsson Reinius 2005; Baglo 2011; Baglo 2015).

En aspekt av de etnografiska museernas historia som inte uppmärk
sammats i tidigare forskning är de koloniala tankemönster och attityder 
som förmedlats genom museets zooësis. Dessa var, menar jag, centrala 
för den koloniala diskursen och är därför viktiga att synliggöra även i  

arbetet för museernas dekolonialisering. Den koloniala blicken riktades 
i lika hög uträckning mot naturen och djurvärlden i de områden som 
var föremål för den koloniala diskursen. 

En postkolonial ekokritisk granskning av museers verksamhet i form 
av en vetenskaplig undersökning där koloniala tankemönster identifie
ras och problematiseras bör rimligtvis inbegripa både en samtida och en 
historiskt baserad reflektionsprocess. Liknande tankegångar formuleras 
av Adriana Muñoz (2012). Även om Muñoz inte tar upp det ekokritiska 
perspektivet så visar hon bland annat på betydelsen av att problematise
ra nuvarande praktiker, kategoriseringssystem, begrepp och typologier 
ur ett historiskt perspektiv. Genom att utveckla sådan historisk reflek
tion synliggörs de koloniala tankemönster som en gång låg till grund 
för de kategorier som fortfarande används och som idag uppfattas 
som neutrala (Muñoz 2012). Detta är en form av dekolonialisering där  
sedimenterade koloniala tankemönster synliggörs, problematiseras och 
blir utgångspunkter för förändrings och utvecklingsarbete. Jag menar  
att det ekokritiska perspektivet kan fungera på ett liknande sätt. För 
att kunna nå en fördjupad ekokritisk förståelse av Etnografiska museet 
i Stockholm är det nödvändigt att rekonstruera museets historiska ut
veckling och den syn på relationen människanatur som museet speg
lat och reproducerat. Det är en omfattande fråga som inte kan besvaras 
inom ramen för denna text. Men en historisk exposé är nödvändig.

ETNOGRAFISKA MUSEET I STOCKHOLM

Etnografiska museet i Stockholm har en lång historia. De äldsta fö
remålen som museet förvaltar härrör från Vetenskapsakademiens 
naturalie kabinett som bildades 1739 och redan från början innehöll äld
re etnografiskt material, så kallad curiosa. Dessa föremål följde med när 
naturaliekabinettet reorganiserades och det naturhistoriska riksmuseet 
bildades 1819. Senare, 1841, skapades avdelningen för vertebrater (rygg
radsdjur) och dit hänfördes även de etnografiska samlingarna. Deras 
innehåll växte snabbt under senare hälften av 1800talet. Från år 1900 
blev de etnografiska samlingarna en avdelning, ofta kallad Etnografiska 
museet. Det blev dock inte museets officiella namn förrän 2001. Avdel
ningen fick egna lokaler som öppnades för allmänheten 1903 under led
ning av etnografen och arkeologen Hjalmar Stolpe (1841–1905). Han var 
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en betydelsefull person för Etnografiska museets framväxt och arbetade 
under mer än tre decennier för att utveckla etnografins museala platt
form och att utvidga samlingarna vid riksmuseet (Kungl. Vetenskap
sakademien 1916; Beckman 1999; Svensson 2002; Östberg 2002; Ljung
ström 2004; Eriksson 2015).

Den organisatoriska utveckling som beskrivits ovan speglar också  
Etnografiska museets kunskapssyn och kulturförståelse. Etnografi – lik
som det överlappande ämnet antropologi – växte fram som delar av den 
naturalhistoriska (naturhistoriska) forskningen. Denna utveckling har 
bland annat beskrivits av idéhistorikern Olof Ljungström (2004). Hans 
studie fokuserar på 1800talets slutskede och på de etnografer, antropo
loger och arkeologer som bidrog till framväxten av Etnografiska museet. 
Deras framväxande akademiska fält hade mycket gemensamt med na
turalhistoria och det sätt att samla empiriskt material, observera, sys
tematisera, klassificera, jämföra och syntetisera som naturalhistoriker
na tillämpade. De såg sig själva som ”naturvetenskapsmän” men detta 
innebar inte att de nödvändigtvis använde naturvetenskapliga begrepp 
och teorier (Ljungström 2004).

Ett exempel på etnografins funktion och dess naturvetenskapligt 
orienterade synsätt utgörs av Stolpes uttalade syn på Etnografiska muse
ets roll. I samband med utvecklandet av en etnografisk utställning som 
visades 1878–1879 i Arvfurstens palats i Stockholm formulerade han i en 
skriftlig introduktion till utställningen sin syn på etnografins uppgift, 
centrala begrepp och kunskapsobjekt (Stolpe 1879). Etnografin var en
ligt Stolpe ”vetenskapen om folken” och dess uppgift var att

skildra de egendomligheter, som äro för hvarje särskildt folk ut
märkande, att utforska de förhållanden och de lagar, i enlighet 
med hvilka dessa utvecklat sig och att med ledning häraf utreda 
den naturliga frändskapen folken emellan – korteligen – att leda 
sig till ett alla folk omfattande och i deras naturliga utveckling 
grundadt system. (Stolpe 1879, s. 1)

Vilka var då dessa ”egendomligheter” – eller särdrag – som skulle utgö
ra den etnografiska grunden för indelningen av människor? De var, en
ligt Stolpe, kroppsliga olikheter, språkliga skillnader samt sedvänjor och 
religiösa skillnader. Dessa skillnader ingick i de båda kategorierna folk 
och ras som var de centrala begrepp som etnografin byggde på. Stolpe,  

liksom andra etnografer, utgick från dessa begrepp när han skulle inord
na sitt insamlade material och systematisera sina resultat. Ras handlade  
om människan som biologisk varelse och folk avsåg människan som 
samhällsmedlem. Dessa båda kategorier flöt ihop och uttryckte den 
mänskliga utvecklingen. Stolpe menade att en komplicerande faktor 
för den etnografiska systematiken var: ”den olika grad af utveckling, på 
hvilken vår kunskap om de ofvan berörda folkliga egendomligheterna 
befinner sig”. Detta citat illustrerar hur Stolpe, liksom andra etnografer 
vid denna tid, utgick från en utvecklingstanke och att komparation och 
systematisering var centrala tillvägagångssätt för att utveckla kunskap 
om de grupper som han studerade (Ljungström 2004).

HÅRTYPER OCH SPRÅK – RASER OCH FOLK

I introduktionen till den etnografiska utställningen som visades 1878–
1879 presenterade Stolpe även de etnografiska indelningskategorier som 
han förordade. De utgjordes av en kombination av ”hårväxtens beskaf
fenhet” bland olika människoraser och de språk som folkgrupper talade 
inom dessa raser. Denna indelning hade Stolpe hämtat från den öster
rikiske språkvetaren och etnografen Friedrich Müller (1834–1898) och 
biologen Ernst Haeckel (1834–1919). Användandet av hårtyp som indel
ningskategori resulterade i två mänskliga rasgrupper: ”ullhåriga” raser 
och ”släthåriga” raser. Denna hårtypsindelning resulterade i att mänsk
ligheten bestod av sammanlagt tolv människoraser som enligt Stolpes 
schema indelades i språkstammar som i sin tur delades in i enskilda 
språk (Stolpe 1879).

Stolpe motiverade användandet av hårtyp som grund för indelningen 
i människoraser med att det var en egenskap som är lätt att identifiera 
och dessutom har en stark ärftlighet. När det gäller språket som grund 
för kategorisering av grupper skriver han att det är 

en af de bäste väg visarne vid utgrundandet af folkens stamträd, 
om det också ej förmår leda forskningen tillbaka ända ned till 
stamträdets rot, utan nödgas lemna denna uppgift åt någon eller 
några strängt ärftliga kroppsliga egenskaper. (Stolpe 1879, s. 2) 

Avsikten var därmed att identifiera utvecklingslinjer och släktskap 
mellan olika raser och folk. Språkliga skillnader var i sig själva inte det 
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centrala i detta sammanhang utan det intressanta var de underliggande 
historiska släktskaps och utvecklingsförhållanden som de, enligt denna  
teori, var ett uttryck för. Genom att tala om ett ”folkens stamträd” an
knöt Stolpe till den trädmetafor som användes av många evolutions
inriktade forskare vid denna tid. Müllers och Haeckels tillämpningar 
av såväl trädmetaforen som rasbegreppet innehöll dock en tydlig hie
rarkisk dimension där raser (och därmed även folk och språk) värde
rades utifrån sin påstådda plats i det evolutionära stamträdet. Vidare 
innebar det evolutionära stamträdstänkande som exempelvis Haeckel 
och Müller tillämpade att vissa raser stod närmare djuren än andra ra
ser (Koerner, Schleicher, Haeckel, Bleek & Maher 1983; Gregorio 2002). 
Just det framhölls dock inte av Stolpe, som istället använde schemat 
som ett slags förklarande och strukturerande ramverk för utställningen 
utan att göra några värderande omdömen (Gregorio 2002; Ljungström 
2004).

Olof Ljungström (2004) har pekat på att Stolpes angreppssätt var 
motsägelsefullt. Å ena sidan betonade han människans biologiska kon
stitution och en evolutionistisk förklaringsmodell. Å andra sidan pro
ducerade han i utställningen en form av tidlöshet – ett etnografiskt 
tillstånd utan tidsdjup där utsagor om ett folk baserade på de föremål 
som samlats in handlade om att beskriva en essentiell kultur. Stolpe 
presenterade därmed en bild av människan och av mänsklig kultur där 
hon å ena sidan beskrevs evolutionistiskt, å andra sidan förankrades i sin  
kultur i ett slags tidlöst tillstånd.

I anslutning till att Stolpe presenterade det evolutionistiska schemat 
formulerade han en utställningsprincip som innebar att föremålens kul
turella ursprungskontext borde avgöra hur de skulle presenteras. Detta 
var enligt honom den främsta etnografiska principen. Stolpe medgav 
förvisso att det var svårt att i praktiken ordna utställningar i enlighet 
med det stamträdsschema han presenterade i sin utställningstext och 
skrev att: 

Man måste derföre vara fullt belåten, om det åtminstone lät sig 
göra att hålla de olika folken tillsamman i raser, äfven om den rät
ta ordningsföljden, såväl mellan raserna sjelfva, som mellan de un
der dem hörande folken, alltid ej kunde bibehållas. (Stolpe 1879, 
s. 11; jfr Stolpe 1882) 

Denna utställningsprincip återkommer han till i ett senare arbete där 
han skriver att den rent etnografiska uppställningen för museer bör vara 
att 

alla från ett visst folk härstammande föremål äro hållna tillsam
man och ordnade efter ett bestämdt system, som syftar att i syste
matisk följd angifva de olika sidorna af folkets lif; vidare äro de 
olika folken sammanförda till grupper, i enlighet med gemensam
ma kulturförutsättningar.” (Stolpe, 1882, s. 5) 

Genom att noggrant jämföra alla föremål från ett visst folk skulle besö
karen eller forskaren kunna ”komma till insigt af det verkligt karakte
ristiska” (Stolpe 1882, s. 33). 

Stolpe formulerade även hur han såg på Etnografiska museets upp
gifter. Han slog fast att ett etnografiskt museum hade två uppgifter att 
fylla. Det var dels att erbjuda forskare material att undersöka, dels att 
vara en bildningsinstitution för allmänheten (Stolpe 1882, s. 33f). All
mänheten som besökte museet kom inte till museet ”för att studera 
metkrokar eller klubbor, eller gräskjolar”, menade Stolpe, utan den kom 
”för att få lära sig något om folken” (Stolpe 1882, s. 34; jfr Östberg 2002). 
1903 återkom Stolpe i en artikel till frågan om etnografiska museers  
nytta och uppgifter. Då hade Etnografiska museet i Stockholm blivit 
en egen avdelning och öppnat sina lokaler med nya utställningar. Han 
beskriver i artikeln museets roll som att visa ”de främmande folksla
gens seder och bruk” och menade att museet, till skillnad från skriftliga 
rese skildringar, kunde åskådliggöra detta på ett betydligt mera levande 
sätt (Stolpe 1903, s. 455). En museibesökare skulle då kunna få ta del av 
den mänskliga kulturens utomeuropeiska utvecklingshistoria. I fokus 
för hans beskrivning var den upplevelse som en museibesökare kunde  
erhålla när denne mötte kulturella uttryck producerade av den ”pri
mitiva människan”. Trots att de kulturer som representerades i museet 
tänktes existera i samma tidsepok som besökaren levde i menade Stolpe  
att mötet med föremålen alstrade en tidsupplevelse där avstånden mellan  
den egna kulturen och ”de lägsta stående folken” synliggjordes. Det kan 
beskrivas som en slags temporal distansering och möjliggjordes med 
hjälp av det kulturella utvecklingsschemat. Samtidigt menade Stolpe 
att museibesökarens möte med den ”primitiva människan” också kunde  
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erbjuda känslor av igenkännande. Hon var inte, hävdade Stolpe, så pri
mitiv som man kunde tro. Den primitiva människan hade, trots att hon 
befann sig på en låg nivå, en lång utveckling bakom sig och kunde vara 
skapare av såväl självständiga tankar som idéer (Stolpe 1903). 

Hittills har främst Stolpes texter fått tjäna som exempel på den etno
grafiska diskurs som fanns vid sekelskiftet 1900. Stolpes resonemang, 
och hans distinktion mellan högkultur och den primitiva människan 
är av betydelse för en fördjupad förståelse av det arv som etnografiska  
museer bär. Verksamheten vid vår tids etnografiska museum är på 
många sätt sammanflätad med det som skedde i museet kring sekelskif
tet 1900. Det är samma föremål och samlingar som visas idag och där
med är det samma grupper som museet formulerar berättelser om. Den 
etnografiska utställningsprincipen är också närvarande i etnografiska 
museer i vår egen tid. Likaså den sammanhängande tanken att musei
föremål, uttryck för en materiell kultur, kan bidra till förståelsen av en 
etnisk grupp. En annan likhet mellan det sena 1800talets etnografiska 
museum och vår egen tid är att vår tids etnografiska museum fortfaran
de riktar blicken mot kulturer utanför Europa i sina utställningar. Ytter
ligare en gemensam nämnare är att museets verksamhet vid 1900talets 
början, liksom idag, präglas av pedagogiska ambitioner och betraktas 
som en bildnings och lärmiljö. 

I mötet med den etnografiska diskursen vid sekelskiftet 1900 fram
står två begreppspar som särskilt viktiga: naturfolk-kulturfolk och primi-
tiv-civiliserad. För att kunna få en djupare förståelse av museers zooësis 
behövs en diskussion kring dessa begrepp.

NATURFOLK OCH KULTURFOLK

Den etnografiska litteraturen hävdade att ju primitivare ett folk ansågs 
vara, desto närmare naturen stod det (Dreyer 1899). Med primitiv avsågs 
något som var mycket enkelt och outvecklat, som fortfarande befann sig 
i ett tidigt utvecklingsskede (Nordisk familjebok 1915). Utvecklingstan
ken förmedlades ofta i etnografiska texter via begreppen naturfolk och 
kulturfolk. De utgjorde beskrivningar av ett folks kulturella utveck
lingsnivå. Begreppet kulturfolk syftade enligt uppslagsverket Nordisk  
familjebok (1885) på folkslag som ”själfständigt och verksamt ingripit i den 
allmänna kulturutvecklingen eller eljest utdanat en egenartad kultur”.  

Exempel på kulturfolk var egypter, greker, kineser, germaner, araber och 
”de nyare europeiska folken”. Alla kultur folk hade en gång varit natur
folk och därefter utvecklats till högre kulturella nivåer (Nordisk familje-
bok 1911). 

I Nordisk familjebok (1913) definieras begreppet naturfolk av etnogra
fen Gustav Bolinder (1888–1957). Han arbetade periodvis vid etnogra
fiska museet i Göteborg (nuvarande Världskulturmuseet) och bidrog 
med samlingar från sina etnografiska expeditioner till museet (Svensk 
biografiskt lexikon). Naturfolk karaktäriserades av Bolinder som den läg
sta formen av mänsklig sammanlevnad. Det innebar inte att de saknade 
kultur, för ett sådant folk skulle enligt Bolinder vara på djurens nivå. 
Naturfolk hade alltså kultur men den var primitiv. Ovanför naturfolken 
fanns halvkulturfolk (fortfarande naturfolk men med en något högre 
kulturell nivå) och högst upp fanns kulturfolken. De sistnämnda be
nämndes också civiliserade länder och europeisk kultur. Till skillnad 
från naturfolk hade kulturfolk en förmåga att alstra bestående värden, 
ackumulera kunskap och vidareutvecklas. Naturfolk däremot ansågs 
enligt beskrivningen i Nordisk familjebok (1913) inte ha denna utveck
lingsförmåga. Om naturfolk mötte en civilisation gick de ofta under. 
De saknade helt enkelt förmågan att tillgodogöra sig civilisationen 
mena de Bolinder. Han skrev också att människor från naturfolk kunde 
tillgodogöra sig civilisation om de bytte miljö, men att de helt återgick 
till naturfolkets nivå, om de återvände till sitt tidigare sammanhang.

Halvkulturfolken var enligt Bolinder, sådana folk som förvisso hade 
ganska avancerad kultur, hit räknades exempelvis azteker och mayafolk, 
men på grund av folkens låga teknologiska nivå och inslag av exempelvis 
människooffer och kannibalism, var de trots allt att betrakta som halv
kulturfolk. Sådana folk hade dock enligt Bolinder förmåga att tillägna 
sig civilisation. I citatet nedan diskuterar Bolinder sådana grupper och 
folk som enligt honom genomgått en snabb civilisering:

Exempel därpå lämna de afrikanska negerfolken, hvilkas ättlingar 
i Amerika visat sig mottagliga för kultur, delvis i mycket hög grad. 
Som ett annat exempel härpå torde japanerna kunna få tjäna. Om 
de än kanske ej afgjordt kunde hänförts till naturfolken, så kunde 
de, före den stora sociala omstörtningen, dock ej betraktas annat 
än som ett halfkulturfolk, som blifvit stående på ett importeradt 
kulturstadium. Hur detta folk på ett beundransvärdt sätt inom 
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den korta tidrymden af 30 år höjt sig till jämnhöjd med den euro
peiska kulturen, torde vara allmänt kändt. En annan fråga blir, 
hur mycket af denna kultur gått eller kommer att gå det i blodet. 
(Gustaf Bolinder, uppslagsord naturfolk, Nordisk familjebok 1913)

Bolinder utgick från dikotomin naturkultur samtidigt som hans 
beskrivning genomsyrades av en hierarkisk utvecklings och framstegs
tanke. I detta synsätt kopplades moderniserade europeiska samhällen, 
så kallade civiliserade folk, samman med hög kulturell nivå, samtidigt 
som de ursprungliga befolkningarna, som kallades naturfolk och primi
tiva folk, sammankopplades med natur.

Samma synsätt återfanns i talet om de olika folkens religiösa prak
tiker och föreställningar. Det innebar att de så kallade naturfolkens 
religio sitet beskrevs som den lägst stående och mest primitiva formen 
av religiositet (Stadling 1912; Reuterskiöld 1912). Kulturer graderades 
utifrån hur de förhöll sig till naturen. I ett naturfolks väg mot att bli 
högkultur ingick etablerandet av nya förhållningssätt till naturen. Detta 
gällde också synen på de olika folkens konstnärliga verksamhet. Natur
folks konst definierades som primitiv medan kulturfolks konst beskrevs 
som högt utvecklad (Hildebrand 1883; Bolinder 1912).

Att studera naturfolk betraktades av många arkeologer och etno
grafer som en möjlighet att blicka bakåt i mänsklighetens utveckling 
(Henningsen 2012). Eftersom alla kulturfolk hade varit naturfolk tidi
gare så utgjorde de levande naturfolken representanter för ett tidigare 
utvecklingsstadium i kulturfolkens utveckling. Det var denna före
ställning som Hjalmar Stolpe gav uttryck för när han beskrev vad en 
museibesökare kunde uppleva i mötet med naturfolkens kulturyttring
ar. Den temporala distansering som etablerades handlade om att olika 
kulturella utvecklingslinjer möttes. Det aktuella naturfolket betrakta
des genom utvecklingstankens raster och besökaren kunde på så sätt se 
sin egen kultur i den historiska backspegeln. Naturfolket blev repre
sentanter för sådant som den civiliserade museibesökarens kultur hade 
lämnat bakom sig.

Ett exempel på denna uppfattning finns i boken Naturfolkens lif 
(1899) av den danske etnografen och zoologen Waldemar Dreyer (1853–
1924). Syftet med Dreyers bok var att berätta om ”mer eller mindre vilda 
folkslags lif” och på så sätt hjälpa läsaren att förstå, ”huru utvecklingens 

gång har varit, hvilken fört oss till den jämförelsevis höga plats, som 
vi, medlemmar af ett av världens mest framskridna folk, nu står på” 
(Dreyer 1899, s. 2–3). Dreyer menar att när kulturfolk vill försöka förstå 
mänsklighetens förhistoria kan de göra detta genom att 

söka utanför vår nutidscivilisations rågränser, bland de af densam
ma oberörda folk och stammar, hvilkas lefnads och tänkesätt 
skänka oss, om blott nödig försiktighet iakttages vid jämförelsen, 
liksom spegelbilder af de utvecklingsstadier, våra egna förfäder 
hafva genomgått. (Dreyer 1889, s. 1–2) 

Kunskaper om naturfolken beskrevs således av Dreyer som en väg mot 
ökad kulturell självförståelse.

Som framgår ovan var begreppet civilisation centralt i talet om na
tur respektive kulturfolk. Civilisation syftade på ”de bildningselement, 
som äro oeftergifliga villkor för ett ordnat borgerligt samlif” (Nordisk 
familjebok 1906; jfr Ekström 2009) och kontrasterades mot det primi
tiva och det vilda som sades karaktärisera naturfolken. I talet om civili
sering och kultur kontrasterades dessutom det ”civiliserade”, ”bildade” 
och ”förfinade” gentemot det ”vilda”, ”råa”, ”barbariska” (SAOB, sökord 
civilisera, civilisation). Verbet civilisera var därför också viktigt i detta 
sammanhang. Det syftade på kulturell uppfostran, att förändra något 
som var i ett vilt tillstånd så att det bildades och blev kultiverat (Nordisk 
familjebok 1906). Att sprida civilisation, det vill säga att civilisera, var 
därmed förbehållet kulturfolk, och denna civiliseringsprocess riktades 
bland annat mot naturfolk (Federici 1995). 

De synsätt som framträder ovan var en del av den koloniala diskurs 
som Larsson identifierade i sin studie av den visuella kulturen i Sveri
ge under 1800talets slutskede (Larsson 2016). Tidigare forskning har 
visat att den koloniala diskurs som framträder i avsnittet ovan också 
var vanligt förekommande i de texter om Afrika som var skrivna i un
dervisningssyfte kring sekelskiftet 1900 (AjagánLester 2000). Samma 
tankemönster förekom också i kyrkliga sammanhang. Exempelvis har 
tidigare forskning identifierat denna diskurs inom den yttre missionen 
– det vill säga mission riktad till de grupper som inte var kristna (se ex
empelvis Tottie 1882; Odén 2012; Lundqvist 2018).

Via definitionerna av natur respektive kulturfolk i Nordisk familje-
bok har det ovan varit möjligt att nå relationen mellan begreppen natur  
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och kultur. Uppslagsverket tjänade som utgångspunkt eftersom det på 
grund av sin spridning och meriterade artikelförfattare kan sägas ha 
fungerat som allmänt vedertagen kunskap (Simonsen 2016). Men ännu 
kvarstår att diskutera hur ämnet etnografi definierades. Det beskrevs i 
Nordisk familje bok 1881 som det vetenskapliga studiet av ”menniskan, 
sådan hon uppträder i samhällsgrupper, såsom folk”. Vidare skrev ar
tikelförfattaren, professorn i anatomi Gustav von Düben (1822–1892), 
att etnografin stude rade människans ”[…] fysiska och psykiska beskaf
fenhet och verksam het, hennes förhållanden till naturomgifningarna 
och till andra folk, hennes lefnadsvanor, redskap, seder och bruk m. m.” 
(Nordisk familjebok 1881).

von Dübens definitionen av etnografi kan jämföras med definitionen 
av ämnet antropologi. Dessa båda ämnesområden överlappade varan
dra och relationen människanatur var en skärningspunkt. Antropo
logi beskrevs i Nordisk familjeboks 1800talsutgåva av ämnets ledande 
företrädare i Sverige vid denna tid: Gustav Retzius (1842–1919). Han 
beskrev antropologi som den vetenskap som studerar ”mennisko
slägtet, betraktadt i dess sammanfattningar, i dess enskildheter och 
i dess förhållande till den öfriga naturen” (Nordisk familjebok 1876). 
Antropologin omfattade enligt Retzius tre områden: zoologisk, all
män och deskriptiv antropologi. Den zoologiska antropologin under
sökte människosläktet i relation till den ”öfriga naturen, såsom t. ex. 
till aporna”. Den allmänna antropologin studerade människan på ett 
övergripande plan genom att dra slutsatser utifrån jämförelser mellan 
olika folk och raser. Den deskriptiva antropologin fokuserade i stället 
på detaljstudier av människans fysiologi samt hennes kognitiva och so
ciala utveckling.

Definitionerna av etnografi och antropologi ovan synliggör både ett 
beroendeförhållande och en slags arbetsdelning mellan de båda ämne
na. Människan som biologisk, social och kulturell varelse studerades i 
båda fallen, men med olika tyngdpunkter. 

När Nordisk familjebok kom med en ny upplaga i början av 1900 talet, 
förändrades beskrivningen av etnografi något. Denna gång var det re
ligionshistorikern Edgar Reuterskiölds (1872–1932) tur att skriva arti
keln om etnografi och han skrev att det var vetenskapen om människan 
”sådan hon framträder i samfundsgrupper såsom familj, släkte, folk”. 
Etno grafin handlade om den kulturella sidan av människans liv medan 

antropologin var begränsad till den ”fysiska sidan af människans lif ”. 
Reuterskiöld betonade att skillnaden mellan etnografi och antropologi 
inte låg i undersökningsobjektet utan i valet av perspektiv. Medan an
tropologen undersökte människan som ”ett exemplar af släktet Homo” 
studerade etnografen henne som representant för ett folk. Reuterskiöld 
menade också att etnografin främst studerade naturfolken. Motsvaran
de undersökningar beträffande kulturfolk hänfördes till sådana forskare 
som var inriktade mot kulturhistoria (Nordisk familjebok 1907). 

Som framgår av definitionerna ovan fanns olika tolkningar av etno
grafiämnets innehåll och de förändrades över tid. Relationerna män
niskadjur och människanatur var centrala för såväl etnografi som  
antropologi, men ur delvis olika perspektiv. Naturfolk var etnografins 
speciella intresseområde och inom ramen för detta utvecklades teorier 
om människan som primitiv kulturskapare. Medan rasbegreppet var 
centralt för antropologin fokuserade etnografin på begreppet folk – men 
ras var centralt även för etnografins sätt att tolka och tala om naturfolk.

När naturfolkens seder och bruk karaktäriserades som vilda/primi
tiva och dessa termer även användes om representanter för det folk som 
avsågs kan det ses också som en form av animalisering. Det aktuella fol
kets påstådda närhet till naturen – och till djur – accentuerades därmed 
genom att de gavs attribut som också gavs till djur. Vidare är tanken att 
civilisering kräver distansering från naturen – relevant ur ett ekokritiskt 
perspektiv. Relationen till naturen definierade både den ”primitive” och 
den ”civiliserade”. Denna diskussion visar att det tankemönster samt 
teoretiska och begreppsliga raster som lades över föremål och människor 
i museers zooësis genomsyrades av detta. Relationerna naturkultur och 
människanatur var centrala för de etnografiska museerna. Det är vik
tigt att se att denna dikotomi finns djupt inbäddad i de etnografiska 
museernas historiska framväxt, terminologi, deras samlingspraktiker 
och samlingar. Detta är samtidigt något som dagens etnografiska mu
seer bör vara medvetna om och förhålla sig till.

MUSEIPEDAGOGISKA NEDSLAG 1907–1913

Det har framgått ovan att begreppsparet naturkultur var centralt i den 
etnografiska diskursen. Men hur avspeglades detta i museernas publi
ka verksamhet? Hur omsattes det i musei och utställningspedagogik? 
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Museipedagogikens historia i Sverige är ännu inte utforskad. Det finns 
dock samlings och museihistorisk forskning som kommer in på frå
gor om utställningarnas utformning och den publika verksamhetens 
innehåll (Gustafsson Reinius 2005; Silvén 2008) och ibland diskuteras 
detta också utifrån museipedagogiska perspektiv och forskning (Beck
man 1999; Bäckström 2012; Rantatalo & Åkerberg 2001). I de fall det 
diskuteras relateras museernas visuella kommunikation till den visuel
la pedagogik som genomsyrade ett flertal samhälleliga praktiker kring  
sekelskiftet 1900. Det visuellas påverkanskraft på det mänskliga sinnet 
betonades och den visuella pedagogikens underliggande syfte var ofta att 
fostra betraktarna och forma en medborgerligt konstruerad visualitet.  
Den sociala ordningen skulle reproduceras via människors seende. 
Denna ambition återfanns även i folkskolans så kallade åskådnings
undervisning. Den utgick från att vägen till kunskap gick genom sinne
na och att träningen av ögat var grundläggande för att eleverna därefter 
skulle kunna utveckla en realistisk förståelse av sig själva och av världen 
(Ekström 2000; Rantatalo 2002; Hällgren 2013). I detta avseende fanns 
en gemensam syn på betydelsen av visuella lärmiljöer som förenade sko
lan och museerna. 

En aspekt av den musei och utställningspedagogik som blir tydlig 
i diskussionen nedan är dess koloniala och rasistiska inslag.  Det är ett 
arv som sällan har belysts och det har därför inte heller bearbetats uti
från en pedagogikhistorisk reflektion. Larssons slutsats att koloniala och 
rasisti ska uttryck fanns i stora delar av den visuella kulturen i Sverige vid 
1800talets slut (Larsson 2016) bekräftas också i det källmaterial som rör 
Etnografiska museets pedagogiska verksamhet. Den ”imperialistisk[a] 
blick” som Larsson identifierat återfanns även i Etnografiska museets 
utställningar. Larsson beskriver den som en visuell praktik som både 
fungerande exkluderande och inkluderande. Samtidigt som den var  
exkluderande gentemot de ursprungliga befolkningarna fungerade den 
inkluderande i relation till den svenska betraktaren genom att den ska
pade ett kollektivt Vi kring det europeiska koloniala projektet.

I fokus för den etnografiska avdelningens kunskapsförmedlande 
verksamhet i Stockholm under 1900talets första decennier fanns före
mål, bilder och berättelser om kulturer utanför Europa. Denna pedago
giska verksamhet gjorde anspråk på att förmedla kunskaper om andra 
delar av världen. Men den formulerade i lika hög utsträckning utsagor 

om den svenska kulturen. Som framgår av beskrivningen nedan etable
rade den en hierarki mellan kulturer, där så kallade naturfolk eller pri
mitiva kulturer identifierades som lägre stående raser och vita européer 
sågs som högre stående och mer civiliserade.

Etnografiska museet i Stockholm hade vid 1900talets början två av
delningar. Avdelning ett låg på Wallingatan 1 och där visades museets 
”amerikanska och australiska” samlingar för allmänheten. Avdelning 
två låg på Kungsgatan 30 och där visades de asiatiska samlingarna (Stol
pe 1903; Nordenskiöld 1907a; Svensson 2002). Ett par år efter Hjalmar 
Stolpes död 1905 blev arkeologen Carl Wilhelm Hartman (1862–1941) 
chef för riksmuseets etnografiska avdelning och var dess föreståndare 
fram till 1928. Under hans första år som chef producerade museet flera  
utställningar. Den främsta visningslokalen var belägen i museet på  
Wallingatan 1 men senare öppnades även en lokal på Wallingatan 2 
(Riksmuseets etnografiska avdelnings nya utställning 1917).

▼   figur 6 Etnografiska museets nya samlingar utställda i 
lokalerna på Wallingatan 1, år 1907. Denna basut ställning 
visades fram till att byggnaden utrymdes och revs 1931.
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Den pedagogiska verksamheten tog sin utgångspunkt i utställning
arna. Figur 6 visar en interiör från Wallingatan 1 år 1907. Där ses mu
seets första basutställning. Utställningen innehöll samlingar från bland 
annat Australien, Sumatra, Nya Zeeland, Nord och Centralamerika 
och Colombia, och visades under mer än tjugo år.  Figur 7 visar samma  
utställning år 1927 (fast ett annat rum) och det framgår att utställning
ens utformning inte skiljer sig särskilt mycket från 1907, trots att det 
passerat två decennier mellan bilderna. En förklaring till att utställning
en visades så länge kan vara att museet var mycket trångbott, både ma
gasins och utställningslokalerna var för små.

De flesta av föremålen i utställningen var placerade i höga skåp och 
montrar, med glasväggar och dörrar som gjorde att föremålen kunde 
ses men inte vidröras. Detta var ett etablerat sätt att presentera musei
föremål och förekom på liknande sätt vid naturhistoriska och historiska 
museer (Snickars 2020). Vissa av montrarna i Etnografiska museets ut
ställning hade beskrivande texter. De angav föremålens proveniens och 
visade att den underliggande ordning som skulle prägla utställningen 
var geografisk, det vill säga att föremålen skulle presenteras i relation till 
den plats där de använts. Vidare fanns ställningar där besökaren kun
de bläddra bland monterade fotografier, det fanns tavlor på väggarna 
och föremål var även utplacerade på fönsterbord och hängande i taket. 
Det fanns också pedagogiska modeller av större och skrymmande före
mål som exempelvis kanoter. De fotografier som fanns i utställningen  
syftade till att åskådliggöra dessa platser, liksom de människor som 
levt där. Dessa människor levandegjordes även via byster och skulptu
rer i naturlig storlek (se figur 7). Mänskliga kvarlevor i form av kra
nier, krympta huvuden och hela skelett fanns också på flera ställen i 
utställningen.

Utställningen på Wallingatan 1 har i tidigare forskning liknats vid  
ett kuriosakabinett (Lindberg 1996). Det framgår av bilderna från ut
ställningen att den rymde ett stort antal föremål på ett begränsat utrym
me. Det fanns få eller inga sittplatser i utställningen och belysningen  
var knapphändig. Utställningen var också svåröverskådlig och förmod
ligen upplevde besökare den som svårtolkad. En av museets amanuenser,  
etnografen Erland Nordenskiöld (1877–1932), skrev en handledning  
för att vägleda besökarna. Där beskrev han utställningen med följande 
ord: 

Besökande böra därför komma ihåg att museet för närvarande sna
rast är att betrakta som ett öfverfylldt magasin, där det varit nöd
vändigt att ibland ställa upp samlingar nära hvarandra, som ej geo
grafiskt eller kulturellt höra ihop. Vid studier i museet böra jämte 
handledningen de öfver allt utställda kartorna, beskrifningarna 
och etiketterna gifva åtskillig ledning. (Nordenskiöld 1907a, s. 1) 

I denna handledning beskriver Nordenskiöld vilka föremål som 
fanns i utställningen och varifrån de hade hämtats. Föremålen be
traktades som uttryck för kulturer vilka i sin tur värderades. Teknisk 
utvecklingsnivå, hudfärg, skallform, hårtyp, trosföreställningar och  
traditioner var sådant som beskrevs, bedömdes och graderades utifrån 
ett utvecklingstänkande som innebar att parallella kulturer kunde leva i 
olika stadier. Vidare noterades i handledningen vem som ansvarat för att 
museet fått föremålen. Det kunde vara en forskare eller kanske någon  
privatperson som under sina resor samlat föremål och senare donerat 
dessa till museet (Nordenskiöld 1907a).

▲   figur 7 Etnografiska museet,  
Wallingatan 1, utställningsinteriör  
från år 1927. 
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I en artikel i Svenska Dagbladet med rubriken ”Etnografiska museet 
och skolorna” reflekterade Nordenskiöld över utställningen på Wallin
gatan ur ett museipedagogiskt perspektiv (Nordenskiöld, 1907c). Han 
menade att den hade stora brister. Trängseln och den stora mängden 
före mål gjorde att det var svårt att fånga elevernas intresse. De blev 
splittrade och kunde inte ta till sig det som amanuensen berättade. I 
stället, menade Nordenskiöld, borde Sverige inspireras av den musei
pedagogiska utvecklingen i Amerika. Där hade flera museer utvecklat 
avdelningar och utställningar särskilt ämnade för undervisning av barn. 
Dessa var pedagogiskt utformade för att fungera som lärmiljöer. Så 
menade Nordenskiöld att också Etnografiska museet skulle kunna göra 
(Nordenskiöld 1907c).

Nordenskiöld var fylld av idéer och museipedagogiska utvecklings
förslag. I utställningshandledningen beskrev han förhoppningsfullt en 
framtid där Sverige har ”en rymlig och fullt modärn byggnad för de all
männa etnografiska samlingarna”. I en sådan framtida museibyggnad 
skulle Etnografiska museet kunna ”ge en ganska god bild af den skif
tande kultur, som i olika länder mött den öfver allt framträngande, om
bildande europeiska civilisationen” (Nordenskiöld 1907a, s. 1). Norden
skiölds förhoppningar grusades dock och Etnografiska museet fick hålla 
till godo med samma trånga lokaler ända fram till 1931 då museet efter 
riksdagsbeslut 1930 flyttade till f d Kungliga Livregementets Dragoners 
kasernområde på Djurgården, där museet finns än idag.

Nordenskiölds reformiver synliggör museernas långa historia som 
lärmiljöer, arenor för folkbildning och samverkanspart för skolor. Sam
ma fråga som är utgångspunkt för föreliggande antologi – diskussionen 
om hur skola och museum bäst ska samverka – återfinns i källmaterialet 
från 1900talets början. Detta gäller för övrigt också diskussionen om 
utställningarnas funktion som lärmiljöer.

Trots att museet saknade utrymmen för att lagra och visa fler föremål 
var drivkraften att införliva och visa nya etnografiska föremål mycket 
stark. Museet sökte därför nya vägar för att utveckla både samlingarna 
och utställningskapaciteten. Nordenskiöld tog initiativ till en kampanj 
för att involvera svenska missionärer i arbetet för att utvidga samlingar
na (Nordenskiöld 1907b). Många missionärer svarade positivt på Nor
denskiölds inbjudan till samverkan vilket medförde att museet under 
1907 kunde arrangera en omfattande etnografisk missionsutställning 

i Vetenskapsakademiens lokaler på Drottninggatan 96 i Stockholm 
(Nordenskiöld 1907b; Gustafsson Reinius 2005; Lindberg 1996). Ut
ställningen omfattade 10 000 föremål som presenterades tillsammans 
med fotografier samt dioramor i form av uppbyggda scener och med tre
dimensionella avbildningar av miljöer och människor.

Etnografiska dioramor var en utställningspedagogisk teknik som be
stod av realistiska avbildningar av människor i form av vax eller gipsfi
gurer, som visade tillsammans med museiföremål och i iscensatta mil
jöer. Dioramor, eller tablåer, användes på museer för att levandegöra 
föremålens ursprungssammanhang och de människor som brukat dem 
(Berg 1980; Bäckström 2012; Sandberg 2003). De användes bland annat 
i utställningspraktiker där de så kallade primitiva kulturerna visualise
rades vilket Larsson med flera har studerat (Larsson 2016; Andreassen & 
Folke Henningsen 2011; Blanchard, Boetsch & Jacomijn Snoep 2011).

I denna aktuella museala seendepraktik erbjöds besökarna att betrak
ta så kallade naturfolk och representationer av ”primitiva kulturer” dels 
genom de autentiska föremålen, dels via realiserande dioramor. Dessa 
utställningspedagogiska redskap förstärkte utställningens budskap yt
terligare. Utställningen blev dessutom en succé för museet. Under de 
fem månader som utställningen visades såldes cirka 23 300 biljetter och 
cirka 4 400 skolbarn besökte utställningen genom klassbesök. Vid dessa 
besök fanns även museets amanuenser till hands för att berätta om ut
ställningens innehåll (Vetenskapsakademien 1908). 

Nordenskiöld ville också vidareutveckla samarbetet med skolorna. 
Ett skäl att skaffa många föremål till museet var att det skulle möjlig
göra utvecklandet av skolutställningar och studiesamlingar som kun
de användas i undervisningen. Han konstaterade att ”med tillgång till 
stora duplettsamlingar skulle nämligen museet kunna göra en betyd
ligare insats i folkbildningsarbetet än annars är möjligt” (Nordenskiöld 
1907b). Han vidareutvecklade sina reformförslag ytterligare i den ovan 
beskrivna artikeln (Nordenskiöld 1907c). Där gav Nordenskiöld sin bild 
av museernas stora betydelse för skolorna. Han menade att skolorna inte 
nyttjade museerna i den utsträckning som de skulle kunna med tan
ke på den stora potential som museerna hade för undervisningen. Han 
menade att museibesöket måste integreras i undervisningen på ett tyd
ligare sätt för att det verkligen ska göra nytta. Det var särskilt i geografi 
och i kristendomsämnet som Etnografiska museet var relevant menade 
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han. När eleverna läste kristendom skulle de, via besök på Etnografiska 
museet, också få lära känna andra religioner genom att exempelvis få se 
kultföremål från olika delar av världen. Det skulle innebära en form av  
jämförande religionshistorisk undervisning. Undervisningen i geografi 
om de ickeeuropeiska världsdelarna skulle kunna levandegöras genom 
ett par besök på Etnografiska museet (Nordenskiöld 1907c; Lindberg 
1996). Vidare pekade Nordenskiöld på nyttan, för de svenska skolbar
nen, om de gavs en inblick i 

andra folks, särskildt naturfolkens, primitiva kultur bidraga till, 
att barnen mera förstå att uppfatta vår kultur, och hvad männ
iskosläktet genomgått, innan det hunnit så pass långt på utveck
lingens väg som det gjort. (Nordenskiöld 1907c) 

Som framgår av citatet ovan var den pedagogiska nyttan med skol
barnens möten med ”naturfolkens primitiva kulturer” att de då fick 
hjälp att förstå sin egen kultur bättre. Det handlade om att mötet, enligt 
Nordenskiöld, tydliggjorde det stora avståndet mellan den euro peiska 
civilisationen och naturfolken, liksom barnen då kunde förstå den långa 
utveckling som den egna kulturen genomgått för att komma till det sta
dium som den var i. Det handlade om att iscensätta ett möte som gav 
eleverna en fördjupad kulturell självförståelse och en insikt om den egna 
kulturens överlägsenhet.

Det har framgått ovan att Nordenskiöld var en drivande kraft både 
vad gällde museets utställningsformat och publika verksamhet. Han 
ansökte också om att få föreståndartjänsten för museet, men efter en 
hård kamp erbjöds den till slut den andre kandidaten – Carl Hartman. 
Det innebar att Nordenskiölds tid vid museet var över och han lämnade 
Etnografiska museet 1907 (Lindberg 1996; Ljungström 2004).

Under Hartmans period utökades etnografiska avdelningens sam
lingar kraftigt, dels genom donationer från privatpersoner som rest i oli
ka länder, dels genom forskningsresor av etnografer och arkeologer (Öst
erberg 2002). Missionsutställningen i Vetenskapsakademiens hörsal var 
ett sätt att tillgängliggöra både de forskningsresultat och de före mål som 
museet hade erhållit. 1913 var det åter dags för en temporär utställning för 
att visa nya föremål och samlingar. En av initiativtagarna till utställning
en var den nyanställda medarbetaren Gerhard Lindblom (1887–1969). 
Lindblom anställdes 1912 och var då nyss hemkommen från en längre 

forskningsresa till Kenya och Tanzania som han genomfört för muse
ets räkning (Svenskt biografiskt lexikon; Lindblom 1926; Östberg 2002). 
Lindblom kom att bli mycket betydelsefull för museets verksamhet  
under första hälften av 1900talet. Den nytillträdde chefen Hartman var 
sjuklig och i praktiken fungerade Lindblom som museets chef från 1923 
och blev formellt dess föreståndare 1929 – en tjänst som han inne hade 
fram till sin pensionering 1954 (Svenskt biografiskt lexikon).

En av Lindbloms första arbetsuppgifter 1912 var att bidra i arbetet 
med en ny utställning som skulle visa ”nyförvärv från Amerika, Afrika  
och Asien samt ett antal föremål från Lappland”. Där ingick även 
före mål som han själv tagit med från sin forskningsresa till östra Afri
ka. Liksom tidigare var man tvungna att ordna utställningen i andra  
lokaler, och denna gång kom utställningsytan att bli Kungliga Konst
akademien. Utställningen visades för allmänheten under sex veckor och 
under denna korta tid besöktes den av 12 000 personer (Naturhistoris
ka riksmuseet 1914). Utställningen visades för skolbarn varje förmid
dag och efter lunch fick allmänheten tillträde. Arbetarföreningar och  

▼   figur 8 Etnografiska museets utställning i 
Konstakademien 1913. Foto: Anton Blomberg.
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bildningskurser kunde få specialvisningar kvällstid av en av museets et
nografer (Naturhistoriska riksmuseums etnografiska avdelning 1914). 

Till denna utställning skrevs även en vägledning (Naturhistoriska 
riksmuseums etnografiska avdelning 1914) där de olika samlingarna  
presenterades. Vägledningen, tillsammans med de foton som finns beva
rade, ger en god bild av utställningens utformning och innehåll. I figur  
8 ses exempelvis en av de väggar där delar ur Lindbloms egen samling  
visades. Här går det även att skönja en äldre utställningsestetik. Väg
garna var täckta av föremål som arrangerades omsorgsfullt i dekorativa  
mönster. Föremålens former blev en del av mönstren vilket gjorde att 
helheten blev visuellt tilltalande. Pilar och spjut spreds exempelvis i 
sol  fjädersmönster. På samma sätt arrangerades exempelvis föremålen  
i Vega utställningen år 1880 som visades i biblioteket i Kungliga slottet.3

I 1913 års etnografiska utställning fanns etiketter på de flesta före
mål, även på väggarna. Det var viktigt att kommunicera en grundin
formation i anslutning till varje föremål. I anslutning till museiföre
målen fanns dessutom ett flertal tredimensionella representationer av 
människor. I figur 8 syns exempelvis en skulptur som enligt vägledning
en avbildar en ”massaikrigare”. Sådana skulpturer hade nyligen köpts 
in till museet. I en tidningsintervju samma år berättade museets chef 
Hartman att ”ett antal i naturlig storlek utförda människofigurer ha in
förskaffats från den firma som förser Tysklands ledande vetenskapliga 
institutioner med dylika” (SvD 19130424). Vidare användes fotografier 
flitigt i utställningen för att levandegöra de landskap och miljöer där 
föremålen har använts. Figur 8 visar därmed en iscensättning av den 
geografiskkulturella utställningsprincipen.

Denna utställning hade också flera multimodala inslag som tidigare 
externa utställningar inte haft. Som ses i figur 9 innehöll utställningen 
både en fonograf och stereoskopapparater. Här fanns en tydlig utställ
ningspedagogisk ansats som handlade om att kommunicera med besö
karna på många olika sätt och erbjuda dem så varierade utställningsupp
levelser som möjligt. Via dessa mediala teknologier kunde följaktligen 
utställningens kommunikativa processer breddas. Fonografen erbjöd 
ljudinspelningar av språk och sånger – sådana kulturinslag som idag 
kallas immateriellt kulturarv. Dessa inspelningar innebar att utställ
ningarna också kommunicerade via ljud. Stereoskopapparaterna erbjöd 
i stället visuella upplevelser och var en populär metod vid sekelskiftet 

1900 för att ytterligare öka upplevelsen av fotografier genom att skapa 
en djupverkan. De krävde att fotografierna tagits med hjälp av en speci
ell teknik. Den betraktare som använde stereoskopapparaten kom dess
utom närmare motiven eftersom apparaten avgränsade seendet till det 
aktuella fotografiets motiv. Detta innebar att besökarna kunde uppleva 
de platser, människor och föremål som utställningen behandlade på ett 
nytt sätt. Dessa teknologier hade nyligen införskaffats till museet och 
även blivit omtalade i pressen som ett positivt steg i museets utveckling 
(Snickars 2020; SvD 19120416; SvD 19130424). I mötet med Etnogra
fiska museets ambitioner att utveckla utställningsupplevelsen med nya 
mediala teknologier är det slående hur strävan att utveckla upplevelser 
som är så realistiska som möjligt, exempelvis med tredimensionella ef
fekter, är något som utställningspedagogiken ständigt tycks präglas av. 
Likaså finns ett historiskt mönster vad gäller utställningspedagogikens 
användning av den aktuella teknologiska utvecklingen.

Figur 9 visar en större del av det aktuella utställningsrummet. Där 
framgår att utställningen var betydligt luftigare än de utställnings
ytor som fanns på Wallingatan 1. Vidare fanns sittplatser och bord. 
Dessutom finns flera skulpturer utplacerade i rummet och till höger i 
bild, ovanpå ett bord, finns en iscensatt miljö som enligt vägledningen  

▲   figur 9 Etnografiska museets utställning i 
Konstakademien 1913. Foto: Anton Blomberg.
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föreställer en ”dvärgfamilj från Kongoskogarna utanför sin hydda”. I 
detta utställningsrum kunde således besökare, skolklasser och bild
ningsförbund förstå sig själva genom att betrakta andra kulturer och 
bilda sig en uppfattning om dessa utifrån de föremål som hade samlats 
in, fotografier, tredimensionella representationer och ljudinspelningar. 
Det var en multimodal lärmiljö som bidrog till förmedlingen av den 
hierarkiska människo och kultursyn som den svenska etnografin 
producerade.

Detta avsnitt har syftat till att ge en bild av Etnografiska museets 
sätt att gestalta utställningar vid 1900talets början. Eftersom museet 
både fungerade som forskningsinstitution och utställningsmiljö var de 
anställda etnograferna både forskare och utställningskuratorer. De var 
följaktligen betydelsefulla folkbildare och museipedagoger. Gerhard 
Lindbloms verksamhet ska nedan få tjäna som exempel för att ytterliga
re fördjupa förståelsen av detta koloniala pedagogiska arv.

FOLKBILDNING MED EN KOLONIAL BLICK – DET ETNOGRAFISKA BERÄTTANDET 

Gerhard Lindblom sändes av Etnografiska museet på forskningsexpe
dition i östra Afrika 1910–1912. Han var 23 år och hade hunnit ta en fil.
kand. vid Uppsala universitet med nordiska språk som huvudämne och 
gå officersvolontärskolan på Karlsborg dessförinnan. Efter hemkomsten 
arbetade Lindblom med den utställning på Konstakademien som be
skrivits ovan samt med att katalogisera och undersöka sin samling. Han 
blev även omskriven i dagspressen för sin afrikaresa (SvD 19120808; 
SvD 1912814). 

Kring forskningsresor fanns vid denna tid en äventyrlig aura och fors
karna beskrevs som hjältar (Jarlbrink 2009). Intresset för forsknings
expeditioner var stort, resorna annonserades i dagspressen i förväg, 
rapporter gavs under resans gång och när resenärerna till slut återvände  
fanns en nyfikenhet på deras upplevelser och berättelser. Etnografen 
kunde, likt den geografiske upptäckaren, göra anspråk på att vara den 
förste euro péen att upptäcka något. Etnografen upptäckte dock folk i 
stället för platser. Föremålet för forskningsstudien skulle således vara ett, 
för européer, så okänt folk som möjligt (Lindblom 1914; Lindblom 1916).

Lindblom, liksom många andra forskningsresande, höll även före
drag om sina fältstudier. Han visade dessutom både skioptikonbilder 

och lät publiken lyssna på fonografinspelningar av sånger som han 
spelat in i Afrika. Vidare skrev Lindblom en reseskildring, Afrikanska 
strövtåg: två års folklivsstudier i engelska och tyska Ost-Afrika (1914), som 
gavs ut i två upplagor. När den andra upplagan kom 1926 konstaterade 
Lindblom att många av de uppgifter han lämnat i den första upplagan 
redan hunnit bli inaktuella. Den politiska, demografiska, infrastruktu
rella och kulturella förändringen i den östafrikanska regionen gick i en 
sådan snabb takt att den samtidsbeskrivning han gav i reseskildringen 
hade omvandlats till historia tolv år senare. Men just därför fanns det 
anledning att ge ut den på nytt, menade Lindblom (1926).

1914 blev Lindblom också fast anställd som amanuens vid museet. 
Han arbetade samtidigt vidare med sin forskning och disputerade 1916 
på en engelskspråkig avhandling där hans fynd och observationer under 
forskningsresan presenterades för en internationell läsekrets (Lindblom 
1916). Doktorsavhandlingen höll en annan ton än reseskildringen. Den 
vetenskapliga texten var mer nyanserad medan reseskildringen presen
terade en mer negativ bild av resan (Österberg 2002). Socialantropolo
gen Wilhelm Österberg har jämfört dessa verk och menar att Lindbloms 
texter speglade de samtalsordningar som präglade den vetenskapliga 
etno grafiska litteraturen respektive reseskildringen (Österberg 2002).

Lindblom betonar i doktorsavhandlingen vikten av att etnografen 
försöker överge sin egen ståndpunkt för att förstå hur de människor som 
han studerar ser på saken (Lindblom 1916). I reseskildringen framträder 
en sådan nyanserande ambition vid ett par tillfällen men den får inget 
större utrymme. Ofta präglas istället framställningen av en raljerande 
ton där Lindblom beskriver sedvänjor och tänkesätt så att de framstår 
som bisarra och komiska. Andra gånger beskrivs sedvänjor som grym
ma och barbariska. Lokalbefolkningen beskrivs ofta som barn, som 
inte förstår eller kan fatta beslut om vad som är bäst för dem (Lindblom 
1926). 

▲   figur 10 Gerhard Lindbloms kiboko – 
flodhäst hudpiska. En sådan användes för att  
bestraffa med hjälpare under expeditionen.  
Den övre delen var lindad med mässingstråd. 
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Ett av ämnena som återkommer i Linderbloms reseskildring är hans 
fysiska bestraffningar av expeditionens infödda medhjälpare. Hans er
farenhet var att: ”Man skall ej slå ofta, men när man gör det, slå hårt”.

Följande dag gingo bärarna av trots och halsstarrighet till den 
grad långsamt och vilade sig långa stunder så ofta, att jag slutligen 
måste driva fram de mest genstörtiga med kibokon. Jag kände mig 
som en slavhandlare från de gamla goda tiderna, den där var på 
väg med sin slavdrift till kusten. Mildhet är nog bra på sin plats, 
men den passar ej alltid i Afrika, man får komma ihåg att den 
svarte alltför ofta är benägen att uppfatta godhet och överseende 
som svaghet. Negern tar ej illa upp, att han får stryk för en förseel
se som han verkligen begått, det väcker snarare hans beundran, att 
den vite ej låter leka med sig. Man skall ej slå ofta, men när man 
gör det, slå hårt. Viktigt är dock att man bestraffar med full själv
behärskning, ungefär som då en far agar sitt barn. Negern är i 
mycket ej annat än ett stort barn, med barnets sorglöshet och dess 
förmåga att omedelbart kunna övergå från sorg till glädje. (Lind
blom 1926, s. 143) 

Lindblom berättar hur hans handhavande med piskan fick honom att 
känna sig som en slavhandlare från ”de gamla goda tiderna”. Detta be
skrivs inte som någon negativ upplevelse utan han försvarar istället en 
sådan hållning gentemot den svarta befolkningen. I en annan passage  
beskriver Lindblom hur han med sin flodhästhudpiska bestraffar en 
man och skriver att han vid det aktuella tillfället inte kunde slå så hårt 
som han hade velat på grund av att han var på brittiskt område. Lind
blom menade att britterna var överdrivet humana gentemot befolkning
en. Han skriver att ”självklart skola infödingarna behandlas humant, 
men man behöver inte skämma bort dem”. Vidare skriver Lindblom att: 

Mången gång, då jag i engelska kolonin mött myndiga neger
hövdingar på de smala stigarna, har det harmat mig att se, huru 
dessa knappt besvära sig att vika åt sidan, medan den vite mannen 
passerar. Först en hotande åtbörd med den alltid tillgängliga pis
kan kunde förmå dem att maka på sig. Tyskarna med sin starka 
militära läggning gå kanske en smula för långt åt andra sidan, 
men faktum är dock, att i en tysk koloni infödingarna äro mycket 
artigare och européernas anseende större än i en engelsk dito. 

Detta är en av de punkter i vilka jag skulle vilja giva företräde åt 
tyskt kolonialväsende framför engelskt. (Lindblom 1926, s. 204)

Lindblom uppskattade tyskarnas sätt att styra sina kolonier. De såg till 
att upprätta vederbörlig respekt för den vite mannen bland den svarta 
befolkningen. 

Lindbloms reseskildring gavs ut på svenska, i ett lättillgängligt for
mat med många bilder, och blev den berättelse som allmänheten tog 
del av. Den andra upplagan trycktes i en serie som hette Svenska forsk-
ningsfärder och på bokens omslag motiverades utgivningen av att ”in
tresset för främmande land och folk ha under senare år vuxit inom  
Sverige”. Av detta skäl hade förlaget Åhlén & Åkerlund beslutat sig för 
att ge ut rikt illustrerade böcker, där svenska forskningsresande ”förtäl
jer sina öden, upptäckter och syner i trakter långt utom rikets gränser.” 
De böcker som redan var utgivna i serien var skrivna av Lindbloms kol
legor som båda skrev om forskningsresor i Sydamerika: Erland Norden
skiöld (Nordenskiöld 1910; Nordenskiöld 1926) och Gustaf Bolinder 
(Bolinder 1916; Bolinder 1926). 

Den forskning som finns om europeiska reseskildringar vid denna tid 
visar att reseskildringen innehöll tidens kolonialt färgade världsbild och 
uttryckte idéer som legitimerade koloniala relationer. Vidare var reselit
teraturen en manligt dominerad genre. Detta gäller också de reseskild
ringarna som gavs ut i Sverige, där mer än 80 procent av alla skildringar 
som gavs ut under 1920 och 1930talet var skrivna av män (Widhe 2008; 
Forsgren 2020). Vid en närmare granskning av de reseskildringar som, 
likt Lindbloms bok, behandlade forskningsexpeditioner, så kallade ex
peditionsberättelser (Forsgren 2020), så torde samtliga vara skrivna av 
män. Vidare har jag funnit att det i de etnografiska expeditionsberät
telserna ofta finns inslag av den näraliggande reseskildringsgenre som 
kallas jakt och äventyrsberättelser (Lindblom 1914; Rosen 1912).

Lindblom var således inte ensam bland etnografer att skriva rese
skildring och i olika sammanhang försöka popularisera etnografin. Vid 
samma tid skrev som nämnts ovan Nordenskiöld och Bolinder reseskild
ringar från sina resor (Nordenskiöld 1903; 1910; 1915; Bolinder 1916). Yt
terligare en etnograf som skrev böcker av detta slag var Eric von Rosen 
(Rosen 1912; 1919; 1921). Nordenskiöld och von Rosen hade även uttryck
et ”forskningar och äventyr” i flera boktitlar för att signalera till läsaren 
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att boken rymde berättelser av ett visst slag. Även Bolinder utvidgade 
äventyrsdelen i sitt skrivande och inledde under 1920talet en karriär som 
författare av äventyrsböcker för barn och ungdomar där intrigerna var 
förlagda till Sydamerika och Afrika (Bolinder 1925). Han skulle komma 
att ge ut ett femtiotal ungdomsböcker som riktade sig främst till pojkar. 
Böckerna skildrade äventyr med pojkar i huvudrollen, med titlar som ex
empelvis Bland negrer i urskogen: Kalles äventyr i de svartas land (1933). 
Vidare skrev Bolinder ett trettiotal populärvetenskapliga böcker varav 
ett flertal också riktades till ungdomar. Bolinders författarskap är ett ex
empel på hur etnografer kunde popularisera sin forskning och bidra till 
att forma ungdomars bild av andra länder och kulturer. 

Medan Lindblom, Bolinder, Nordenskiöld och von Rosen skrev 
etno grafiska expeditionsberättelser fanns det också naturvetenskapliga  
expeditionsberättelser där de besökta platsernas flora och fauna var i fo
kus (Sjöstedt 1904; Sjöstedt 1911) och sådana expeditionsberättelser som 
fokuserade på både människo och djurliv (Mjöberg 1915). Något som 
förenade de expeditionsberättelser som tog sin utgångspunkt i afrikanska  
fältstudier var dock inslagen av jaktberättelser. Dessa var ett dramatur
giskt inslag i reseskildringarna som skänkte spänning och erbjöd natur
skildringar. Genom dessa böcker fick också läsaren en inblick i jaktens 
betydelse under forskningsexpeditionerna. Under vistelsen i Afrika 
fanns det många skäl att jaga. Exempelvis gav det förströelse menade 
Lindblom:

Överallt, där människor dväljas, behöva de förströelse mellan ar
betet. I Europa har man teatrar, konserter och tusen andra saker. 
Härute är lejonjakten och jagandet av andra vilda bestar den vite 
mannen ett surrogat för många av civilisationens nöjen. Att jaga 
lejon verkar uppiggande på nerverna, och folk älskar att ju alltid 
det rafflande. När man kommer tillsammans med några stycken, 
vill det ej dröja länge, förrän samtalet rör sig om äventyrliga lejon
jakter. Kapplöpningar är också mycket omtyckta. (Lindblom 
1926, s. 60)

Lindbloms beskriver en form av utbredd nöjesjakt, där jaktens spänning 
var det centrala och som sedan reproducerades i form av jaktberättelser 
när jägaren gavs möjlighet att dela sina erfarenheter med andra jägare. 
Att kapplöpningar också nämns som ett nöje visar att djurpraktiker av 
skilda slag var viktiga inslag i det koloniala livet.

De berättelser som etnografer presenterade under 1910 och 1920talet 
kommunicerades också med nya medier. Förutom fonograf och kamera  
använde vissa forskare också filmkamera för att dokumentera forsk
ningsfärder. Eric Mjöberg dokumenterade exempelvis delar av sin forsk
ningsresa på detta sätt och filmen Från D:r Eric Mjöbergs forskningsfärd 
i Australien visades i Stockholm 1914 som ”säsongens märkligaste film” 
(Svensk Filmdatabas; SvD 19140512).

En annan expedition som resulterade i både reseskildring, film och 
föredrag var den svenska zoologiska expeditionen till Centralafrika 
1921, som leddes av prins Wilhelm (1884–1965). Prinsen berättar i sin re
seskildring att expeditionen förde med sig 1 000 dödade däggdjur, 1 700 
fåglar och 10 000 insekter hem till Sverige. I praktiken var detta således 
en jaktresa där ett antal djur skulle dödas för att de skulle bli tillskott till 
Naturhistoriska riksmuseets samlingar (Wilhelm 1922). Prins Wilhelm 
beskriver jakten i sin reseskildring liksom i två filmer om expeditionen 
som visades på svenska biografer: Bland vildar och vilda djur (1921) och 
Med prins Wilhelm på afrikanska jaktstigar (1922). Detta var en stor film
satsning och innebar att den svenska biopubliken fick möjlighet att ta 
del av expeditionens möten med platser, människor och djur. Histori
kern och filmvetaren Tommy Gustafsson har studerat dessa filmer och 
konstaterar att de manifesterar ett kolonialt tänkande som bland annat 
innebar att de vita männen kontrasteras mot de svarta genom att de vita 
framställs som modiga, rationella och beslutsamma och de svarta män
nen presenteras mer eller mindre som undermänniskor. De svarta för
löjligas och beskrivs som lata och rädda. En annan viktig del av filmen 
var att de svarta männen framställdes stå närmare djurvärlden än de vita 
männen (Gustafsson 2007). 

Samma slags koloniala medvetande framträder i prins Wilhelms rese
skildring Bland dvärgar och gorillor (1921). Även om den rymmer fler ny
anser än filmerna är utgångspunkterna för hans sätt att betrakta relatio
nen mellan vita européer och ”den svarta rasen” tydligt uttalade: 

De båda raserna ha svårt att umgås. Steget är ännu för stort mellan 
bildning och råhet, mellan civilisation och vilde. De svarta kunna 
bli utmärkta arbetare och trogna tjänare. Som hövdingar för sin 
stam kunna de till och med kunna möta en vit på något så nära 
samma plan. Men därifrån till ett regelrätt umgänge, verklig  
vänskap eller befruktande tankeutbyte är klyftan för vid. Släpp en  
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neger inpå livet, visa honom vänlighet, behandla honom som en 
jämställd – och han blir strax fräck, pockande, oförskämd. Det 
enda dessa naturbarn förstå är ett rättvist men hårt regemente. De 
rycka på axlarna åt en europé, som försöker ställa sig in hos dem 
genom eftergivenhet, men se respektfullt upp till de befallande, 
kraftiga handen, som leder och tvingar dem – även med kibokons 
(flodhästpiskans) hjälp – till arbete. Sådant förstå de och böja sig 
för. Ty i deras väsen ligger önskan att ledas, icke leda. (Wilhelm 
1921, s. 17f)

Prins Wilhelms resonemang ovan rymmer både ett rastänkande och 
en civilisationstanke. Det utmynnar i en för honom självklar makt
fördelning mellan vita och svarta som gestaltas såväl symboliskt som 
bokstavligt genom bruket av flodhästpiskan. Både Lindblom och prins 
Wilhelm var medvetna om de grymheter som begicks av kolonialmak
terna vid 1800talets slutskede och tog avstånd från sådana övergrepp 
– men de såg inga problem i att nyttja piskan, så länge det skedde på ett 
kontrollerat och ”humant” sätt. Maktordningen kom också till uttryck i 
arbetsdelningen mellan vita och svarta. Prins Wilhelm skriver att 

en vit man bör aldrig personligen lägga hand vid grövre arbete 
utom där sådant oundgängligen är av nöden. Gör han detta, för
svinner något av den pondus, han gent emot infödingarna bör 
äga, och som hans vita hy och större intelligens självfallet till en 
början förskaffar honom. (Wilhelm 1921, s. 26f)

Prins Wilhelms reseskildring och filmer bidrog till den svenska ko
loniala bilden av förhållandena i centrala Afrika och därmed också till 
den svenska självbilden. Därigenom vidarebefordrades ett kolonialt 
med vetande som uttryckte den vite euro péens överlägsenhet och rätt att  
exploatera såväl människor som natur och djur.

Det har framgått ovan att museernas medarbetare producerade be
rättelser av olika slag. Den fungerade som folkbildare och berättade i 
ord och bild om sina upplevelser och om de människor, platser och djur 
som de mött på sina resor i bland annat Afrika, Sydamerika och Austra
lien. De följde samtidigt en äldre generations forskningsresande i spå
ren, sådana som populariserade sina observationer och upptäckter via 
reseskildringar, som exempelvis Fritiof Nansen, Sven Hedin och Adolf 
Erik Nordenskiöld. Dessa män hade på olika sätt bidragit till att öka 

allmänhetens intresse för forskningsresor och manifestera bilden av den 
upptäcktsresande som hjälte och äventyrare.

Men ännu har inte relationerna mellan museet och Travellers Club 
blivit belysta. Det är därför dags att besvara textens huvudfråga som 
handlar om det ”samlarstråt” som Travellers Club praktiserade. Vad var 
det och hur var Etnografiska museet inblandat? Hur såg kopplingen ut 
mellan Travellers Club och Etnografiska museet? Och sist av allt – var
ifrån kom zebran och hur kom det sig att dess ben blev lampor?

TRAVELLERS CLUB

Många av de forskningsresande som publicerade expeditionsberättelser 
under 1910talet var medlemmar i herrklubben Travellers Club. Klub
ben bildades i februari 1911 av en handfull svenska män som alla hade 
erfarenhet av längre resor utanför Europa (Travellers Club 1921). Det var 
själva resandet – det vill säga upplevelsen av att vistas i andra världsdelar 
– som hade fört dem samman. Den erfarenheten hade förändrat dem 
och i Travellers Club kunde de dela dessa erfarenheter och intressen. 
Redan tio år efter klubbens bildande firade man sitt första jubileum och 
gav ut en intern minnesbok om verksamheten. Där motiverades klub
bens existens med följande förklaring: 

Det är ju alldeles klart, att män, som i fjärran länder prövat på 
ovanliga förhållanden, samlat en erfarenhet, som vidgar deras 
blick. Icke mindre tydligt bör det vara att svenskar, vilkas bästa 
tid haft underlag av en hårdare nödvändighet än vi äro vana vid i 
vårt kära fosterland, fått sin vilja och sin karaktär på ett särskilt 
sätt härdade. Men framför allt ligger det i öppen dag, att en man, 
som under den tropiska himlen och i polarljusets matta sken känt 
minnen och längtan växa efter något heligt, mer än de flesta har 
kraft att bli missionär för satsen Sverige åt svenskarna. Länge gin
go dessa män – som det ofta händer här uppe – och tittade på var
andra. Afrikaresanden tittade på Asienfararen, Sydamerikaman
nen bligade på Australiepionjären. (Travellers Club, 1921, s. 12f.)

Travellers Club var därmed en gemenskap mellan män som hade vistats 
länge utanför Europa och som hade ett behov av att umgås med andra 
män med liknande erfarenheter. Klubbens explicita syfte var att ”samla 
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till fosterlandet återbördade söner, som under längre eller kortare tid i 
vetenskapligt eller kommersiellt syfte besökt avlägsna länder, lära dem 
känna varandra och sätta dem i tillfälle att utbyta tankar och erfaren
heter” (Travellers Club 1921). I minnesboken beskrivs medlemmarna 
som

krigare i främmande kolonialmakters sold, med gevär och kul
spruta upprätthållande den vite mannens herravälde bland horder 
av svart och brun mänsklighet, ingenjörer, banande väg åt kultu
ren genom feberångande moras, snårvuxna klippor eller ändlös 
öken, läkare, kämpande på avlägsna utposter med härjande tro
piksjukdomar, köpmän, brytande nya marker åt svensk företag
samhet och svensk export. (Travellers Club 1921, s. 7)

Medlemmarna beskrivs också som ”världsvandrare, irrande riddare i 
forskningens eller kulturens tjänst” (Travellers Club 1921, s. 7). Den ide
aliserande självbild som kommer till uttryck i minnesboken synliggör 
en homosocial miljö som skulle erbjuda dessa resenärer ett nätverk av 
likasinnade män. 

Vid en genomgång av de medlemmar som nämns i den första ju
bileumsboken framgår att kungafamiljen och hovet var representerat 
genom att prins Wilhelm var hedersledamot från 1915 samt en hov
marskalk vid namn Rudebeck. Kopplingen mellan Travellers Club och 
kungafamiljen blev för övrigt ännu starkare med tiden. I en jubileums
bok som klubben gav ut 1953 presenteras Gustav VI Adolf, prins Wil
helm, prins Bertil och Carl Bernadotte som klubbens hedersledamöter 
(Swahn 1953). Klubben anknöt också till de mytomspunna upptäckar
na genom att Sven Hedin var hedersledamot från klubbens första tid. 
Vidare var ett antal adelsmän aktiva i klubben. Utöver dessa bestod 
medlemmarna av militärer, äventyrare, direktörer, ingenjörer, läka
re, fotografer, godsägare, konstnärer, forskare, sjökaptener, köpmän, 
banki rer, författare och diplomater. Där fanns dock inga missionärer 
med i klubben, trots att det var en grupp som vistades utomlands (Tra
vellers Club 1921).

Det framgår inte av klubbens minnesböcker varifrån inspirationen 
kom till skapandet av herrklubben. Men eftersom namnet Travel
lers Club redan var etablerat är det rimligt att anta att originalklub
ben Travellers Club i London, som grundades redan 1819, utgjorde 

en källa till inspiration. Liknande klubbar fanns i New York där The  
Explorers Club bildades 1904 och i Paris där Travellers Club bildades 1903  
(Werner 2002).

Travellers Club kan, under de första decennierna av klubbens verk
samhet, beskrivas som en mötesplats och arena för koloniala erfaren
heter. Medlemmarna hade på olika sätt befunnit sig i koloniala system 
och praktiker utanför Europa och det var dessa erfarenheter som förde 
dem samman. Detta manifesterades i de ceremonier klubben utveck
lade, de berättelser som producerades och den miljö klubben skapade. 
Men gemenskapen var inte bara grundad i liknande erfarenheter. Det 
krävdes en viss ekonomi för att kunna delta (årsavgiften var 200 kronor, 
en hög summa vid 1910talets mitt) och de måste ha rest i minst två 
världsdelar utanför Europa. Klubben ändrade också karaktär under de 
första tio åren och fick en mer aristokratisk och vetenskaplig inriktning 
till skillnad från de första årens mera borgerliga och inkluderande sam
varo (Werner 2002). I den jubileumsbok som trycktes 1936 står dessut
om, angående urvalet av medlemmar, att: ”några ariska synpunkter ha 
aldrig ’officiellt’ spelat in vid urvalet, men det kan i alla fall anföras som 
ett faktum att inga främmande element blandats in i den germanska 
rasgemenskapen” (Swahn 1936, s. 71). Det måste tolkas som att svenskar 
med ickegermansk bakgrund inte var välkomna i klubben.

Hur såg då kopplingen mellan Travellers Club och Etnografiska mu
seet i Stockholm ut? För det första handlade denna koppling om att de 
anställda vid Etnografiska museet också var medlemmar i klubben. Un
der det första decenniet blev både museets chef Carl Wilhelm Hartman 
och amanuenserna Gerhard Lindblom och Yngve Laurell medlemmar 
(Travellers Club 1921). Vidare fungerade Travellers Club som finansiär 
för den expedition som Eric Mjöberg gjorde till Australien 1912–1913 
(Travellers Club 1921). Här drog museet och klubben nytta av varandra 
– båda parter kunde ta åt sig äran för expeditionen samtidigt som muse
et erhöll en samling föremål som Mjöberg förde med sig hem (Hallgren 
2003; Hallgren 2010). Dessutom var klubben ett nätverk av mecenater 
och samlare varav flera i sin tur skänkte föremål till museet. 

Vidare handlade kopplingen mellan museet och Travellers Club om 
ett gemensamt ledarskap. Gerhard Lindblom blev Etnografiska muse
ets föreståndare 1929 och arbetade där ända fram till sin pensionering 
1954. Lindblom blev dessutom ordförande för Travellers Club 1930 och 
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förblev på posten fram till 1958 (Swahn 1936; Travellers Club 1971).  
Etnografiska museet var därmed – genom Lindbloms position som led
are för båda verksamheterna – sammanflätat med Travellers Club på ett 
intrikat sätt. Kopplingarna mellan Etnografiska museet och Travellers 
Club fortlevde också efter Lindblom. En bestående koppling är att klub
bens stadgar tidigt pekat ut museet som förvaltare av klubbens samling 
om den upplöstes. Klubben existerar förvisso fortfarande men samling
en deponerades på Etnografiska museet vid mitten av 1970talet. Klub
ben blev då utan lokal och saknade utrymme för att förvara samling
en. Från 1970talet fram till 2007 – nästa 30 år – kunde klubben ha 
sin samling deponerad i museets magasin. Under denna tid upprättades 
en förteckning av samlingen av Etnografiska museets dåvarande chef 
KarlErik Larsson (1923–2011) som också var medlem i Travellers Club. I 
samband med att museet tog initiativ till att avsluta sådana deponering
ar upprättades till slut ett donationsavtal mellan Travellers Club och 
Etnografiska museet år 2007. Av avtalet framgår att samlingen omfat
tar cirka 460 föremål från olika delar av världen, varav endast ett fåtal 
kommer från Europa. Det är föremål av olika slag såsom bruksföremål, 
kultföremål och jakttroféer, insamlade av klubbens medlemmar och 
skänkta till klubben. Av donationsavtalet framgår också att klubben har 
rätt att en gång per år få hålla ett möte på museet då också delar av sam
lingen ska kunna förevisas.4

TRAVLARE ÄRO VI ALLA

I beskrivningen ovan har Travellers Clubs tillkomst, inriktning och 
koppling till Etnografiska museet beskrivits. I detta avsnitt ska istället 
verksamhetens innehåll diskuteras samtidigt som diskussionen kring 
föremålen i museimontern ”Svenska män på samlarstråt” fördjupas. I 
samband med det diskuteras de historiska frågor som formulerades i an
slutning till analysen av museimontern: Vilka praktiker, kontexter och 
historiska processer är föremålen en del av? Hur har relationen mellan 
människadjur och människanatur gestaltats och begreppsliggjorts 
inom dessa praktiker och sammanhang?

Eftersom Travellers Club var en sällskapsklubb bestod verksamheten 
främst av dess sammankomster. Man arrangerade möten som bestod av 
föredrag och middag samt efterföljande vickning, eller nachspiel. Utöver 

detta arrangerades årsfester, jubileumshögtider och utflykter (Travellers 
Club 1921; Swahn 1936). 

Medlemsantalet växte snabbt, under det första decenniet ökade det 
till 200 personer (Travellers Club 1971). Denna period präglades sam
tidigt av det första världskriget och det påtvingade minskade resandet. 
Vid klubbens årshögtid 1920 fanns däremot en optimism – äntligen var 
det möjligt för ”travlarna”, eller ”travlarbröderna” som de också kallade 
sig, att ge sig ut i världen på nytt. En av klubbens medlemmar, friherren 
och zoologen Axel Klinckowström (1867–1936), hade skrivit en humo
ristisk text som framfördes vid årshögtiden (det framgår inte av minnes
boken om den sjöngs eller lästes) och som gav uttryck för travlarnas 
självbild på följande sätt:

Ja travlare äro vi alla, 
av Grills och Juhlins kompani. 
Kaptener, vana att befalla, 
Och forskare, plantare, traders ä’ vi.  
Revolvern på höften vi bära 
och dra som apostlarna ut 
att niggrar, malajer och gulingar lära 
att svenskarna hålla i ära 
från nu och till tidernas slut: 
Vi travlare alla, 
av Grills och Juhlins kompani.
(Travellers Club 1921, s. 94)

Klinckowström beskrev klubbmedlemmarna som militärer, fors
kare, plantageägare (”plantare”) och handelsmän (”traders”). De båda 
namnen Grill och Juhlin som nämns syftade på två av klubbens med
lemmar, överste Claes Grill (1851–1919) och sjökaptenen Ludvig Juhlin 
(1873–1922). Dessa män hade varit med ända sedan klubbens tillkomst 
och även varit ordförande för klubben (Travellers club 1971). 

Innehållet i Klinckowströms text ger en bild av travlarbrödernas 
maktutövning under deras utlandsvistelser, där maktordningen mel
lan svenskarna och den lokala befolkningen var i centrum. Att denna  
maktordning också hade sexuella dimensioner framgår bland annat av 
de bilder, tal och framföranden som trycktes i minnesböckerna (Travel
lers Club 1921; Swahn 1936). I minnesboken från 1921 står exempelvis 
att de föredrag som hölls erhöll uppskattning om de innehöll bilder på 
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nakna kvinnor, eller, som författaren kallade det, en ”vacker vildinna i 
Evakostym” (Travellers Club 1921, s. 9). 1918 framförde operasångaren 
och tillika travlarbrodern Carl Martin Oscár (1879–1921) ett poem som 
hade skrivits av en annan klubbmedlem, sjöofficeren Seth von Konow 
(1854–1944). Där framställs travlarens längtan efter att vara i Afrika 
och jaga ett speciellt ”villebråd”, nämligen ”små svarta Evor” för att se
dan ”tumla” med den utvalda mön ”på hyddans bädd av hö” och ”njuta 
de svarta små behag”. Oscár framförde poemet efter att prins Wilhem 
hållit ett föredrag och visat skioptikonbilder från sin resa i östra Afrika 
(Travellers Club 1921).

Ett exempel på en visuell representation som både har rasistiska och 
sexistiska inslag ses i figur 11. Det är en detalj ur ett porträtt föreställande 
etnografen Gustaf Bolinder, målat av konstnären, etnografen och förfat
taren Ossian Elgström (1883–1950). I tavlans nedre vänstra hörn står två 
kvinnor på varsin sida om en kompassnål. Under kompassen står: ”Livet 
bör njutas. Icke såsom sådant utan i egenskap av dyligt.” Längre ner står 
även: ”dr G. Bolinder. Han själv, hans resor och hans forskningsfärder i 
Amerika och Afrika åren 1914–1930 i bild av Ossian Elgström”.

Elgströms starkt negativa stereotypisering av den svarta kvinnan 
kan tolkas i relation till den människosyn som han gav uttryck för i sitt 
övriga skapande. Tidigare forskning har exempelvis pekat på förekom
sten av nazistiskt tankegods i Elgströms författarskap. Litteraturvetaren 
Olle Widhe, som studerat Elgströms pojkböcker, menar att de ”står i en 
direkt eller indirekt relation till vad som kan benämnas den nazistiska  
associationssfären, det vill säga till föreställningar, motiv och ideal som 
under mellankrigstiden kom att sammanbindas av nazisternas ideologi” 
(Widhe 2014).

Travellers Club skaffade sig tidigt en lokal. Den låg fram till 1923 i 
Hotell Kronprinsen på Drottninggatan 29 i Stockholm, därefter flytta
de den till Rosenbads restaurang. Medlemmarna hade en ambition att 
skapa ett eget klubbmuseum. De skänkte därför böcker och föremål 
som förvarades i klubblokalen. Den fylldes med jakttroféer tillsam
mans med olika former av etnografiska föremål som spjut, sköldar och  
religiösa kultföremål. Även mänskliga kvarlevor som kranier och delar 
av en mumie fanns i lokalen (Swahn 1936). Kroppsdelar av döda djur 
och människor dekorerade således rummen och smälte samman till den 
atmosfär som travlarbröderna eftersträvade och trivdes i. Bland dessa 

föremål fanns även ett par porträtt, som figur 11, och byster som före
ställde klubbmedlemmar. Elgströms porträtt av Gustaf Bolinder hängde 
också på en väl synlig plats i Travellers Clubs lokal och bidrog till den 
visuella miljön (Swahn 1936, s. 127). Det framgår av minnesboken från 
1936 att författaren, klubbsekreteraren Waldemar Swahn (1877–1957), 
var mycket nöjd med klubblokalen, eftersom den hade blivit en ”kom
bination av intimt och exklusivt hem och ett i sitt slag enastående etno
grafiskt museum” (Swahn 1936, s. 122). Delar av denna miljö kan ses i 
figur 12. Bilden publicerades i Svenska Dagbladet i samband med Travel
lers Clubs 40årsjubileum 1951. Vid en jämförelse med de interiörbilder  
som finns i Travellers Clubs minnesböcker framgår att möbleringen 
hade sett ungefär likadan ut under ett par decennier (Swahn 1936, s. 137). 

I figur 12 anas en människogestalt sittande i ett hörn. Det är en vax
figur som föreställer den ryktbare arabiske slav och elfenbenshandlaren  
från Zanzibar, Hamed bin Mohammed el Marjebi (1837–1905), ofta 
kallad Tippu Tip (Hochschild & Kingsolver 2020; Conrad 2020). I Tra
vellers Clubs minnesbok beskrivs Tippu Tip som ”en stor arab hövding, 

 ▲   figur 11 Detalj ur ett porträtt av etno
grafen Gustaf Bolinder målat av Ossian 
Elgtröm. Porträttet hängde i Travellers 
Clubs lokal. Foto: RoseMarie Westling.
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upprorsman och krigare” (Swahn 1936, s. 123; Werner 2002). Denna 
vaxfigur hade ett stort symbolvärde för klubben. Den var med vid vissa  
möten, satt vid bordet och blev även serverad sprit. Ett av de första 
tillfällena som det skedde var klubbens firande av ”lilla julafton” 1924 
(Swahn 1936, s. 133), som ses i figur 13, där den nyinköpte Tippu Tip ses 
sitta vid bordet omgiven av ett antal uppsluppna medlemmar, varav en 
är utklädd till jultomte.

Innan klubben kom i besittning av vaxfiguren Tippu Tip hade den  
visats offentligt på vaxkabinettet Svenska Panoptikon på Kungsträd gårds
gatan i Stockholm. Det var en utställningsmiljö som visade så kallade  
tablåer, i form av iscensättningar av aktuella händelser såsom kriminal
fall och historiska händelser. Panoptikon var bland annat inspirerat av 
Madame Tussauds vaxkabinett i London och utgjorde ett populärt inslag  
i den visuella kulturen i Stockholm vid sekelskiftet 1900 (Hällgren 2013; 
Sandberg 2003; SvD 18890801). När vaxkabinettet till slut stängde 
verksamheten 1924 auktionerades vaxfigurerna ut och en av klubbens 
medlemmar köpte Tippu Tip och donerade den till klubbens samling 
(Werner 2002). 

▲   figur 12 Interiörbild från Travellers 
Clubs klubblokal i Rosenbads restaurang. 
SvD 19510805. 

Motivet bakom köpet av vaxfiguren var sannolikt att den hade en 
direkt koppling till en av klubbens tidigare medlemmar, officeren Arvid 
Wester (1856–1914). Wester hade blivit känd som Kongofarare och även
tyrare i svensk dagspress under 1880talet. Han var en av flera svenska 
militärer som kom i kontakt med den berömde Henry Morton Stanley 
och arbetade under 1880 och 1890talet för att bistå den belgiske kung 
Leopold II i Kongostaten. Kungens handel med elfenben och gummi 
1885–1908 ledde till att miljontals kongoleser mördades eller dukade un
der av tvångsarbete, svält och sjukdomar samtidigt som regionens natur 
och fauna skövlades (Hochschild & Kingsolver 2020). 

Wester var i Kongo 1883–1886 och när han återvände till Sverige skrev 
han en reseskildring om sina erfarenheter (Wester 1887; jfr Möller, Glee
rup & Pagel 1887–1888). I denna skildring beskrivs hur Wester med  
flera kom att knyta kontakter med Tippu Tip som hade en makt
position i det område där Wester var stationerad. De började samarbeta 
och drog på olika sätt nytta av varandra (Möller, Gleerup & Pagel 1887–
1888). När Wester återvände till Sverige hade han med sig kläder som 
han hade fått av Tippu Tip som gåva. Dessa kläder skänkte Wester till 
vaxkabinettet Panoptikon vars företrädare såg ett tillfälle att visualisera  

▼  figur 13 Travellers Club firar ”lilla julafton” 
1924. Bilden finns publicerad i Travellers Clubs 
minnesbok från 25årsjubiléet (Swahn 1936, 
s. 69). Foto: RoseMarie Westling.
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de svenska soldaternas bedrifter i Kongo. Wester blev samtidigt själv 
avbildad som vaxfigur, liksom hans kollega Edvard Gleerup samt även 
Tippu Tip – iklädd de originalkläder som Wester fört med sig hem från 
Kongo. Dessa tre vaxfigurer ingick i en tablå på Panoptikon (Larsson 
2016; SvD 18890801).

Efter Tippu Tips ankomst till Travellers Club blev vaxfiguren något 
av klubbens ”skyddspatron” (Werner 2002, s. 146f). Tippu Tips när
varo präglade den miljö som klubbmedlemmarna skapade och som visas  
i figur 13. Dessa band mellan klubben och Tippu Tip är ännu inte av
klippta – vaxfiguren är fortfarande i klubbens ägo. Det framgår av  
donationsavtalet mellan Travellers Club och Etnografiska museet att 
klubben valde att behålla Tippu Tip när klubbens samlingar donerades 
till museet 2007 samt att museet accepterade att fortsätta att förvara den 
för klubbens räkning.5

Historien kring vaxfiguren Tippu Tip speglar klubbens koloniala 
rötter i 1880talets Kongo. Uppenbarligen hade medlemmarna i Travel
lers Club inga betänkligheter när det gällde att införliva Tippu Tip i 
travlarkretsen, trots att Wester och Gleerup i sina skildringar också be
rättade om de grymheter som Tippu Tip och hans soldater begick mot 
lokalbefolkningen (Wester 1887; jfr Möller, Gleerup & Pagel 1887–1888). 
Tippu Tipfiguren tycks uppfattas som en länk till en tid och till hän
delseförlopp vars minne klubben ville bevara. Faktum är att Travellers 
Club än idag reproducerar minnet av Tippu Tip, Arvid Wester och den
nes koppling till Leopold II. På klubbens webbsida står bland annat: 

Major Arvid Wester var en banbrytare i Afrika före Kongostatens 
grundläggning. Han var underlöjtnant i Närkes regemente, då 
han 1883 jämte ett tiotal andra svenska officerare av Belgiens Kung 
Leopold II anställdes för att medverka vid den framsynte monar
kens älsklingsplan Kongostaten.6

Mot bakgrund av att åtskilliga forskare kartlagt det brutala skräckväl
de som rådde i Kongostaten (Hochschild & Kingsolver 2020) är det an
märkningsvärt att Travellers Club fortfarande beskriver samma koloni 
som ”den framsynte monarkens älsklingsplan”. Vid en jämförelse av ci
tatet och innehållet i klubbens minnesböcker framgår att texten är häm
tad ur klubbens minnesbok från 1936 (Swahn 1936, s. 180). Det innebär  

att Travellers Club reproducerar den bild av klubbens historia samt av 
förhållandena i Kongostaten och av Leopold II som formulerades av le
dande klubbmedlemmar för snart 90 år sedan.

Efter denna beskrivning av Tippu Tips historia vill jag åter rikta fokus  
mot Travellers Clubs lokal. Den var, som nämnts ovan, fylld av jakt
troféer, mänskliga kvarlevor och etnografiska föremål. På hyllan ovanför 
Tippu Tips huvud fanns exempelvis ett mänskligt kranium tillsammans 
med en människofot placerade innanför en glaskupa (se figur 12 och 14).

Kraniet och foten fördes till Sverige av en klubbmedlem – köpman
nen A.P. Gustavsson (1887–1922) – som på okänt sätt kommit över kvar
levorna. Han vistades i Brasilien, Argentina och Paraguay åren 1911–1917 
och sannolikt härstammar de från något av dessa länder.7 Kvarlevorna 
skänktes till Travellers Club 1921 och var i klubbens ägo fram till 2007 
då de donerades till Etnografiska museet. De visades av museet 2010–
2011 i utställningen Omänskligt, som handlade om ”skelett samlare, ras
biologer och normer”.8 Detta kranium fanns således i Travellers Clubs 
lokal under flera decennier, som en del av klubbens visuella inramning, 
för att sedan bli en del av Etnografiska museets berättelse om det ske
lettsamlande som pågick under den tid då den svenska rasbiologin växte 
sig allt starkare. 

I samband med utställningen Omänskligt började museimyndigheten 
Statens museer för världskultur tillämpa nya riktlinjer för hanteringen 
av mänskliga kvarlevor. Riktlinjerna var ett uttryck för myndighetens 
ökade medvetenhet om de problem som hade omgärdat den historiska 
hanteringen av mänskliga kvarlevor – och särskilt de kvarlevor som förts 

◄   figur 14 Kranium från en vuxen människa 
samt en fot. Förvärv till Travellers club 1921 av 
köpmannen A. P. Gustafson. Foto: Tony Sandin. 
Pressbild inför utställningen Omänskligt, 2010. 
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till museet av sådana etnografer som hade studerat så kallade natur
folk. Myndighetens förändrade syn på mänskliga kvarlevor var samti
digt ett uttryck för en internationell utveckling där dessa etiska frågor 
lyftes utifrån ett rättighets och integritetsperspektiv av såväl musei
organisationer som av de grupper vars anhörigas kvarlevor förts bort av 
forskare i början av 1900talet (Drenzel et al. 2016). 

1997 återbördade Etnografiska museet för första gången mänskliga 
kvarlevor till företrädare för deras ursprungskontext. Då handlade det 
om ett halvt kranium som tillhört en aborigin från Tasmanien. Det 
hade skänkts till museet 1908 av den svenske konsuln i Sydney, greve 
Birger Mörner (1867–1930) (Lind 2002; Drenzel et al. 2016). Aborigin
befolkningen på Tasmanien hade blivit utrotade under andra hälften 
av 1800talet av de brittiska kolonisatörerna och museer världen över 
bedrev vid sekelskiftet 1900 en klappjakt på de sista kvarvarande 
kroppsdelarna för att införliva dessa i sina samlingar (Lind 2002). Även 
Sverige deltog i denna jakt. Mörner tillfrågades av Erland Norden
skiöld, som vid den tiden arbetade vid riksmuseets etnografiska sam
lingar, om Mörner kunde ”skaffa några museiföremål rörande den tas
maniska rasen, som hittills vore fullständigt orepresenterad i Svenska 
statens samlingar” (Mörner 1912).  Mörner lyckades då skaffa ett halvt 
kranium vilket nästan 90 år senare återlämnades till Tasmanien 1997 
(Lind 2002).

De följande tillfällena som Etnografiska museet återlämnade abori
ginska kvarlevor skedde 2004 och 2007. Då handlade det om kvarlevor 
av aboriginer som hade förts till Sverige av Eric Mjöberg efter dennes 
första expedition till Australien 1910–1911 (Drenzel et al. 2016). Mjö
bergs skelettsamlande under denna resa har studerats av antropologen 
Claes Hallgren som beskrivit det i termer av plundring och likskänd
ning (Hallgren 2003; Hallgren 2010).9 Mjöberg blev medlem i Travel
lers Club efter denna expedition och, som nämnts ovan, finansierade  
Travellers Club hans nästa expedition till Australien. För denna frikost
ighet och för att klubben bidragit till Mjöbergs vetenskapliga resultat 
valde Vetenskapsakademien att 1914 tilldela Travellers Club den så kall
ade Linnémedaljen (Travellers Club 1921; SvD 19140227).

Det kan således konstateras att synen på etnografiska museers sätt 
att hantera mänskliga kvarlevor har förändrats över tid (Drenzel et al. 
2016) och att Travellers Clubs medlemmar har varit en del av denna 

process. Mjöberg blev medlem 1912 och Mörner blev medlem 1914. Den 
sistnämnde skänkte även mänskliga kvarlevor till klubben. I figur 12, ett 
foto som togs i samband med klubbens 25årsjubileum, syns ett leröver
draget kranium, denna gång från Nya Guinea, som Mörner donerade 
efter en resa 1912–1913.10 Kraniet hängdes upp på vägen i klubblokalen, 
och fick pryda en sitthörna med två fotöljer (Travellers Club 1921, s. 61). 

Travellers Clubs medlemmar omgav sig med kvarlevor av både döda 
djur och människor. Uppenbarligen fann medlemmarna det vara i sin 
ordning att vistas i en sådan miljö. Sannolikt var det föreställningen om 
en kombination av exklusivt hem och ett privat museum som möjlig
gjorde denna iscensättning av mänskliga kvarlevor, jakttroféer och 
porträtt av klubbens egna medlemmar. Lokalens inredning bekräftade 
deras självbild genom att den bidrog till att de kunde känna sig som 
forskare, etnografer, upptäckare, äventyrare, jägare och globetrotters.  
Atmosfären i denna koloniala ”man cave” bestod därmed av en slags 
kombinerad jakttroférums och museiestetik – där medlemmarna sam
tidigt kunde anordna mindre fester och umgås (Travellers Club 1921; 
Swan 1936).

Travellers Club tycks särskilt ha uppskattat inredning som bevarade 
det ursprungliga djurets kroppslighet. De djur som hamnade i Travel
lers Clubs lokal ingick i en annan seendepraktik än de monterade (upp
stoppade) djur som förekom i stort antal i zoologiska samlingar vid läro
verk och museer vid denna tid (Thorsen 2014; Beckman 1999; Löwegren 
1974). De senare betraktades med en zoologisk blick som innebar att de 
sågs som artrepresentanter och realistiska exempel på vilda djur, medan 
djuren i klubblokalen betraktades med troféjägarens och kolonisatörens 
blick (jfr Kalof & Fitzgerald 2003). Det innebar att det materiella min
net av djuren: deras hud, fötter, ben och ansikten, togs i besittning och 
fick nya funktioner samtidigt som deras individualitet både exponerades 
och objektifierades. 

Ett exempel på denna estetik är den elefantfot som syns i figur 15. 
Denna fot skulle ursprungligen ha varit med i museimontern ”Svenska 
män på samlarstråt” (se figur 4) men utställningsproducenten valde att 
ta bort den.11 Foten användes som valurna av klubbmedlemmarna (SvD 
19360126). Jag har inte funnit någon information om vem som donerat 
foten eller hur den kommit till Travellers Club. Men det är ändå möjligt 
att stanna upp och reflektera kring foten och dess betydelse.
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Elefantfoten kan till exempel betraktas ur ett semiotiskt perspektiv. 
Genom att elefantens ursprungliga hud, behåring och naglar är intakta 
är foten en ständig påminnelse om den varelse som den en gång varit 
en del av. Den kan därför beskrivas som ett indexikalt tecken. Sådana 
tecken skapas genom att det finns en fysisk koppling med tecknet och 
det objekt som tecknet refererar till (rök är ett indexikalt tecken som 
refererar till eld) och på så sätt kan objektet uppfattas som närvarande 
(Gregory & Purdy 2015; Huseby 2017). Foten är ett indexikalt tecken som 
alltid både pekar mot elefantens död och mot den osynlige jägaren som 
dödade den. Monterade djur på naturhistoriska museer ska istället se så 
realistiska ut som möjligt och skapa en illusion av liv. Ett uppstoppat 
djur på ett naturhistoriskt museum är tömt på alla inre organ och består 
bara av det ursprungliga djurets hud. Men trots att djurets inre är borta 
kan illusionen av liv skapas tack vara att huden är intakt. Elefantfoten, 
zebrabenen och flodhästfoten är något radikalt annorlunda. De har å 
ena sidan sin autentiska hud kvar men i kombination med en avsiktligt 
iscensatt onaturlighet i form av snittytor, onaturliga funktioner och ex
ponerade ihåligheter.

▼  figur 15 Bilden visar en elefantfot 
som Travellers Club använde som 
valurna. Foto: RoseMarie Westling.

Elefantfoten är avskuren och tömd på liv samtidigt som det är detta 
tömda livsrum som är avsett att användas av människor för deras subjek
tiva ändamål. I detta ligger en objektifiering, en underordning av djuret 
och en betoning av människans totala makt över det. Sådana urholkade 
elefantfötter var exempelvis en vanlig kolonial exotisk souvenir och de 
användes bland annat som papperskorgar (Kalof & Fitzgerald 2003).

Ett annat exempel på hur djurens ursprungliga kroppslighet accentu
erades i inredningen är den fåtölj som ses i figur 16 och som dåvarande 
sekreteraren i Travellers Club, major Knut Klingberg (1871–1959) sitter 
i. Fåtöljens främre ben är tillverkade av autentiska ben från en elefant. 
I samma figur syns också den flodhästfot som finns i museimontern 
”Svenska män på samlarstråt”. Ovanpå foten syns dessutom det tidigare 
nämnda kraniet från Nya Guinea som Mörner donerade. Dessa föremål 
ingår i Travellers Clubs samling på Etnografiska museet men varken det 
flodhästhuvud som hänger på väggen (se figur 16) eller fåtöljen med ele
fantbenen finns med i samlingen. Det indikerar att föremål skingrades i 
samband med att klubben deponerade sin samling på Etnografiska mu
seet under 1970talet.

Flodhästhuvudet var donerat av klubbmedlemmen och storviltsjägar
en John Wibom (1869–1951) som varit konsul i Sydsudan (Wibom 1914; 
SvD 19360126). Wibom hade även donerat den klubba som Kjellberg 
håller i handen. Den kallades av klubbmedlemmarna för ”Mandråpa
ren” och användes som ordförandeklubba vid mer högtidliga tillfällen. 
Wibom sade sig ha fått den av en hövding som tillhörde Nuerfolket i 
utbyte mot ett par lökar och att klubban hade använts av nuerna för att 
döda stammens äldsta medlemmar. Detta var en påhittad historia men 
framställdes som att den var sann.12 Genom att tala om klubban på detta  
sätt kunde man både framställa nuerna som barbariska och Travellers 
Club som på samma gång civiliserad och exotisk (SvD 19360126). 
Denna klubba var för övrigt ytterligare en av de saker som klubben inte 
ville skiljas från i samband med donationen och som därmed endast är 
deponerade på museet.

Genom att jämföra innehållet i museimontern på Etnografiska mu
seet med bilderna från klubblokalen samt de beskrivningar som finns 
i minnesböckerna går det att återfinna samtliga föremål från montern 
förutom fläktan. Den blåsfisk som finns i museimontern (figur 17) åter
finns till exempel i minnesboken från 1936. Där står att den hängde 
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”som en hemlighetsfull symbol” i taket i klubblokalen – fastsatt i tak
armaturen (Swahn 1936, s. 126).

Genom att jämföra innehållet i museimontern på Etnografiska mu
seet med bilderna från klubblokalen samt de beskrivningar som finns 
i minnesböckerna går det att återfinna samtliga föremål från mon
tern förutom fläktan. Den blåsfisk som finns i museimontern (figur 1)  
återfinns till exempel i minnesboken från 1936. Där står att den hängde 
”som en hemlighetsfull symbol” i taket i klubblokalen – fastsatt i tak
armaturen (Swahn 1936, s. 126).

Den vaksamme läsaren kanske också har uppmärksammat att i figur  
12, på bordet vid sidan av Tippu Tip, syns ytterligare ett av de föremål 
som föreliggande text handlar om – en av zebralamporna med en lamp
kupa av glas. Bilden visar hur lamporna användes som delar av den 
exotiska inredningen av klubben. I minnesboken står att: ”på sofflyg
larna paradera ett par zebrafötter, som av donatorn professor Sjöstedt  
monterats till kandelabrar – den kanske mest originella armaturen i  
landet” (Swahn 1936, s. 124). Donatorns namn framgår även av själva 

▲   figur 16 Ett reportage i Svenska 
Dagbladet 19360126 i samband med 
klubbens 25årsjubileum. 

lampan. Bakom hoven finns en liten mässingsplatta monterad där det 
står ”Travellers Club. Yngve Sjöstedt”. 

Yngve Sjöstedt (1866–1948) var entomolog och zoolog (Svenskt bio
grafiskt lexikon). Han arbetade på Naturhistoriska riksmuseet som pro
fessor och blev medlem i Travellers Club samma år klubben grundades.  
Sjöstedt var också kollega med Eric Mjöberg och bidrog aktivt till att 
Mjöbergs andra expedition till Australien finansierades av klubben 
(Travellers Club 1921).

Sjöstedt gjorde ett antal forskningsexpeditioner, varav flera gick till 
Afrika, och beskrev dessa både i vetenskapliga verk och i två populär
vetenskapliga reseskildringar: I Västafrikas urskogar (1904) och Bland 
storvildt i Ostafrika (1911). Expeditionerna handlade bokstavligt talat 
om att döda och ta med djur, insekter och fåglar tillbaka till Sverige för 
att sedan montera eller konservera dem och bedriva forskning med dem 

▼  figur 17 En lampa gjord av en blåsfisk. Den kommer 
från Yokohama och har donerats av klubbmedlemmen 
Folke Cronholm (1873–1945) som vistades i Japan 1907–
1911. Foto: RoseMarie Westling.
▼  figur 18 Lampfot gjord av ett zebraben och monterad 
på en träplatta. Donerad till Travellers Club av professor 
Yngve Sjöstedt. Foto: RoseMarie Westling.



238 239

C A R O L A N O R D B Ä C K■      R E L AT I O N E N M Ä N N I S K A - D J U R PÅ M U S E E R

som utgångspunkt. Från expeditionen till östra Afrika förde han med 
sig döda djur av 4 300 olika djurarter. Av dessa var fyra döda zebror, men 
också en levande zebra som skänktes till Skansens zoologiska avdelning 
(Sjöstedt 1911; SvD 19060708). Zebralamporna är förmodligen tillver
kade av någon av dessa zebror.

En anledning till att Sjöstedt tog med afrikanska djur till Sverige som 
sedan levde på Skansen kan ha varit att han var ledamot av den rådgi
vande nämnden för Skansens zoologiska trädgård och arbetade för att 
utveckla trädgårdens djurpedagogiska kvaliteter (Svenskt biografiskt lex
ikon). Genom att donera afrikanska djur till Skansen kunde han både 
studera hur djuren hanterade omställningen till det svenska klimatet och 
bidra till att allmänheten fick möjlighet att lära sig mer om dessa djur.

Dödandet av den första zebran i Afrika dokumenterades i ord och 
bild av Sjöstedt (figur 19). Det skedde på midsommaraftonen 1905 och 
jakten pågick kring byn Same på expeditionens väg mot området kring 
Kilimanjaro i Tanzania. Sjöstedt skriver i sin bok att under expeditio
nens första tid pågick ingen jakt ”för nöjes skull utan snarare under oro 
för att kunna för samlingarna erhålla exemplar af stäppens alla djur” 
(Sjöstedt 1911, s. 467f). Men när denna oro hade stillats genom att de en
ligt Sjöstedt lyckats skjuta de flesta av dessa djurarter, kunde de fortsätta 
att jaga mer för nöjes skull. För att läsaren ska kunna skapa sig en bild 
av hur en jaktberättelse som skildrar storviltsjakt i Afrika kunde vara 
uppbyggd citeras här avsnittet i dess helhet, från det att Sjöstedt kommit 
tillräckligt nära zebrorna för att kunna skjuta till att han har besiktat 
den döda zebrakroppen. Sjöstedt skriver:

Avståndet var ännu omkring 250 meter, men zebrorna hade tydli
gen märkt vår ankomst och satte sig, formerande i linje, i långsam 
marsch bortåt stäppen. Den sista möjligheten att fälla något af 
djuren skulle snart ha varit ute, hvarför winchestern kastas till 
ögat och nu gäller det, godt korn på den ena zebrans bog – ett 
skott…och i traf spränger hela flocken bort över stäppen! Ännu ett 
skott efter de undflyende djuren, och med en känsla av missräk
ning vänder jag om, då den svarte plötsligt uppger ett rop och som 
en lössläppt jakthund störtar i väg efter hjorden, Hade han sett 
någon zebra falla? Nej de trafvade ystert som muntra föl iväg,  
och med långsamma steg följde jag efter den svarte, undrande 
hvad det kunde vara. Plötsligt stannade han för att afvakta min 

ankomst, hoppet växte, då jag såg honom stå med blicken mot 
marken, hvarför jag under språngmarsch störtade iväg genom grä
set, hjärtat klappade våldsamt, och en känsla av segervisshet kom 
plötsligen i missräkningens ställe. Ännu några minuter, och jag 
stod framför den i gräset liggande zebran, vid hvilken den svarte 
satt nedhukad. Den hastiga språngmarschen hade nästa förtagit 
andan, pulsen bultade hårdt, men med några djupa andedrag var 
jag åter herre öfver lungor och hjärta. Utan att röra en lem låg ze
bran där med ett skottsår i bröstet. Kulan hade, såsom det senare 
visade sig, gått in genom tredje refbenet, afskurit hela luftstrupen 
ett stycke ofvan dess förgrening till lungorna och gått ut vid högra 
sidans första refben. Stäppens jaktbara villebråd är ofta mycket 
hårdskjutet, och zebran gör häri, såsom det ej blott nu utan äfven 
senare visade sig, ingalunda något undantag. (Sjöstedt 1911, s. 102f)

Sjöstedt ökar intensiteten i berättandet, och därmed även läsupplevel
sen, genom att byta tempus. Han övergår till presens när det är dags att 
skjuta och på så sätt låter han läsaren följa med i händelseförloppet när 
det är dags för honom att använda sin ”winchester”. Förutom zebrorna 
finns ytterligare en deltagare i händelseförloppet – Sjöstedts medhjälpa
re. Denne man ges inget namn utan kallas endast ”den svarte”. Han be
skrivs både direkt och indirekt som jakthund. Det händelseförlopp som 
beskrivs handlar om några minuter men det förlängs genom att Sjöstedt 
noter sina känslor och sina kroppsliga förnimmelser. Hjärtat bultar, han 
tappar andan, han vet inte om skottet nått sitt mål utan svävar i ovisshet 
fram till det ögonblick då han plötsligt får se ”den svarte” sitta på huk 
bredvid den skjutna zebran. Sjöstedt låter också läsaren förstå vilken 
skicklig skytt han är genom att konstatera hur skottet gått in i zebran 
och omedelbart dödat den. 

I boken illustreras zebrans död med tre bilder (Sjöstedt 1911, s. 103ff). 
På den första bilden sitter hans medhjälpare på huk bredvid zebran och 
på den andra bilden sitter Sjöstedt själv ovanpå zebran. På den tredje 
bilden har Sjöstedts kollega, konservatorn Gunnar Sandberg (1871–
1939), påbörjat beredningen av djuret samtidigt som resten av jaktsäll
skapet står runt omkring och betraktar processen. De två sistnämnda 
bilderna finns i Sjöstedts bildsamlingar i Etnografiska museets databas.

Sjöstedt har arrangerat bilden så att betraktaren möter zebrans blick. 
Han sitter på zebrans bakdel och har ställt geväret på marken bredvid 
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zebran. Med den ena handen på zebran och den andra på geväret är 
Sjöstedt både i centrum av bilden och av det händelseförlopp som bilden 
iscensätter. 

Denna typ av jaktfotografier var vanliga bland de jägare som jagade 
storvilt. Liknande representationer av jakt framställdes även långt innan 
kameran hade kommit att bli en viktig del av jaktutrustningen. Illustra
tioner av storviltsjakt har också bidragit till formandet av människors 
föreställningar av platser. Troféfotografierna har så att säga både repre
senterat mäns makt över djur och deras makt över själva platsen där jak
ten utövats (Wonder 2005). 

Linda Kalof och Amy Fitzgerald forskar inom fältet människadjur
studier och har undersökt jakttroféfotot som motivgenre i jakttidningar.  
Sådana bilder har förekommit sedan 1850talet och har avbildat vita 
manliga jägare med döda djur eller djurs kroppsdelar. Dessa bilder 
har, menar Kalof och Fitzgerald, reproducerat föreställningar om vita 
mäns dominans. De menar även att den visuella ”återpresentationen” av  
dödandet och jakten genom troféfotot är en viktig del av troféjaktsprak
tiken (Kalof & Fitzgerald 2003). Jaktfotografierna kan även beskrivas 
som en form av trofé eftersom de förenar jägaren med bytet. Ur ett semi
otiskt perspektiv kan jaktfotot därmed betraktas både som ikoniska och 
indexikala tecken – de både avbildar skeendet och har en form av fysisk 
koppling till det som skedde (Gregory & Purdy 2015).

När den döda zebran hade fotograferats av Sjöstedt började jaktens 
nästa moment. Det ses i figur 20 där Sandberg sitter på zebran för att 
börja ”det vackra djurets preparering” som innebar att huden skars upp 
och drogs av kroppen på ett särskilt sätt för att huden senare skulle kunna  
monteras och visas på naturhistoriska museet i Stockholm. Därefter 
styckades kroppen och inälvorna undersöktes. 

Det framgår av figur 20 samt av Sjöstedts beskrivning att jaktsällska
pet bestod av en grupp av män. Förutom Sandberg var de övriga delta
garna bärare och medhjälpare. Det var dessa som arbetade med kroppen,  
tvättade huden och bar hem den när jakten var slut. Större djur styckades  
på plats medan mindre djur och fåglar togs om hand i bas lägret. Det 

►   figur 19 Bilden visar Yngve Sjöstedt 
sittande på en död zebra. Den bildtext 
som hör till lyder ”Den första zebran”. 
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var ett tungt och blodigt arbete för medhjälparna. De fick också dela på 
köttet, Sjöstedt beskriver hur de ”ropande av glädje kommo till eldarna 
bärande på sina bloddrypande stora köttstycken” (Sjöstedt 1911, s. 105). 
Sjöstedt beskriver hur han en gång tidigare kastat ut en pärlhöna och 
bärarna slitit sönder den i sin iver att få en bit av bytet. Vis av skadan be
skriver Sjöstedt hur han därefter skapat ett system då bärarna fick ställa 
sig på led och för att få varsin del av bytet. Den ende som inte kunde få 
något av zebraköttet var en muslimsk bärare eftersom zebran inte kunde  
halalslaktas. Men Sjöstedt beskriver hur han istället ger den sorgsne  
mannen ett silvermynt så att han kan köpa sig mat. Den koloniala makt
ordningen mellan vita och svarta, liksom mellan människa och djur, 
genomsyrar jaktberättelsen. Sjöstedts sätt att beskriva sin egen roll i för
hållande till medhjälparna synliggör ett patriarkalt narrativ där Sjöstedt 
fördelar arbetet och skipar rättvisa. Han skapar regler för dem som inte 
kan göra det själva, han fördelar maten och han visar omtanke. Sjöstedt 
och Sandberg genomför de avgörande moment som visas på bild medan 
medhjälparna utför det övriga arbetet.

Beskrivningen ovan visar hur Sjöstedt framställde sin första zebrajakt. 
Huden av den zebra som dog fördes till naturhistoriska museet och vad 
som hände därefter har inte gått att undersöka inom ramen för denna  
studie. Jag trodde inledningsvis att det var denna eller någon av de 
övriga dödade zebrorna som Sjöstedt hade använt för att skapa zebra
benslamporna. Men jag insåg senare att det måste ha varit den zebra 
som skickades till Sverige som blev upphov till lamporna. För att föra 
denna berättelse till dess logiska slutpunkt – till det djur vars ben tro
ligtvis blev de lampor som nu visas på Etnografiska museet – ska texten 
avslutas med en kort beskrivning av det öde som denna zebra gick till 
mötes. Den något fragmentariska framställningen bygger på material 
jag funnit i dagstidningar.

Den 8 juli 1906 publicerades en notis i Svenska Dagbladet (figur 21). 
Där berättades att Yngve Sjöstedt, som fortfarande var i Afrika, hade 
låtit meddela att han skickat ett antal levande afrikanska djur till Skan
sen. Zebran skickades till Stockholm tillsammans med tre strutsar och 
en gnuantilop. De anlände 1906 och såväl zebran som gnun kom att 
tillbringa ett långt liv på Skansen. Zebran levde ända fram till 1924 och 
vid dess död var gnun fortfarande i livet (SvD 19240104). Under den 
tid som de levde på Skansen blev deras närvaro där ifrågasatt. Kritiken 
kom från ett oväntat håll. Det var etnografen Erland Nordenskiöld som 
offentligt kritiserade Skansen i en debattartikel med rubriken: ”De ut
ländska djuren på Skansen. Böra de afhysas?” (SvD 19100605). Nor
denskiölds kritik gick ut på att de ”utländska” djuren inte hörde hemma 
på Skansen för att där borde endast svenska och nordiska djurarter fin
nas. Nordenskiöld hänvisade till Arthur Hazelius vision och skrev att 
Skansen skulle vara ”ett Sverige i miniatyr, ett underbart litet Sverige”. 
Därför menade Nordenskiöld att:

De utländska djuren måste bort från Skansen, såvida det ej är me
ningen att fullständigt ändra Skansen till något nytt, att alldeles 
ombilda Hazelii verk. En zebra t. ex. har på Skansen lika litet be
rättigande som en bunt negerspjut i jaktrummet på Nordiska mu
seet. Hur löjligt skulle inte alla tycka det vore, om man där bland 
våra jaktfällor och björnspjut satte upp t. ex. några spjut samlade 
av Sjöstedts expedition i Östafrika blott därför att man fått dem 
som gåfva. (SvD 19100605)

▼   figur 20 Bilden visar konservatorn 
Gunnar Sandberg sittande på zebran  
omgiven av bärare och medhjälpare.
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Intendenten för Skansens zoologiska trädgård, Alarik Behm (1871–
1944), gick till försvar för zebrans och de andra ”utländska” djurens när
varo på Skansen genom att peka på att Hazelius själv hade köpt ett antal 
exotiska djur, däribland ett ”sydamerikanskt vattensvin” och två ”axis
hjortar från Indien”. Han hade dessutom köpt både apor, ökenråttor  
och näskakaduor, djur som näppeligen fanns i Sverige (SvD 191006
05). Nordenskiöld skrev sedan en replik där han förklarade att Skan
sen borde ha ett ”fosterländskt” perspektiv och det innebar att varken 
zebra eller gnu, eller någon annan av de 50 olika främmande djurarter 
som fanns på Skansen borde finnas där. De borde helt enkelt rensas bort 
(SvD 19100607). 

Djuren hamnade i skottgluggen mellan etnografins sätt att ordna 
kunskap och den naturvetenskapligt orienterade zoologi som i stället 
pekade på det pedagogiska värdet i de exotiska djurens närvaro. Men 
Nordenskiölds förslag följdes inte utan zebran och gnun levde kvar på 
Skansen. När zebran till slut dog, 25 år gammal, publicerade Svenska 
Dagbladet en artikel om den. Där stod att ”afrikanen blev stockholmare,  
en i vida kretsar populär sådan, och hedersborgare på Skansen, där den 
fick sällskapa med en landsman vid namn Gnu” (SvD 19240104).

Så har vi till slut kommit fram till zebralamporna. Det står i Travel
lers Clubs minnesskrift från 1936 att Sjöstedt donerat ”zebrafötter” som 

han själv monterat till ”kandelabrar” (Swahn 1936, s. 124). Sjöstedt hade 
redan som barn ett stort intresse för montering och uppstoppning av 
djur som han lärde sig av sin far (Svenskt biografiskt lexikon). Kanske 
hade Sjöstedt läst någon av den brittiske taxidermisten James Rowland 
Wards (1848–1912) många böcker om konsten att stoppa upp djur eller 
stött på dennes produkter i något sammanhang. Ward var en av Eng
lands främsta taxidermister och hade skapade ett företag som bland  
annat stoppade upp jakttroféer åt storviltsjägare (Thorsen 2014). De  
utformade även inredning och bruksföremål av djurs kroppsdelar, som 
exempelvis av zebrahovar och elefantfötter. Denna stil kallades ”animal 
furniture” och Ward var en föregångare inom denna nisch. I Wards 
skrift The preservation of hoofs and the designing of hoof-trophies (1885) 
skriver han om betydelsen av hovar som troféer – antingen som jakttrofé 
eller som ett minne av ett favoritdjur. En rad förslag ges i skriften om 
hur hovar kan tillvaratas, bland annat genom att omvandlas till olika 
lampor och ljusstakar. Figur 22 visar illustrationer från Wards skrift. 
Det är dels en hästhov som omvandlats till en lampa, dels en elefantfot  
som blivit ett likörställ. Sjöstedts zebralampor kan relateras till animal  

▲  figur 21 Artikel om Sjöstedts expedition 
och de afrikanska djurens ankomst till 
Skansen. Svenska Dagbladet 19060708. 

▼  figur 22 Illustrationer hämtade ur James 
Rowland Wards skrift The preservation of 
hoofs and the designing of hoof-trophies (1885).
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furniture – liksom flera andra föremål som fanns i Travellers Clubs 
klubb lokal som exempelvis elefantfåtöljen, flodhästfoten och elefant
foten. Travellers Club anknöt här till en kolonialt inspirerad inrednings
stil som exempelvis återfanns på många brittiska gods där sådan inred
ning kombinerades med de mer traditionella jakttroféerna (Miller 2012).

Animal furniture bidrog till en växande handel med exotiska djur. 
Kring sekelskiftet 1900 ökade utbudet av produkter producerade av 
djur från Afrika (Miller 2012). Det var samtidigt en effekt av den utili
taristiska syn på naturen som innebar att djuren sågs som en resurs för 
människan att bruka hur hon ville. Animal furniture var därmed ett av 
många uttryck för en denna koloniala maktutövning där djurs kroppar 
stod i centrum. Ju mer extrema modifieringarna av djurkropparna blev, 
som i denna typ av inredning, desto tydligare synliggjordes den kolo
niala makten över de vilda djuren. Dessa djurkroppar har dock, menar 
Miller, något att berätta för oss idag om de koloniala maktordningarna 
– för den som vill lyssna.

SAMMANFATTNING OCH AVSLUTANDE REFLEKTIONER

Denna text har beskrivit en forskningsprocess som tog sin början i mö
tet med en museimonter i Etnografiska museets utställning Magasinet – 
en etnografisk skattkammare. Montern innehöll bland annat kvarlevor av 
djur i form av jakttroféer och eftersom min utgångspunkt var att under
söka zooësis – kulturella djurpraktiker – och försöka utröna hur museet  
berättar om relationerna människadjur och människanatur, väckte 
montern mitt intresse. 

Genom att diskutera monterns innehåll utifrån ekokritiska analys
frågor blev det möjligt att synliggöra hur utställningstexten och före
målen kommunicerade med varandra och hur museet valt att berätta 
om de föremål som fanns i montern. I samband med denna utställ
ningsanalys väcktes många historiska frågor kring monterns innehåll 
men den information som fanns i museets databas och informations
texter var ytlig och fragmentarisk. Jag ville veta vilka museala praktiker, 
kontexter och historiska processer som djuren ingått i.

Kuratorn Hege Børrud Huseby har betonat vikten av att museer för
djupar förståelsen och framställningen av föremålens indexikala rela
tioner (Huseby 2017). Indexikala relationer förstås här ur ett semiotiskt 
perspektiv – det handlar om att följa föremålens historia med indexika
litet som utgångspunkt. Huseby skriver att de indexikala relationerna 
leder vidare mot föremålens relationer till museet och till de samman
hang som föremålet varit en del av innan det kom till museet (Huseby 
2017). Hon föreslår det som ett sätt att arbeta med utställningar medan 
jag i denna text har använt det för att undersöka de olika föremålens his
toria genom 1900talet. Jag ville veta hur och varför de djur vars kropps
delar visades i montern hade hamnat där. För att kunna få svar på dessa 
frågor övergick analysen i en ekokritiskt inriktad samlingshistorisk un
dersökning. Detta angreppssätt ledde till att den herrklubb som donerat 
samlingen i montern blev en viktig del av studien, liksom Etnografiska 
museet. 

Jag fokuserade särskilt på två lampor gjorda av zebraben. Undersök
ningen visade att de zebror som beskrivs i texten, både de som sköts av 
Yngve Sjöstedt under hans expedition i Tanzania och den zebra som för
des till Skansen, blev indragna i koloniala praktiker. Sjöstedts stora jakt
expedition med syfte att komplettera naturhistoriska museets samlingar 

▼   figur 23 Bilden visar zebran och gnun som Sjöstedt 
skickade hem från Tanzania under jaktexpeditionen 
1905–1906. Illustration hämtad ur Sjöstedt 1911, s. 606.
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och kartlägga djurvärlden, liksom Skansens bruk av afrikanska djur, 
var museala och museipedagogiska praktiker där föreställningar om så
väl Sverige som Afrika producerades. De utformade relationen männ
iskanatur och människadjur utifrån en maktordning där kartlägg
ningen och insamlandet av arter och raser gick hand i hand. Samtidigt 
som Erland Nordenskiöld var på jakt efter ett kranium från Tasmanien 
till museets samling ville Yngve Sjöstedt samla och komplettera Natur
historiska riksmuseets samlingar. Den koloniala praktik som etnogra
fin respektive zoologin utövade handlade om att ordna, berätta och visa 
världen – utifrån ett västerländskt och androcentriskt (manscentrerat) 
perspektiv.

Travellers Club, den herrklubb vars samling visas i den monter som 
texten behandlar, visade sig vara en hittills obeforskad homosocial ge
menskap, i form av ett nätverk av inflytelserika män som på olika sätt 
hade ingående erfarenheter av koloniala samhälls och tankesystem. 
Deras samvaro visade sig också överlappa Etnografiska museets verk
samhet eftersom flera av museets anställda var medlemmar i klubben 
och museets chef Gerhard Lindblom samtidigt var ordförande i Travel
lers Club. Vidare framgick att ett stort antal av dessa män under 1910 
och 1920talet också var offentliga röster: de berättade om sina resor för 
såväl barn som vuxna i böcker, filmer, konstverk, föredrag, utställningar 
med mera. Ett flertal av de verk som studerats inom ramen för denna  
undersökning visar prov på negativa stereotyper riktade mot vad de 
kallade primitiva kulturer och naturfolk. Rastänkande var förhärskan
de och det fanns medlemmar i klubben som var engagerade i national
socialistiska grupperingar eller färgade av sådan ideologi.

I den del av föreliggande antologi som heter ”Bakgrund och intro
duktion” framgår att flera forskare påpekat att museers arbete med 
antropocen kräver en djupgående problematisering av museernas egen 
kunskapstradition och historia. Forskningen bör undersöka museernas 
historiska delaktighet i de processer som lett fram till den ekologiska 
kris som världen befinner sig i. Genom att identifiera de olika sätt varpå 
museer har upprätthållit strukturer och praktiker som bidragit till att 
föra jorden till randen av ekologisk kollaps kan de också initiera en för
ändring i en mer hållbar riktning (Sterling & Harrison 2020). Jag menar  
att denna text har innehållit en sådan undersökning. Den har bidragit 
med kunskap om museets egen roll och pekat på museipedagogikens 

koloniala arv. Den har också visat att museipedagogiken (här inklude
ras utställningspedagogik) fortfarande reproducerar koloniala maktord
ningar, exempelvis genom den utställningsmonter som är i förgrunden 
för denna text. Det historiska perspektiv som denna text genomsyrats 
av har därför synliggjort behovet och nyttan av samlingshistorisk forsk
ning ur ett ekokritiskt och postkolonialt perspektiv, samt att museernas 
samlingar är en fantastisk resurs i sökande efter en djupare förståelse 
av nya berättelser. Vidare har studien visat på att museers arbete med 
dekolonialisering behöver inbegripa hur natur och djur har använts och 
framställts i museala praktiker samt vilken människosyn det har resul
terat i. Detta gäller givetvis också de pedagogiska praktiker som pågår 
just nu.
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GROTTAN, RÅTTAN OCH  
JUNO – DJURISKHETER  
OCH MÄNNISKOBLIVANDE  
I ANTROPOCEN   
Jens Fahlström

Clownfisken belyser hur svårt det är för oss att placera 
något som inte passar in i den mänskliga mallen.  
Bläck fisken hyllas som en intelligent supervarelse men 
sätts i ett ak varium för människor att titta på. Inte ens 
hunden har gett sitt medgivande till att leva med oss. 
Genom berättelser om möten med djur, på museet  
och utanför, belyser museipedagogen Jens Fahlström  
de ojämlika relationerna mellan människor och de  
djur vi anser oss älska och beundra. 

Ska museer arbeta för att inte objektifiera djur? Vad får det för konse
kvenser för museer om djur ses som subjekt vars behov, gränser och 
indi vidualitet bör respekteras? Dessa frågor diskuterades i den workshop 
jag deltog i på Världskulturmuseet i Göteborg i december 2019, inom 
ramen för projektet I skuggan av antropocen. Vid en första anblick ter sig 
den första frågan relativt enkel att svara på – självklart ska väl museer 
arbeta för att inte objektifiera djur? Om svaret på den första frågan där
emot ställs i relation till den andra frågan blir det för min del oundvik
ligen långt mer komplext.

Jag har arbetat 15 år på Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg, ett kultur
historiskt museum som också inrymmer en djurpark. Den här arti
kel n tar sin utgångspunkt i mina personliga erfarenheter av hur olika 
ickemänskliga djur förändrat min förståelse av min professionella roll 
som museipedagog och marinbiolog. De har även påverkat min förståel
se av mig själv som människa och min relation till ickemänskliga djur. 
För det står jag i skuld till dem. Jag vill därför i denna text problema
tisera och kritiskt granska mig själv och den praktik där jag fått dessa 
erfarenheter. På så sätt hoppas jag kunna bidra till att öppna upp för mer 
komplexa, nyanserade och jämlika förståelser, och mer hållbara relatio
ner mellan mänskliga och ickemänskliga djur. Jag kommer börja med 
att diskutera dessa frågor från ett mer teoretiskt perspektiv, för att sedan 
närma mig dem utifrån mina egna erfarenheter och de ickemänskliga 
djur som jag delat dessa med.  

ANTROPOCEN – MÄNNISKANS TIDSÅLDER

Begreppet antropocen sätter fokus på de komplexa kopplingar som finns 
mellan människan, andra djur och naturen. Det betecknar mänsklig
het en som en geofysisk kraft vars påverkan nu oåterkalleligen förändrat  
för utsättningarna för allt liv på jorden. Frågan om olikheter inom det 
män skliga kollektivet är här viktig. Precis som med de resurser som 
kom mer ur exploateringen av naturen, är ansvaret för den ekologiska 
för störelsen ojämnt fördelad mellan olika människor (Gaard 2015). 
Hur begreppet antropocen påverkar vår förståelse av relationen mellan 
människa och natur diskuteras fortfarande. Det planetära tillstånd som 
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begreppet syftar på innebär att mänsklig aktivitet har påverkat jor dens 
ekosystem i en sådan omfattning att hela planeten har förändrats (Sör
lin 2018). Det innebär att det kanske inte längre finns någon natur så 
som den föreställs i en västerländsk kulturell kontext, som en av män
niskan orörd och oförstörd plats fri från mänsklig kultur (Barad 2003). 
Antarktis kan sägas vara ett exempel på den yttersta formen av denna  
orörda natur med sin svårtillgänglighet och avstånd från mänsklig 
civi lisation. Men om alla delar av jordens ekosystem är påverkade av 
mänsklig aktivitet, kan även den mest avlägsna naturen i någon mening 
sägas vara svår att särskilja från kulturen (Niemanis 2017). Innebär in
trädet i antropocen i så fall att en djurpark syftar till att bevara något 
som inte längre existerar? Det kan beskrivas som en kollaps av dualis
men naturkultur. Sverker Sörlin menar att: 

Antropocen utför ett arbete: genom att etablera en gräns, mellan 
före och efter människans herravälde, upplöser det andra gränser. 
Mellan kultur och natur, mellan människor och annat levande, 
mellan naturvetenskap och humaniora. (Sörlin 2018, s. 50)

Hur kan denna kollaps relateras till den nuvarande västerländska upp
fattningen av vad det innebär att vara människa? Och den efterföljande 
uppdelningen i människadjur med ickemänskliga djur som männ
iskans definierande motsats – kommer en kollaps av dualismen natur 
kultur även att förändra förståelsen för vad ett ickemänskligt djur är? 
Det är en förståelse som växt fram ur upplysningsfilosofin och formats 
av modernitetens tanketradition, där människan framträder som det 
enda möjliga och suveräna subjektet, och där alla (även människor) som 
inte passar in i mallen kan förnekas agens och rättigheter (Plumwood 
1993). Naturen är i denna idétradition en plats där både levande och 
icke levande materia förstås som naturresurser och råvaror, tillgängliga 
för människan både som materiella och kunskapsteoretiska objekt (se 
till exempel Haraway 2008). 

Vilken betydelse denna natursyn, och de underliggande uppfattning
arna om ickemänskliga djur, har haft för djurparkernas framväxt un
der de senaste dryga hundra åren har diskuterats (se till exempel Ber
ger 2017; Anderson 1995). Men vilken betydelse kan den sägas ha nu 
– i skuggan av antropcen? Vilka problem, svårigheter och möjligheter 

kan antropocen innebära för institutioner där dessa två fält, det mate
riella och det kunskapsteoretiska, möts med utgångspunkt i relationen 
människanatur och begrepp som hållbar utveckling? 

Begreppet antropocen pekar även på att människan inte lärt av his
torien vad som är en ohållbar utveckling. Det har troligtvis aldrig tidi
gare funnits mer kunskap om hur mänsklig aktivitet kan få en negativ 
påverkan på jordens ekosystem. Ändå verkar utvecklingen fortsätta i 
sam ma riktning, ofta med ökad omfattning och komplexitet (Ripple et 
al. 2020). Men, kan det finnas möjligheter för oss att i ljuset av antropo
cen problematisera det förgivettagna och lära på andra sätt – lära för en 
hållbar utveckling, på riktigt? Hur skulle museipedagogisk verksamhet 
kunna vara användbar i detta arbete? 

I denna essä kommer jag att undersöka frågorna ovan utifrån dualis
merna människadjur och naturkultur. Jag tror att det finns en pedago
gisk potential i att synliggöra hur kategoriernas historiska rötter och de
ras pågående materiella konsekvenser möts på specifika sätt i djurparker 
och på museer. Jag tror att en hållbar relation, och en hållbar utveckling, 
börjar i det personliga och det specifika snarare än i det abstrakta och 
generella. Därför vill jag undersöka vilken betydelse pedagogisk verk
samhet kan ha för frågor om hållbar utveckling i antropocen på museer 
och djurparker – platser där dessa olika dimensioner och kunskapsfält 
oundvikligen möts: det personliga, det specifika, det abstrakta, det ge
nerella, mänskliga och ickemänskliga djur.

ATT INTE – EN ETIK FÖR HÅLLBART MÄNNISKOBLIVANDE

För mig som marinbiolog och pedagog har det funnits gott om tillfäl
len att fundera kring dualismerna människadjur och kulturnatur. Jag 
har arbetat med att lära ut naturhistoria och biologiska fakta om djur, i 
en djurpark som fysiskt befinner sig inuti ett kulturhistoriskt museum  
vars syfte är att lära ut kulturhistoriska fakta om människor. Det har 
även funnits tillfällen att reflektera kring det paradoxala i att arbeta för 
att öka människors engagemang och empati för ickemänskliga djur 
och natur genom att konstruera modeller av denna föreställda natur där 
dessa ickemänskliga djur hålls i fångenskap.

Patricia MacCormack, professor i kontinental filosofi, argumenterar 
i sin text ”Djuriskheter” för en posthumanistisk etik med utgångspunkt 
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i ett förhållningssätt till det mänskliga görandet i och med naturen som 
handlar om att upphöra – att inte (MacCormack 2017). Att inte göra in
grepp i andra varelsers liv. Hon menar att om det mänskliga kan stiga åt 
sidan och ge plats för det ickemänskliga livet på jorden, både teoretiskt 
och i praktiken, kan det vara en väg mot mer hållbara etiska och poli
tiska relationer mellan olika varelser. Det är en intressant tanke även i 
relation till ekologisk hållbarhet: att inte göra, att avstå från och att stiga 
åt sidan.

Kunskap producerad av och för människor är utgångspunkt för hur 
män niskor förstår världen, men det ensidigt mänskliga perspektiv et  
osynliggörs genom föreställningar om rationellt tänkande och veten
skap lig objektivitet. Utifrån det menar MacCormack att denna etik 
kom mer frambringa ett helt nytt förhållningssätt till vad det innebär att 
vara människa: ”Vad kommer vi tänka när vi inte längre kan tänka på 
det som vidmakthåller kategorin människa, som gör tänkandet självt 
till gängligt för oss genom arter, subjekt, upprepningar och resonansrika 
system?” (MacCormack 2017, s. 193). Genom att anta detta etiska förhåll
ningssätt och omsätta det i handling, menar MacCormack att de anta
ganden och förförståelser som underbygger denna människocentrerade 
världsbild kan synliggöras och problematiseras. Det kan i sin tur öppna 
upp för nya förståelser av både det mänskliga och det ickemänskliga,  
sig själv och andra. MacCormack menar att denna etik även kan vara en 
väg mot räddning. Dock inte jordens räddning, eftersom den inte är vår 
att rädda, utan vår egen räddning undan ekologisk katastrof. 

Konsekvenserna av detta förhållningssätt, att inte, omöjliggör en fort
sättning av den destruktiva utveckling som lett oss till antropocen. Jag 
tror att det är enklare att tänka att vi behöver göra mer, det finns liksom 
inskrivet i den västerländska kulturens framstegsoptimism och tilltro 
till teknovetenskapliga lösningar. Men om liv i olika former existerat 
på egen hand under lång tid, innan människan gick från artkategori till 
destruktiv geofysisk kraft, känns det egentligen inte så konstigt att inte 
göra – att låta vara. MacCormack belyser detta paradoxala faktum på 
ett smärtsamt tydligt sätt: ”Djur behöver oss inte utom som ett direkt 
resultat av det som vi har gjort mot dem genom att domesticera dem 
eller förstöra deras livsmiljöer” (MacCormack 2017, s. 197–198). 

Samtidigt är det inte en okomplicerad väg eftersom det handlar om 
ett annat förhållningssätt till både oss själva och vår omvärld. Det är 

inte en utopisk tanke om en enkel förflyttning av makt och ansvar utan 
det kräver att vi går utanför det befintliga kunskapsteoretiska syste
mets ramar. MacCormack beskriver det som att: ”Vårt ickemännisko
blivande för oss inte närmare i samspel med den naturliga värld som 
humanism och metafysiken separerar oss från. Det räddar oss undan 
den oundvikliga förstörelse som vi orsakar i denna värld” (MacCor
mack 2017, s. 197). Jag förstår det som att hon menar att en romantisk 
idé om naturen, och rätten att begära en specifik relation till den, måste 
överges för att kunna få syn på hur det mänskliga just nu håller på att 
omöjliggöra naturens existens. En relation mellan människa och natur 
som bygger på det ickemänskligas rätt att existera på sina egna villkor 
utmanar grundläggande antaganden och värderingar som det moderna 
samhället bygger på.

NATUREN SOM KUNSKAPSSYSTEM

Kunskap är makt. Makt att namnge, att kategorisera, att värdera, att 
legi timera och att normalisera. Makt att avfärda. Makt att göra. Detta  
språkliga kunskapssystem av begrepp och kategorier är samtidigt så 
skört att, om mänskliga djur behandlade andra mänskliga djur som 
de ickemänskliga djuren kan behandlas, skulle de då inte hänvisas till 
kategorin ”omänskliga”? MacCormack diskuterar hur kunskap under
bygger det hierarkiska systemet av språkliga kategorier genom att: 

Kun skapen som sådan – definierad som en konstellation av språk
bruk, en totaliserande maskin, isomorf dominans, repetitiva och 
reifierande mön ster som låter det mänskliga bestå, logos – vid
makthåller diskursen och diskursen möjliggör tänkande. (Mac
Cormack 2017, s. 197) 

Det är helt och hållet mänskliga ord, begrepp, språklig kommunikation 
och förmåga att uppfatta världen som är själva utgångspunkten för män
skligt pro ducerad kunskap om världen. ”Djuret” har aldrig varit delaktig 
i bestämmandet, namngivandet eller kategoriserandet, och har därför 
heller aldrig haft möjlighet att förhandla om sin position i det mänskligt 
konstruerade kunskapssystem vi kallar naturen. Som jag förstår Mac
Cormack handlar det inte om huruvida det finns ”djur”, alltså olika ex
isterande kroppar och individer, eller inte, utan det handlar om själva  
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djurbegreppets historia och dess etiska och politiska innebörder. Det 
handlar också om att synliggöra vem som har makten att bestämma och 
förhandla om begreppets materiella konsekvenser för dem som katego
riserats som djur.

DJURPARKSDJUR SOM KUNSKAPSOBJEKT

I sammanhang där de språkliga kategoriernas gränser blir särskilt syn
liga som mänskliga konstruktioner, kan deras ursprung i ett naturligt 
tillstånd ibland hävdas genom att yttra ”människan är bara ett djur 
bland andra”. Men det är ett yttrande som motsägs av det materiella 
realiserandet av de språkliga kategoriernas konsekvenser i djurparken. 
Orden får inte fotfäste utan studsar mot glasrutor, galler och betong. 
Uppförandet av de abstrakta språkliga konstruktionerna genom en 
speci fikt kulturell praktik kan snarare sägas vara en manifestation av 
hur människan inte är ett djur bland de andra.

Den instrumentella och exploateringsfokuserade västerländska ra
tionaliteten har lett oss rakt in i ett tillstånd där vi vet att mycket av 
det vi gör både är destruktivt för ekologin och moraliskt fel, men ändå 
fortsätter utvecklingen i samma riktning (Cudworth & Hobden 2014). 
Det verkar som att vi inte kan sluta eller förändra hur vi gör. Som att 
relationen till naturen som något som finns till för människan att skapa  
värde ur är ett naturligt tillstånd. Men vad händer med naturen och 
ickemänskliga djur om vi förstår dem som kulturella konstruktioner, 
idéer och kunskapsobjekt? Om människor relaterar till och förstår natu
ren och ickemänskliga djur utifrån kunskap som människor själva pro
ducerat, blir inte frågan då, ursäkta metaforen, snarare den om relatio
nen mellan hönan och ägget? Om människor upprättar ett system för att 
ordna och kategorisera världen, och kategorierna utgår ifrån ett en sidigt 
mänskligt/antropocentriskt perspektiv på världen som sedan är utgångs
punkt för all kunskapsproduktion, går det då att samtidigt beskriva till 
exempel ”djur” som ett begrepp som bara finns där ute i naturen? Är det  
inte från evolutionsteorin, en teori formulerad ur just det ensidigt mänsk
liga perspektiv som underbygger all kunskapsproduktion om natu ren, 
som den samtida naturvetenskapliga synen på naturen kommer? 

Den mekanistiska världsbild som införlivades i modernitetens indu
strialiserade produktion, hade med utgångspunkt i den cartesianska 

dualismen tankekropp konsekvensen att ickemänskliga djur kunde  
förstås mer eller mindre som maskiner utan känslor, drömmar eller  
förmåga till tankar överhuvudtaget. Ickemänskliga kroppar ses där
med, liksom ickelevande materia, som resurser som är människans att 
dominera, förbruka, äga och kontrollera. De betraktas, i upplysningens 
tanketradition, som förädlingsbara resurser. Det är ett synsätt som präg
lat Europa alltsedan den naturvetenskapliga revolutionens framväxt och 
som sedan exporterades ut i världen genom kolonialism och imperialism 
(se till exempel Sörlin 2004). Detta synsätt kritiseras av bland andra 
miljöfilosofen Val Plumwood som menar att det härrör från en instru
mentell rationalitet som normaliserar exploatering och förtryck genom 
att dela in världen i dualistiska kategorier, motsatspar med en underbyg
gande värdehierarki som möjliggör den enes nedvärdering av den andre. 
Plumwood hävdar att uppdelningen i natur och kultur, och den påföl
jande nedvärderingen av naturen i relation till kulturen, är grundläg
gande för det moderna samhällets framväxt. Hon menar att separatio
nen mellan människa och natur är central för inordnandet av världen i 
ett system med bestämd rangordning där både människor, ickemänsk
liga djur och natur görs till Den Andre, någon som sedan kan utnyttjas 
och förtryckas utifrån en synbart naturlig ordning (Plumwood 1993). 

Att problematisera evolutionsteorin betyder inte att det är omöjligt 
att producera kunskap utifrån och om begreppen ”djur” och ”evolution”. 
Men det synliggör att de är mänskligt konstruerade begrepp som endast 
kan existera i mänskliga medvetanden. Det är lätt hänt att kunskapsob
jekten föreställs existera som sådana, innan den kunskap genom vilken 
de framträder för oss, har producerats om dem. Det i sin tur betyder inte 
heller att teoretisk kunskap, tillsammans med ens kropp och sinnen, inte 
kan vara utgångspunkt för meningsfullt lärande. Vi kan inte mäta allt, 
men bara för att vi inte kan mäta något innebär det inte att det inte finns 
– det innebär att våra mänskliga sinnen och mätinstrument är begränsa
de i vad de låter oss ta del av i världen. Här nedan är ett exempel på hur 
ett ickemänskligt djur har bidragit till min förståelse av detta.

CLOWNFISKEN

Clownfisken, kanske mest känd som Nemo från den tecknade filmens 
värld, lever vid korallrev i tropiska hav och är en fisk som ibland byter 
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kön. Att börja livet som hane men avsluta det som hona, eller tvärtom, 
är relativt vanligt bland fiskar. Men om en individs kropp kan vara båda 
könen i biologisk mening (alltså producera både ägg och spermier) i olika  
faser av livet, är det då inte ett kön alltihop? Eller är det tre? Eller är det 
två? Språket och kunskapen om kön spelar här en avgörande roll för 
hur en förstår begreppet självt. Genom att använda ordet ”byter” befästs 
förståelsen av könen som motsatspar, och ordet ”båda” bestämmer an
talet kön till två. Clownfiskarnas individuella och kollektiva biologiska 
historia ifrågasätter hela begreppets bakomliggande ontologi, men ef
tersom vi ännu inte har ett språk för att beskriva det på ett annat sätt 
föregår den mänskliga kunskapen om begreppet dess egentliga form hos 
clownfisken. 

Clownfiskarna visar att begreppet kön utgår från en begränsad för
ståelse av det som könsbegreppet antas beskriva. Eftersom världen görs 
tillgänglig för människor genom ord och begrepp skapade av och för 
människor går möjligheten att anpassa språket utifrån den materiella 
verklighet det gör anspråk på att beskriva förlorad. Kön är centralt för 
skapandet av identitet i det västerländska samhället, och utifrån ett de
konstruktivistiskt perspektiv är identitet något som inte finns hos den 
som säger sig ha den utan bara finns i en sorts motsatsrelation (Kulick 
1996). Om vi tillämpar detta sätt att förstå identitet och kön, blir sät
tet att beskriva clownfiskarna som ett sätt att veckla ut våra mänskliga 
uppfattningar om kön och identitet; alla clownfiskar kläcks som hanar, 
men för att hanarna ska kunna finnas som hanar måste det också finnas 
honor vilket det gör efter att hanarna bytt kön och blivit honor. När 
människor beskriver hur en clownfiskhane byter kön och blir en hona 
produceras flera språkliga kategorier på en och samma gång: hanar, ho
nor, män och kvinnor. När vi talar om clownfisken som byter kön, ut
ifrån de mänskligt konstruerade begrepp och språk vi har att beskriva 
detta med, konstrueras och befästs också föreställningar om mänskligt 
kön. Det är en teoretisk fråga i denna text, men språket har också mate
riella konsekvenser som är allt annat än teoretiska för många av de som 
representeras.

MacCormack skriver om just denna koppling mellan språklig repre
sentation och de materiella konsekvenser som de konstruerade katego
rierna har för de som betecknas av dem: 

Kvinnan och djuret är mänskliga påfund, definierade genom ned
värdering, just de noder som majoritära människor önskar och  
behöver förkasta för att upprätthålla mänsklig dominans. De är 
inte och har aldrig varit ”kvinnor” och ”djur”, utan fantasier hos 
dem med rätt att beteckna. Lämpligt nog utgör de steg på vägen 
till den evolutionära frigörelse som består i ickebeteckning. 
(MacCormack 2017, s. 192) 

Som jag förstår MacCormacks posthumanistiska etik är människan det 
enda som behöver decentreras och dekonstrueras, vilket även innebär 
att avstå tanken att det kan produceras kunskap om ickemänskliga djur 
som frigör oss från de begrepp vi själva konstruerat.

MÄNNISKAN 

Mitt eget liv är helt genomsyrat av relationer till ickemänskliga djur 
och kunskap producerad om dem. I mitt arbete blir jag till som marin
biolog i relation till de olika ickemänskliga havslevande individerna i 
akvarierna, och som pedagog i relation till de mänskliga besökare jag 
träffar i mitt arbete. Hemma blir jag till som människa i relation till 
en hund och till en annan människa. Min poäng är att jag i de olika 
delarna av mitt liv och min identitet blir till i relation till andra varelser, 
jag är beroende av de olika ickemänskliga och mänskliga andra för att 
jag på ett meningsfullt sätt ska kunna bli till som marinbiolog, peda
gog, sambo och inte minst människa. Fisk och hund blir här intressanta 
ickemänskliga kategorier i relation till mitt människoblivande, både 
professionellt och privat. I de för mig möjliggörande kategorierna fisk 
och hund osynliggörs hur språket och orden positionerar andra indivi
der i en materiell verklighet som är genomsyrad av ojämlika maktrela
tioner: djurparksdjur och sällskapsdjur. 

Hur har min relation till de ickemänskliga kategorierna fisk och 
hund uppkommit? Hur påverkar de språkliga kategorierna mina rela
tioner till de individuella ”fiskarna” och ”hunden”? Dessa frågor gör  
Patricia MacCormacks tankar kring relationer mellan de mänskliga och 
de ickemänskliga positionerna relevanta för mig. Hon formulerar en 
posthumanistisk etik med utgångspunkt i en absolut abolitionism, vil
ket betyder att det mänskliga helt ska upphöra och avstå från att göra 
ingrepp i ickemänskliga varelsers liv. Att inte. Att tillämpa en etik som 
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omöjliggör mänskligt påtvingade relationer med ickemänskliga djur 
och utifrån den läsa min tillvaro som på många sätt genomsyras av  
påtvingande relationer, beroenden och blivanden, kan vara en intressant 
in gång för en kritisk undersökning av hållbarhet som begrepp. Ett möte 
mellan en etik och en praktik som omöjliggör varandra, men som sam
tidigt delar viljan att verka för en mer hållbar värld, kanske kan förändra 
åtminstone min egen förståelse för vad som kan sägas vara hållbart och 
inte. Därför har jag i denna artikel valt att ha MacCormacks text ”Dju
riskheter” som utgångspunkt för att försöka förstå och skriva fram mina 
erfarenheter av att bli till och att lära i relation till olika ickemänsk
liga djur. Att inte fortsätta i en riktning som är uppenbart destruktiv 
för allt levande på jorden, inklusive mig själv och de både mänskliga 
och ickemänskliga varelser som jag känner och älskar, borde rimligtvis 
vara fullt möjligt utifrån min egen privilegierade position. Men det kan 
också vara mer komplicerat än vad det verkar vid första anblick. Att inte 
objektifiera djur är en sådan sak som kan framstå som självklar men som 
för mig i praktiken rymmer en avsevärd komplexitet. 

Eftersom jag jobbar på Sjöfartsmuseet Akvariet, som är både ett mu
seum och en djurpark, ingår det i mitt arbete att samla in genom att 
fånga eller köpa, hålla i fångenskap i akvarier, ta hand om samt berätta 
om olika typer av ickemänskligt liv som annars lever i havet. Museets 
syfte med denna verksamhet är att inspirera besökare till att vilja lära 
sig mer och få en kärlek till livet i havet som förändrar deras attityder 
till havet och till naturen. På så vis bidrar det förhoppningsvis i förläng
ningen till andra beteenden och genom det till ett mer hållbart sam
hälle och en mer hållbar värld. För att åstadkomma den förändringen är 
människors olika sätt att relatera till havet och de som lever där centralt. 
Därmed blir det självklart för mig att arbeta för att människor inte ska 
relatera till dem som objekt. Trots det uppstår vissa problem när verk
samheten i en djurpark ställs inför frågan om ickemänskliga djur ska 
ses som subjekt.

Om ickemänskliga djur förstås som subjekt vars behov, gränser 
och individualitet bör respekteras, vad blir då konsekvenserna för den 
verksamhet jag arbetar i? Om vi ska arbeta för mer hållbara relationer 
mellan människan och naturen genom att motverka nedvärderingen av 
ickemänskliga djur och synen på dem som objekt, är det då inte motsä
gelsefullt att köpa och äga dem? 

Det råder skilda meningar om vilka sätt att relatera till ickemänsk
liga djur som möjliggörs i en djurpark. Att mötet bygger på en förnekelse  
av de ickemänskliga djurens frihet och deras egen livsvärld är ett fak
tum. Så frågan blir då: kan en verksamhet arbeta för ett mer empatiskt 
förhållningssätt mot ickemänskliga djur och natur, om verksamheten 
är beroende av en sanktionerad marginalisering av dem? 

Det är inte fastslaget hur attityder kopplade till ekologisk hållbarhet 
påverkas genom besök på djurparker, men den ekologiska krisens och 
denna typ av institutioners parallella historiska utveckling pekar mot 
att det finns brister. Så vad lär vi oss av att se konstruerade modeller av 
ekosystem om vi samtidigt fortsätter förstöra dem i sin naturliga form 
genom vår påverkan? 

Det här är inga frågor som jag säger mig ha svar på, men det är frågor 
som jag har funderat kring. Det finns troligtvis inga enkla svar, men jag 
tänker att jag utifrån min position har både makt och ansvar för att oli
ka röster får ta plats i samtalet. De ickemänskliga djuren har inte möj
ligheten att tala för sin sak i mänskliga ord, därför känner jag ett särskilt 
ansvar för att försöka lära mig lyssna till deras språk. 

Utifrån mina erfarenheter finns det en möjlighet för ett lärande i mö
tet mellan mänskliga och ickemänskliga djur i en djurpark, även om 
det är ett lärande som pekar mot att inte. Jag tänker att det lärandet 
behöver ta sin utgångspunkt i svåra och kritiska frågor, snarare än i enk
la och generella svar. Kanske kan den språkliga kunskapen och kate
gorierna vara utgångspunkt för en omförhandling och omvandling av 
hur världen framträder, snarare än ett begränsande ramverk för hur den 
materiella verkligheten förstås och beskrivs. MacCormack skriver apro
på detta att: 

Slutet för arterna möjliggör det paradoxala och posthumanistiska 
företaget att förena allt liv – att särskilja hierarkier, asymmetrier, 
taxonomier och klassificeringar där typer skapar värde och samti
digt ge akt på livets oändliga mångfald utan att göra anspråk på 
kunskap om dess väldighet. (MacCormack 2017, s. 194) 

Om de ickemänskliga djur som finns i akvarierna på museet fram
träder som subjekt, kan det då bidra till att påverka människors relation 
till livet i havet i en mer hållbar riktning? Jag har från mitt arbete som 
pedagog erfarit denna möjlighet. Precis som den pedagogiska potential 
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som finns i synliggörandet av uppdelningen i kultur och natur som en 
mänsklig konstruktion, tror jag att det finns en pedagogisk potenial i 
det specifika sätt som kategoriernas konstruktion synliggörs i djurpar
ken. Jag tror också att de ickemänskliga djuren kan vara medskapande i 
lärandet, om utgångspunkten är hur de blir till i relation till oss. Jag ska 
försöka ge ett exempel på detta med hjälp av sjöhästar.

SJÖHÄSTEN

Sjöhästen kvalificerar sig som en sorts gränsvarelse redan genom det 
namn vi har gett den. Det är en fisk med en fysiologi som utmanar mo
derna föreställningar om relationen mellan kropp och kön. Hos detta 
ryggradsdjur är det honan som för över ägg till hanen, vilken rent bio
logiskt kan sägas vara omvänt jämfört med de flesta andra förflyttning
ar av könsceller mellan kroppar. Honan har en yttre äggledare medan 
hanen har en öppning på magen där äggledaren kan föras in. Äggen 
befruktas och utvecklas inuti hanens kropp, vilket kan jämföras med att 
vara gravid. Detta leder ofta till en viss förvirring, eftersom mänskligt 
språk så starkt kopplar ett visst kön till en viss kropp. Honorna kallas 
honor för att deras kropp producerar ägg medan hanar kallas för hanar 
för att deras kropp producerar spermier. Eftersom begreppen inte riktigt 
rymmer verklighetens komplexitet tvingas språket anpassa sig, från ett 
determinerande ”är” till ett mer öppet ”kallas”, när detta ska förklaras i 
pedagogiska situationer. 

En reaktion som jag i min roll som pedagog fått från besökare är: 
”Men vad då kallas – de är väl honor och hanar?”. Min respons när det 
hände första gången var att svara med att de inte ens är sjöhästar – det 
är också bara något de kallas. Det är vad vi kallar dem. Inte heller är de 
”fiskar” eller ”ryggradsdjur” av den enkla anledningen att det är mänsk
liga ord som bara betyder något i mänsklig kommunikation. Varken ho
nor, hanar, sjöhästar eller fiskar har fått uttrycka sig kring dessa beteck
ningar som vi har gett dem. Jag tänker att det finns en stor pedagogisk 
potential i stunder som denna, när statiska och vetenskapliga begrepp 
som ”honor” och ”hanar” plötsligt synliggörs som språkliga konstruk
tioner i det kunskapssystem som ligger till grund för hur vi förstår värl
den. Det innebär ju samtidigt att dessa begrepp och fenomen plötsligt 
öppnar sig och bli långt mer intressanta, komplicerade och viktiga att 

samtala om. Som jag ser det handlar det inte bara om betydelsen av vissa 
ord och begrepp i relation till sjöhästar eller andra fiskar. Det handlar 
om biologiska begrepp som ligger till grund för hur vi förstår oss själva 
i relation till andra mänskliga såväl som ickemänskliga djur. Begrepp 
och fenomen som bara på något sätt är – ”det är hanarna som bär på 
äggen hos sjöhästarna”. Kroppen kan utifrån den mekanistiska förståel
sen föreställas vara som en maskin, där en art då utgörs av mer eller 
mindre exakta kopior av två sorters kroppar, stereotyper – honor och 
hanar (Kulick 1996). Eftersom språkliga begrepp som art och kön en
dast avser teoretiska kroppar kan det leda till en begränsad förståelse 
för de individuella dimensioner som alltid är en del av levande kroppar 
i verkligheten. Tack vare sjöhästarna uppstår en möjlighet för ett sam
tal där relationen åtminstone för en stund blir den omvända, genom att 
språket tvingas anpassa sig till den verklighet det gör anspråk på att be
skriva. De generella begreppens begränsningar när det handlar om den 
specifika erfarenheten av att leva i ens egen kropp synliggörs, oavsett om 
det handlar om en sjöhäst eller människa. Inom det kunskapsfältet är vi 
alla våra egna experter.

BLÄCKFISKEN

Sjöfartsmuseet Akvariet visade under 2016–2017 en tillfällig utställning 
om bläckfiskar. Den var en del av vad som på museet kallas ”den blå trå
den” – en tanke om att arbeta med tvärvetenskapliga kopplingar mellan 
de två ämnesområden som verksamheten rymmer: marinbiologi i Akva
riet som är en djurpark, och kulturhistoria i museet. Därför byggdes till
fälliga akvarier upp i en kulturhistorisk utställning som innehöll både 
biologisk och kulturhistorisk kunskap om bläckfiskar. Utställningen 
berättade om hur bläckfiskens olika sinnen fungerar och hur de lever 
samt om hur bläckfisken som djurtyp finns representerad i kulturen och 
hur den uppfattats under olika tider. Tanken var även att koppla föränd
ringar i hur människor vid olika tider relaterat till detta djur beroende 
på vilken kunskap som funnits tillgänglig. I Bläckfiskar – Havsmonster 
& Superhjälte, som utställningen kallades, kunde besökare utforska 
bläckfiskar både som biologiska kunskapsobjekt i naturhistorien och 
mytologiska varelser i kulturhistorien, samtidigt som ett antal livs le
vande faktiska bläckfiskar kunde beskådas i akvarier. Titeln anspelar på 
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den underliggande västerländska framstegstanken: från myter och tro 
till vetenskap och fakta, där havsmonstren hör hemma i historien och  
superhjältar är de nu levande. Det är en transformation som bläck
fiskarna genomgått, inte fysiologiskt utan i hur vi uppfattar dem, tack 
vare att det producerats kunskap om dem och deras mentala och fysio
logiska egenskaper – därav epitetet ”superhjälte”. 

Utställningen blev välbesökt och den tvärvetenskapliga ingången 
fungerade mycket bra. Den fungerade så bra att det skapade problem 
då människor verkligen relaterade till bläckfiskar och i synnerhet till de 
individer som var en del av utställningen. Alla skolklasser ställde frågor 
om hur det påverkade de individuella djuren att leva instängda i akva
rierna, och om de, utifrån de superhjälteegenskaper som jag berättade  
om, var djur som verkligen lämpade sig för att hålla i fångenskap. Jag var 
till en början inte beredd på dessa frågor utan hänvisade till de regler som 
finns för att visa levande djur publikt. Det uppfattades dock inte som 
ett giltigt svar eftersom det för eleverna inte handlade om vatten volymer 
och mått utan om etik och moral. Utställningen om hur män niskan för
står bläckfisken som ett ickemänskligt djur ledde till ett ifrågasättande 
av den mänskliga praktik, som inte upplevdes svara mot den kunskap 
som förståelsen utgår ifrån. Efter att jag hade vant mig lite började jag 
istället, tillsammans med gruppen, närma mig det som kanske egentli
gen inte riktigt går att svara på: vad kan vi veta om hur bra eller dåligt 
en bläckfisk mår? Jag började ställa frågor till eleverna om hur de själva 
tänkte kring detta, vilket oftast ledde till avancerade och spännande dis
kussioner kring filosofiska och existentiella frågor. Vad kan vi veta om 
en bläckfisk? Kan en bläckfisk vara lycklig? Kan den i så fall också vara 
olycklig? Vad innebär det att vara lycklig eller olycklig för oss själva? Vad 
kan vi egentligen veta om hur de individer som lever i djurparken upp
fattar sin tillvaro? Även frågor från andra besökare handlade plötsligt om 
hur bläckfiskarna i utställningen upplevde att vara instängda, och om 
det verkligen var tillräckligt med utrymme för dessa superhjältedjur som 
med nästan övernaturliga egenskaper kunde uppfatta sin omgivning.

Min erfarenhet är att det är sällsynt att besökare reagerar på och stäl
ler frågor om det delvis paradoxala i att stänga in djur med syftet att lära 
människor att visa omtanke om dem och deras livsvärld. Det har hänt 
vid vissa tillfällen, till exempel då jag har haft visningar utifrån kritis
ka perspektiv där maktrelationer och ideologiskt färgade tolkningar av  

”naturen” behandlas. Min erfarenhet är att de flesta uppfattar att djur
parker finns till för djuren: att det är institutioner som inspirerar till att 
vilja lära sig mer om djur och deras ekologier, samt att öka empatin för 
olika typer av ickemänskliga djur. Detta gäller kanske inte de enskilda 
individerna i djurparken utan snarare deras arter ute i naturen, som de 
ses som ambassadörer för.

 Det som hände i bläckfiskutställningen var därför väldigt intressant 
och en viktig erfarenhet för mig både på ett personligt och på ett pro
fessionellt plan. Det ledde dock inte till någon intern diskussion – vilket 
jag gärna hade sett. Att en sådan diskussion oundvikligen blir oändligt 
komplicerad känns givet. Men komplexiteten är snarare ett skäl att fort
sätta undersöka vad som händer i samtalet, än att ge upp och hänfalla 
till den förenklade slutsatsen att det ena svaret är rätt och det andra är 
fel. Att människor relaterar till ickemänskliga djur på det sätt som hän
de med bläckfiskarna är bland det viktigaste en djurpark kan uppnå. 
Den abstrakta kunskapen kopplades till de levande kropparna och bi
drog till att skapa en känslomässig reaktion där en omtanke och empati 
för de individuella varelserna ledde till en förändring i hur besökarna 
förstod dem. Dessutom förändrades besökarnas beteende genom att de 
ställde kritiska frågor och kanske förstod de också sig själva på ett an
norlunda sätt genom de samtal vi hade. Jag tänker att reaktionerna på 
instängda bläckfiskar utanför djurparken även kan säga en del om vad 
som normaliserats innanför den kontexten. I kontexten av en djurpark 
uppfattas det som ett naturligt tillstånd, men utanför i kontexten av ett 
museum uppfattas kanske samma praktik som ett kulturellt fenomen. 

Inför att en ny art ska introduceras i djurparken inhämtas en mängd 
kunskaper för att vi som arbetar där ska kunna ta hand dem på ett bra 
sätt. Det handlar till exempel om vad de äter, vilken vattentemperatur  
de föredrar och vilken typ av ekologisk miljö de trivs i. Men när de 
levande varelserna väl anländer är det en helt annan sak än bara mat
smältningssystem, blodcirkulationssystem och inredningsfrågor. Det 
visa de sig att bläckfiskarna hade olika personligheter och särskilt en av 
dem krävde mycket fysisk kontakt. Varje gång någon matade eller städa
de i akvariet ville Grottan (som bläckfisken kallades) ta tag och suga sig 
fast med sugkopparna på händerna och armarna och, som jag uppfat
tade det, försökte den sedan dra ner personen i akvariet. Jag uppfattade 
inte Grottan som aggressiv eller som att den försökte skada mig. Det var  
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med en blandning av nyfikenhet och rädsla som jag i perioder dagligen  
deltog i denna dragkamp. Jag vet inte om det var för att jag själv börja
de uppfatta dessa individer som medvetna, kännande och sociala sub
jekt, som jag till slut började undra om det var ett försök att säga mig 
något när mötet plötsligt avslutades genom att Grottan sprutade vatten 
på mig. Det förstärkte iallafall en känsla av skuld jag hade börjat kän
na över den uppenbara ojämlikhet som präglade våra möten. Jag hade 
all makt och kontroll över när och hur länge mötet varade, och det var 
på min ekologiska hemmaplan det ägde rum. Dessa möten kunde ske 
endast på grund av det ingrepp som Grottan hade påtvingats när den 
fångades flera hundra mil härifrån. För sanningen var att de bläckfiskar 
som levde i akvarierna varken var de kulturhistoriska mytologiska varel
ser eller de superhjältar från en naturvetenskaplig science fictionfantasi 
som de representerades som i utställningen. De var från havet utanför 
Portugal och köptes via ett företag som fångar och föder upp olika havs
levande ickemänskliga djur för att sälja dem till publika akvarier och 
andra institutioner runt om i världen. De fångades när de var ett par må
nader gamla och istället för att växa upp och bli havs levande bläckfiskar, 
påtvingades de ett liv som ambassadörer för ”djuret” och ”arten” i utställ
ningen. Genom det blev de samtidigt både en del av det begreppsliga sys
tem inom vilket de som individer representerade sina språkliga kategorier 
och av det ekonomiska system som djurparksindustrin är en del av. 

Ibland upplever jag att det finns ett kunskapsteoretiskt glapp när 
det gäller hur vi relaterar till ickemänskliga djur. De förväntas bevisa 
att de är kännande och tänkande varelser utifrån metoder och begrepp 
som helt utgår ifrån människors sätt att uppleva, erfara och kommu
nicera. Detta är något som de flesta andra ickemänskliga varelser inte 
kan lyckas med, men det är egentligen inte problemet här. Problemet 
är vilka slutsatser vi drar om dessa djur när de inte lyckas, och mänsk
lig oförmåga att förstå dem resulterar i föreställningen att djuren sak
nar förmåga att känna och tänka. Om nu människan som art har en 
gemensam evolutionshistoria med andra arter på jorden, är det då inte 
ett rimligt antagande att andra arter har samma behov och förmåga att 
känna dessa behov, som vi själva har? Vad de olika ickemänskliga var
elser som jag genom åren har träffat i mitt arbete har tänkt eller känt 
kommer jag aldrig kunna veta, eftersom jag är begränsad i hur jag kan 
förstå andra varelsers sätt att existera i världen.

RÅTTAN

Under samma period som bläckfiskutställningen pågick hade vi besök av 
en annan art än de som vi dagligen visar upp i akvarier. Det hade tidi
gare förekommit enstaka incidenter där någon i personalen såg en råtta, 
men det var så pass ovanligt att vi inte riktigt hade behövt förhålla oss 
till det. Detta förändrades under en period, och dessa artöverskridande 
möten blev till slut dagliga företeelser för oss som arbetade bakom akva
rierna i utställningen. 

För råttorna fanns dels gott om vägar in, dels en motivation att ta 
sig in eftersom vi hanterade mat som var avsedd för de individer som 
levde i djurparken. Till en början var dessa möten ganska dramatiska, 
det fanns ett överraskningsmoment eftersom varken jag eller råttorna 
hade vant oss vid varandras närvaro eller rutiner. Det finns också något 
olycksbådande i att ha råttor eftersom de ofta ses som skadedjur och 
ett tecken på att något inte står rätt till. Eftersom det var en arbetsplats 
sågs det som ett arbetsmiljöproblem och ett företag inom skadedjurs
bekämpning kontaktades för att få slut på det. Råttfällor sattes ut för  
att fånga och döda råttorna, men det visade sig inte vara så enkelt.  
Tiden gick och för min del övergick samvaron med den nya arten i djur
parken från drama till någon sorts normalitet. Även för råttorna verkade  
det infinna sig en form av vardag – de dramatiska och överraskande 
möten där vi båda ofta reagerade utifrån rädsla och stress, övergick 
långsamt i en sorts samförstånd där mötena blev lugnare. Det stod ofta  
en hink med gammal mat, till exempel räkskal, på diskbänken i mat
beredningsrummet som gick att se från andra änden av rummet utan
för. När jag kom runt hörnet stod ofta råttan med baktassarna på kant  en  
av en plastbytta för att nå upp och framtassarna på kanten av mat
hinken för att kunna ta för sig av det som fanns däri. Råttan tittade på  
mig, tog sig ned på diskbänken och lunkade iväg i sakta mak. Jag upp
levde att det hade vuxit fram en sorts samexistens, en överenskom melse 
om att vi båda kunde vara där under förutsättning att vi visade hänsyn 
och förhöll oss till de sociala regler som blev den nya normaliteten.

Råttornas närvaro var dock fortsatt ett arbetsmiljöproblem och fäll or 
med räkor som bete sattes ut. Jag vet inte exakt vad jag tänkte eller kände  
kring detta just då, men i efterhand tror jag att det redan då var något 
som skavde i mig. Det blev dock ingen omedelbar verkan utan dröjde  



268 269

■      R E L AT I O N E N M Ä N N I S K A - D J U R PÅ M U S E E R J E N S FA H L S T R Ö M

en tid, till en lördagsmorgon då jag var ensam på jobbet, och ställ des  
inför att en råtta låg död i en fälla. Jag blev helt förstörd. Den lilla  
bruna kroppen låg utfläkt och tung, och fällans stålbåge hade träffat 
råttan en bit bakom ögonen varav det ena ögat stack ut ur huvudet på 
ett obehagligt sätt. Jag blev väldigt ledsen, och samtidigt överra skad 
över hur stark min reaktion var. Sorgen, smärtan och skulden kändes 
i hela kroppen. Plötsligt synliggjordes hela situationens absurda och 
god tyckliga konstruktion – att jag som arbetade med att ta hand om 
hundratals olika ickemänskliga djur plötsligt skulle jaga och döda 
det enda av dem som i någon mening självmant hade valt att vara i 
djurparken. 

De konstruerade kategoriernas ibland luddiga och ibland knivskarpa 
gränser blir så synbart godtyckliga om en tänker att det hade varit sam
ma ickemänskliga djur fast i en annan kontext. Om råttan hade varit 
någons husdjur hade tanken att döda den varit otänkbar. Det hade varit 
samma ickemänskliga djur, men kategoriserats på olika sätt och där
med haft olika öden inbyggda i konstruktionen. 

Sara Salih, professor i engelska, diskuterar i Vegans on the verge of a 
nervous breakdown (Salih 2014) skillnaden mellan abstrakt teoretisk 
kunskap och en mer konkret känslomässig kunskap som är förankrad 
i kroppen. Hon skriver om relationen mellan kunskap och känslor, ut
ifrån hur hennes egen erfarenhet av att bli vegan snarare byggde på ett 
sorts avlärande av abstrakt kunskap. Salih beskriver ett öppet, sårbart 
sätt att i sin egen kropp känna kunskapen om förtryck av alla osynliga 
kroppar, och argumenterar för att det inte bara är vad vi vet utan hur 
vi vet som spelar roll. Hon visar på ett sätt att förhålla sig till världen 
genom att vara villig att utforska de sprickor som ibland synliggörs när 
den materiella verkligheten och den teoretiska beskrivningen av den  
liksom inte riktigt går att sammanfoga på ett meningsfullt sätt. Som 
jag förstår Salih menar hon att det handlar om att närma sig kunskap 
och försöka förhålla sig till de slutsatser det leder en till. Att orientera 
sig mer etiskt mot världen och inte sammanfoga delar till en helhet när 
det skaver innebär samtidigt att förhålla sig till den stora osäkerhet det 
inne bär när kunskapen som tidigare hjälpte en att tolka och förstå värl
den inte längre passar ihop på ett meningsfullt sätt. När verkligheten så 
som den tidigare framstod faller samman och vad som går att veta eller 
inte ifrågasätts. Salih beskriver det som ett sorts brott i hur en uppfattar 

världen, när det logiska och rationella i hur världen tidigare framträdde, 
plötsligt istället ter sig ologiskt och irrationellt. Till exempel när kött 
plötsligt uppfattas som likdelar istället för mat, och genom det relateras 
till det lidande ”kött” förutsätter i andras kroppar och blir till ett kän
nande vetande i den egna kroppen. 

Vetande som motsats till den typ av kroppsliga ihopkoppling av  
kunskap och kännande skulle kunna liknas vid ett sorts distanserat 
och avstängt vetande, där individen omedvetet väljer att ta bekväm 
kunskap på allvar medan det som inte känns bekvämt eller riskerar att 
destabili sera helheten automatiskt sorteras bort. Ett sammanhängan
de och ration ellt vetande. Salih menar att olika typer av vetande och 
kunskap är särskilt avgörande i relation till ickemänskliga djur därför 
att: ”If the animal is a problem, it would seem that it’s primarily a pro
blem of how we understand and perceive the world and all the beings in 
it” (Salih 2014, s. 55). Mötet med råttan var ett sådant tillfälle för mig, 
där det som tidigare inte framstått som så konstigt plötsligt tedde sig 
helt irrationellt. Den kontext jag befann mig i, där jag skulle berätta 
en berättelse om relationen mellan människan och naturen inramad av 
omtanke, föll ihop som ett korthus när den enda egentligen ”naturliga” 
naturen visade sig. Så kom det sig i alla fall att för mig blev dödandet av 
”skadedjur” det som blev ett arbetsmiljöproblem. 

Helena Pedersen, lektor i didaktik och pedagogiskt arbete, diskuterar 
hur erfarenheten av att känna kunskap på det viset i relation till hur 
ickemänskliga djur behandlas som: ”[…] a moment when everyone else 
seems to be entirely comfortable with what you regard as horrifying, 
even criminal” (Pedersen 2014, s. 16). Pedersen argumenterar för att om  
ickemänskliga djur ska kunna vara en del av forskning och kunskaps
produktion, kan vi inte bara förhålla oss till den abstrakta teoretiska 
ramen inom vilken kunskapen härrör till utan vi behöver också för
hålla oss till de konkreta materiella kroppar och liv som är en del av 
och påverkas av den specifika forskningssituationen. Hon skriver att: 
”We might better take an epistemological step to the side, and consider 
a more respectful approach to animals and animal life in which we will 
not interfere” (Pedersen 2014, s. 17). I mina erfarenheter av kopplingen  
mellan behandlingen av och relationen till både bläckfiskar och råttor,  
tänker jag att det steget skulle kunna innebära en mer meningsfull sam
manfogning av epistemologi och praktik. 
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Pedersen diskuterar även hur formellt lärande i skolan samspelar med 
olika institutioner för informellt lärande, som djurparker och muse
er, och hur det ickemänskliga tillåts framträda och förhandlas i dessa 
sammanhang (Pedersen 2007; 2010). Hon menar att den potential som 
ibland finns hos elever i mötet med denna typ av institution, eller kul
turella fenomen, oftast inte används av lärare: ”If moments of resistance 
with a more transformative potential are manifested, they are rarely gi
ven enough weight to be developed into discussion or action, and an op
portunity to reconsider the zoo is lost.” (Pedersen 2007, s. 146). För mig 
som har egna erfarenheter av att vara en del av sådana ögonblick, men 
saknat ord att beskriva det som händer i dem, känns det både hopp
fullt och viktigt att det inleds studier kring vilken typ av lärande som 
sker, och kan ske, i djurparker. Utifrån min roll som museipedagog kan 
jag både vara en slags portvakt för det som citatet ovan fångar och är i 
en position varifrån jag har både möjlighet och ansvar att ta vara på de 
ögonblick som uppstår och öppna upp för ett transformativt lärande för 
hållbar utveckling (se till exempel Walsh et al. 2020). 

HUNDEN

I mitt privata liv lever jag tillsammans med en hund: Juno. Även detta 
ickemänskliga djur har förändrat mig i grunden. Ganska ofta när vi är 
ute på promenad får jag kommentarer som jag uppfattar som kritiska: 
”här är det någon som är ute och går med husse” eller ”vem är det som 
bestämmer här då egentligen?”. Jag tänker att det beror på att jag i så 
stor utsträckning som möjligt anpassar mig till Juno när vi är ute och 
går. Det innebär att vi ganska ofta sicksackar oss fram längs vägen eller 
ibland att Juno springer så fort hon kan och jag försöker hänga med. 
Det kommer sig av ett enda skäl: jag är skyldig Juno det. Det handlar 
inte om hur jag ser på olika filosofier kring hur man ska ”uppfostra” 
hundar, det handlar om att det är det allra minsta jag kan göra för att 
uppväga för den ojämlika situation jag har försatt Juno i. Att försöka 
förstå vad Juno vill och behöver, och anpassa mig så mycket som möjligt 
utifrån det, är något jag kan göra. Det handlar inte om att göra vad som 
helst eller allt, men det är inte så svårt att göra något: att skynda mig 
om hon har bråttom, att vänta om hon vill undersöka något, att vara 
uppmärksam och försöka lyssna på vad hon vill. Jag kan förstå att det 

ibland ser ut som att jag inte har kontroll på situationen, men det är ju 
poängen: jag kontrollerar i princip allt i Junos liv, så promenaderna är 
hennes. När vi rör oss runt i staden är hennes sinnen överlägsna mina – 
den information och de materiella berättelser som finns på husväggar, 
på stenar eller grenar, eller fritt i luften är tillgängliga för henne men 
inte för mig. Varför ska jag då vara den som bestämmer över en aktivitet 
som jag inte är evolutionärt utvecklad för att förstå?

Detta förhållningssätt tar inte bort det faktum att jag har köpt Juno 
av ett annat mänskligt djur och att det inte fanns samtycke varken från 
Juno eller hennes mamma eller syskon. Det fanns inte heller samtycke 
för det möte mellan Junos föräldrar som resulterade i att Juno och hen
nes syskon blev till. Kategoriernas gränser är återigen luddiga och sam
tidigt knivskarpa – de som har bestämmanderätt har bestämt att de inte 
behöver fråga. Men hur skulle det gå till att fråga en hund om samtycke, 
kanske någon undrar – de kan ju inte prata? Jag skulle säga att de verk
ligen kan prata, om än inte med vårt mänskliga abstrakta språk. Men i 
sin kommunikation är de väldigt tydliga. I mitt hem är missförstånden 
långt fler i den mellanmänskliga kommunikationen än i den som rör sig 
över artgränsen. Juno berättar om hon är glad, trött, rädd eller stressad, 
uttråkad och kanske lite grinig, rastlös, eller kanske bara lite allmänt 
missnöjd. Hon berättar när hon vill ha närhet eller när hon vill vara 
ifred. Hon berättar med hela sin kropp om hon vill, eller om hon inte 
vill. Det vill säga, om vi kan lära oss att förstå. Och det allra minsta en 
kan göra är väl då försöka lyssna och förmå att inte, att stiga åt sidan 
och låta ickemänskliga djur själva bestämma om de vill eller om de inte 
vill ha en relation. Jag tänker att det skulle kunna vara en form av mer 
hållbar relation mellan mänskliga och ickemänskliga djur, en som inte 
erbjöds Juno eller något av de andra ickemänskliga djur som har funnit 
sig i en relation till mig. Det finns såklart en överhängande risk att de 
flesta i detta läge skulle välja att inte.
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SLUTORD

I den workshop jag deltog i på Världskulturmuseet i Göteborg diskute
rades hur aktivism och hopp kan vara användbara förhållningssätt i en 
museipedagogisk kontext. I alla de lärandesituationer som jag har be
skrivit i denna text har jag haft en känsla av att jag är lite aktivistisk. 
Att skriva den här texten har ibland känts aktivistiskt. Det har inte va
rit helt entydigt, eftersom jag samtidigt har upplevt att det lärande som 
har kommit ur de situationerna har en frigörande potential för både de 
mänskliga och ickemänskliga djur som varit inblandade. Det kopplar 
väldigt tydligt till de mål som verksamheten har, vilket ju motsäger att 
det skulle handla om en aktivism utifrån mig själv som person. Dessut
om undrar jag om det kan sägas vara aktivism att inkludera olika per
spektiv, om det inte samtidigt är aktivism att välja bort dem? Men en 
sorts aktivism som handlar om att göra motstånd är det i någon mening, 
motstånd genom att inte. Att inte slentrianmässigt beskriva verklighe
ten utifrån ett kunskapsteoretiskt paradigm med rötter i de patriarkala 
strukturer som lett jorden in i antropocen. Att inte se ickemänskliga 
djur som objekt, tillgängliga för människan att äga, dominera och kont
rollera. Att inte oansvarigt kategorisera. Att inte döda råttor. MacCor
mack uttrycker det återigen smärtsamt tydligt: ”Vår diskurs och kom
munikation om djur är ett resultat av de sätt på vilka vi har exploaterat 
och utnyttjat dem, parasiterat på dem, behövt dem och velat ha dem” 
(MacCormack 2017, s. 198).

På institutioner som djurparker och museer förhandlas, behandlas  
och bestäms en mängd olika ord, begrepp och fenomen med de icke 
mänskliga kropparna och föremålen som teoretisk projiceringsyta och 
materiellt faktum. Dock finns det många exempel på när de två sfärer
na, det teoretiska och det materiella, inte riktigt kan flätas ihop till nå
got sammanhängande. I min erfarenhet av pedagogisk verksamhet i en 
djurpark händer det ibland att dessa sprickor synliggörs på olika sätt, 
och att det i dessa ögonblick, precis som Helena Pedersen beskriver i 
sin forskning, finns en potential att inleda ett samtal och att tänka det 
otänkbara tillsammans. 

Tack vare mitt jobb har jag befunnit mig i situationer där det hän
der att de ickemänskliga djur som det mänskliga samtalet utgår ifrån 
faktiskt i någon mening också har en röst. Inte alltid och inte med alla, 

men tillräckligt ofta för att jag utifrån min professionella erfarenhet ser 
en stor potential för att uppnå de mål verksamheten har satt upp och 
för ett lärande för hållbar utveckling på riktigt. Vägen mot att helt upp
höra, att träda åt sidan, är både lång och full av svårigheter för den här 
människan, marinbiologen, pedagogen. Men om det är en meningsfull 
väg mot en mer hållbar värld för både människor och ickemänniskor, 
kanske det kan ge ett slags hopp som frammanar handlingskraft och 
kreativa sätt att leva bättre tillsammans, att inte.
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MÄNNISKA-DJUR-
RELATIONER PÅ MUSEET:  
EN KRITISK PEDAGOGISK 
INTRODUKTION 
Helena Pedersen

Hur kan djurs situation och livsvillkor uppmärksammas  
i skolan, lärarutbildningen och på museer? Kritisk djur-
pedagogik är ett nytt forskningsfält som fokuserar på 
djurs intressen och upplevelser i ett samhälle där de 
rutinmässigt exploateras för människans skull.  
Pedagogikforskaren Helena Pedersen presenterar  
här de teoretiska utgångspunkterna för den kritiska 
djur pedagogiken och diskuterar exempel på praktiska 
tillämpningar i museipedagogiska sammanhang.

De globala utmaningar – eller katastrofer – vi står inför är akuta: Klimat
förändringar orsakade av global uppvärmning; liksom art utrotning, 
havs död, skogsskövling och ekosystemkollaps. Till detta kommer epi
demier så som fågelinfluensa, svininfluensa, SARS och covid19 som ofta 
har ursprung i intensiva djurbesättningar, och som tenderar att hop
pa över artbarriärer och utgöra ett hot även mot människor. Allt detta 
väck  er frågor kring hur djur och människor påverkar varandra i en glo
baliserad värld. Vårt sätt att behandla djur ligger till grund för många 
av de problem vi orsakat, som i sin tur drabbar både människor och 
djur på en rad olika sätt. Ett exempel är de omfattande skogsbränderna 
i Australien under våren 2020, då uppskattningsvis mer än en miljard 
djur 1 dödades ( Wood 2020 ). Den globala krisen bör, enligt Celermajer 
( 2020 ), beskrivas i termer av inte enbart genocid eller ekocid, utan omni-
cid – mordet på allting.

 Samtidigt som vi håller på att utrota mängder av vilt levande djurar
ter, skövla deras naturliga livsmiljöer och kraftigt minska den biologiska 
mångfalden, ägnar vi oss åt en systematisk massproduktion av djur – 
framför allt inom livsmedelsindustrin. Parallellt med att de vilda djurens 
antal minskar i en dramatisk takt, ökar alltså antalet djur inom bland an
nat livsmedelsindustrins olika sektorer.2 Den parallella massutrotningen 
och massproduktionen av djur, som dessutom är sammankopplade på 
olika sätt, är en paradox som kan ses som grundläggande för hur vårt 
moderna samhälle har utvecklats i den så kallade antropocena epoken 
( Gunnarsson Dinker & Pedersen 2019 ). Trots detta är våra vetenska
per fortfarande i grunden antropocentriska: de saknar djur perspektiv, 
och djuren som subjekt och individer är ofta bortglömda i diskussioner 
kring antropocen – liksom i så många andra sammanhang då miljö 
och klimatfrågor debatteras. I det här kapitlet kommer jag att introdu
cera fältet Kritiska djurstudier och dess pedagogiska inriktning, Kritisk 
djurpedagogik, som kunskapsfördjupning om människa djurrelationer 
i antropocen och som grund för hur vi kan arbeta praktiskt med frå
gorna i pedagogiska sammanhang på museer och andra platser. 
Jag kommer också att ge exempel från mina fältstudier där jag följt  
gymnasieklasser på studiebesök till två utställningar där människa djur
relationer gestaltas på skilda sätt, och från en workshop jag med verkat i 
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på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm tillsammans med student er 
från förskollärarutbildningen. 3 Syftet med kapitlet är att synlig göra dju
ren som subjekt i museipedagogiska utbildningssammanhang, ifrågasät
ta vårt systematiska utnyttjande av dem, och diskutera hur utbildning 
kan bidra till att skapa nya relationer med djur som ger dem rätt till sina 
egna liv bortom nyttan de uppfyller för människor.

KRITISKA DJURSTUDIER

Kritiska djurstudier utmärker sig från andra vetenskapliga fält genom 
att sträva efter att utgå från djurens perspektiv i en samhällskritisk kon
text: Vad innebär det att vara ett djur i människans samhälle? Hur på
verkas deras livssituation av människors verksamhet? För det stora fler
talet djur måste svaret bli att de påverkas negativt: Vi lever i ett spe
cie sistiskt samhälle där djur främst ses som resurser och produkter, där 
ekonomiska intressen styr deras tillvaro, och där människor har tagit 
kontroll över deras liv, fortplantning och död. Det speciesistiska sam
hället är intimt sammankopplat med den kapitalistiska ordning vi alla 
befinner oss i, som tenderar att reducera relationer – mellanmänskliga 
relationer, men framför allt relationer mellan människa och djur – till 
ekonomiska transaktioner och inordna dem i processer av produktion 
och konsumtion ( Best 2009; Matsuoka & Sorenson 2018; Nibert 2017; 
Nocella et al. 2014; Sanbonmatsu 2011b; Sorenson 2014; Taylor & Twine 
2014 ). Syftet med kritiska djurstudier är inte bara att bidra med kunskap 
om hur detta sker, utan att i grunden förändra djurens villkor – och där
med samhället. Som statsvetaren PerAnders Svärd skriver:

Kritiska djurstudier står för ett systemkritiskt och aktivistiskt för
hållningssätt där det uttalade målet är att avskaffa människans 
exploatering och förtryck av andra djur. De kritiska djurstudierna 
hämtar inspiration från djurrättsfilosofi, anarkism, feminism, 
queer teori, ekopedagogik, kritisk teori och intersektionella per
spektiv för att formulera en holistisk vision om global rättvisa och 
fullständig frigörelse för alla förtryckta grupper. (Svärd 2017, s. 15)

I likhet med de andra kritiska forskningsfält som Svärd diskuterar är 
maktanalyser en central del av kritiska djurstudier, som inte begränsar  

sig till analyser av maktrelationer mellan människor, utan framför allt 
fokuserar på maktrelationer mellan människor och djur. Vilka olika 
uttryck tar maktutövandet över djur i samhällets olika institutioner – 
djurindustrier, djurparker, djurcirkusar, skolor, forskningslaboratorier, 
politi ken, media, familjen, museer och andra arenor där vi har integre
rat djuren utan deras medgivande? Vilka konsekvenser får det för djuren 
själva, men också för oss människor som direkt eller indirekt bidrar till 
övergrepp i vetenskapens, underhållningens, livsmedelsproduktionens 
eller utbildningens namn?

Till Svärds beskrivning av systemkritik kan läggas två andra former 
av kritisk analys: ideologikritik och normkritik. Ideologikritiken om
fattar speciesismen som en ideologi – ett tankesystem – som, i analogi 
med rasismen och sexismen, formar våra tankemönster och sätt att leva 
( Nibert 2002 ). Speciesismen som ideologi får vårt djurutnyttjande att 
framstå som normalt, naturligt och nödvändigt ( Joy 2010 ); så självklart 
för oss att det sällan blir föremål för kritisk reflektion eller ifrågasättan
de. Även normkritiken känner vi igen från genusvetenskapen, queer
teorin och andra kritiska forskningsfält. Ett exempel inom kritiska djur
studier är analyser av köttnormen ( Gålmark 2005 ), det vill säga normen 
att konsumera djurprodukter, och att problematisera det som Carol J. 
Adams ( 1993, s. 202 ) har kallat ontologiseringen av djur som mat, där de 
så kallade produktionsdjuren inte har något existensberättigande utan
för det livsmedelsproducerande systemet. Hur skulle nya relationer med 
djur – relationer som ger dem rätt till sina egna liv – kunna se ut? Den 
”fullständiga frigörelse” för alla förtryckta grupper som Svärd ( 2017 ) 
diskuterar kan tyckas utopisk när det gäller djurens situation, men det 
finns flera vägar till ett postspeciesistiskt samhälle. 4 

Vår materiella, fysiska produktion och konsumtion av djur är omfat
tande, och ligger till grund för en förståelse av våra komplexa relationer 
med dem, liksom av samhället i stort. I det här kapitlet kommer dock 
den visuella konsumtionen av djur att stå i fokus, så som den kan ta 
sig uttryck på museer. Vår visuella konsumtion av djur är minst lika 
omfattande som den materiella, ofta sammanvävd med den ( Peder
sen 2010b ), men uppfattas ibland som mer harmlös och pedagogiskt 
motiverad. Som jag kommer att visa här behöver denna pedagogik 
ifrågasättas.
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EXEMPEL FRÅN FÄLTSTUDIER MED GYMNASIEKLASSER

Under mina fältstudier, där jag har forskat om hur våra relationer med 
djur formas och förhandlas i gymnasieskolan ( Pedersen 2010a, 2010c ), 
har jag haft tillfälle att följa med två elevgrupper och deras lärare på stu
diebesök till två olika museer: Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, 
och en temporär utställning med titeln Älskas… ätas arrangerad i sam
arbete mellan Sörmlands museum och djurparken Parken Zoo Eskils
tuna. Denna utställning behandlade specifikt etik och makt i relatio
ner mellan människa och djur. Elevgrupperna jag följde kom båda från 
gymnasiets naturbruksprogram med inriktning djurvård, och under 
besöken var jag framför allt intresserad av att studera hur relationer mel
lan människor och djur gestaltas av museerna, och hur eleverna inter
agerar med budskapen.

▼   figur 1 Naturhistoriska museet i Stockholm, 
2008. Foto: Santi Villamarín. Källa: Flickr. 

Besöket på Naturhistoriska riksmuseet var en specialvisning för vår 
grupp: en guidad tur bakom kulisserna på museet. De utrymmen vi blir 
visade är forskningens högborg, som inte är öppna för allmänheten. Di
mensionen på det mesta är stort: Högt i tak, höga skåp, höga ställningar 
varifrån djurskinn och kranier hänger, stora skelettdelar. Forsknings
objekten finns runt omkring oss, överallt: ibland instängda i dolda skåp, 
ibland bakom glas, ibland stående fritt i rummet. Många trånga gångar 
och små rum uppmuntrar eleverna att interagera och uttrycka sig spon
tant med varandra. I rummen finns uppstoppade, eller, som personalen 
kallar det, ”monterade” djur:

Här finns hela kroppar och delar av kroppar, bland annat giraff 
och älghuvuden. Bland det första som möter vår blick är apor: 
vuxna apor, babyapor, olika sorter. De har några pinnar omkring 
sig som troligen ska föra tankarna till deras miljö i levande och 
fritt tillstånd. Bakom glas finns ett aphuvud monterat på en liten 
sockel med beskrivningen ”huvud av mandrill”. Här finns massor 
av olika djur, alla döda och uppstoppade. De verkar ganska gamla. 
När vi går in i ett anslutande utrymme är det första vi möter en 
uppstoppad hund, som ligger på ett skåp. Guiden upplyser oss om 
att ”här händer det att folk lämnar in sina husdjur”. Flera elever 
verkar reagera särskilt på den uppstoppade hunden och en elev ut
brister: ”Husdjur, lägg av, vad äckligt”. Vi får veta att hunden har 
lämnats in av en anställd vid museet. (Fältanteckning; se Pedersen 
2010a, s. 6–7)

Jag frågar en flicka vad hon tycker om rummet. ”Obehagligt med 
upp  stoppade djur”, svarar hon. Jag frågar varför, djurkropparna är ju inte 
blodiga. ”De har varit levande”, svarar hon. 

Vi går in i nästa rum. Från höga ställningar hänger oändliga rader 
med tättpackade hela skinn: 

Ansikten och tassar är kvar. Djuren är upphängda med snören 
träd  da genom ögonhålorna. Ansiktsdragen ser förvridna ut. Här 
finns ”all världens kattdjur”, men även andra pälsbärande djur. 
En elev säger ”Här hänger en hel garderob”. Jag uppfattar en ord
växling mellan två flickor: ”Tänk om vi hänger så här nån dag.”  
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”Det lär vi ju göra”. ”Jag tror inte de vill ha oss.” (Fältanteckning; 
se Pedersen 2010a, s. 7)

På tillbakavägen pratar jag med fler elever. Ingen verkar vilja jobba 
på museet, och de motiverar det med att de vill jobba med levande djur. 
Bara en elev jag pratar med öppnar för möjligheten till forsknings eller 
museiarbete: ”Man vet ju aldrig”. Den uppstoppade hunden verkar ha 
gjort intryck. En elev säger: ”Tänk om det var din hund”, eller ”Tänk 
om det var din kanin”. Någon funderar över hur det skulle vara att ha 
haft sin hund levande omkring sig, och sen komma till museet och se 
den uppstoppad. För några elever verkar intrycket av besöket vara ”äck
ligt, men samtidigt intressant”. På tunnelbanan tillbaka till stan säger en 
elev spontant: ”Vad tråkigt att vara död! Man har ju inga upplevelser.” 
(Pedersen 2010a, s. 9)

Den andra utställningen, med titeln Älskas… ätas, var en tillfällig 
specialutställning i anslutning till djurparken Parken Zoo i Eskilstu
na. Målet för djurvårdarelevernas studiebesök var själva djurparken, 
men elevgruppen uppmuntrades av sin lärare att även passa på att be
söka utställningen. Utställningen, som var inrymd i djurparkens entré
byggnad, avskild från djurhägnen, utforskade etiska aspekter av männ
iskans relation till djuren och beskrevs på följande sätt i djurparkens 
informationsfolder:

Hur har vi människor hanterat, nyttjat och utnyttjat djuren och 
skapat de djur vi behöver? Hur har vi sett på djur i fångenskap och 
frihet? Vem är beroende av vem och vem har makt över liv och 
död? […] Grundtemat är etiska frågor kring hur vi behandlar våra 
djur, om djurens rättigheter och människans skyldigheter och 
kanske tvärtom. Går gränsen vid hamburgaren, handväskan eller 
den transplanterade njuren? (Våra Djur 2004, s. 34)

Utställningsrummet är täckt från golv till tak av samtida och his
toriska bilder, foton, textfragment, citat, informationsskyltar, modeller, 
artefakter och andra representationer av en mängd olika slag och i olika  
storlekar. Röster som finns närvarande var bland annat djurskydds
lagen, folklivsskildrare, Bondepraktikan från 1833, insändare till Söder-
manlands Nyheter om lösspringande katter, djurrättsaktivister och djur
kommunikatörer. Även djurindustrin gestaltas:

Bland det första jag ser är ett litet upplyst rum inbyggt i väggen. 
Där är en huggkubb placerad, och en yxa, med målade blodfläck
ar. Runt omkring på golvet finns en massa små modeller av dun
iga kycklingar. I taket över stora delar av utställningslokalen har 
man på snöre hängt upp en lång rad modeller av broilerkroppar 
med avhuggen, blodig hals, hängandes upp och ner. (Det ska för
modligen föra tankarna till slakteriets löpande band.) Hönornas 
och grisarnas liv i produktionen – ”Hönsliv” – när människan be
stämmer, beskrivs och sätts i kontrast till ”Hönsliv” – när hönan 
själv bestämmer (dvs. när hon är helt fri att leva som hon vill). 
(Fältanteckning, se Pedersen 2010a, s. 9–10)

Parallellt med dessa ganska brutala gestaltningar använder sig utställ
ningen av animalieindustrins uttryck ”värphöns”, ”slaktkycklingar” och 
”avelsdjur”. Sådana begrepp kallar sociologen David Nibert (2003) för 
sociala positioner som konsoliderar och återskapar djurens instrumen
tella funktioner i ett speciesistiskt samhälle, där de sällan finns till för 
sin egen skull. Men kritiska inslag finns där: en lång färgfotosekvens 
med lakoniska förklarande texter beskriver slaktprocessen av grisar, steg 
för steg. Efter bildsviten sitter en skylt med rubriken ”Slakt”. Där står 
följande text: 

Mycket mycket få tamdjur dör en naturlig död. De flesta slaktas 
på slakteri för att bli mat åt oss människor. Det vore fel att förneka 
att många djur upplever stress och ångest, men med rätt hantering 
kan slakten göras så skonsam att djuren är trygga in i det sista. 
Det är dessutom en fördel för oss eftersom köttet då håller en hög
re kvalitet. (Fältanteckningar; se Pedersen 2010a, s. 9)

Det finns också en motröst närvarande, ett citat av veganen Anna: 
”Jag är en levande, kännande individ, precis som alla de ickemänskliga 
djur som idag utnyttjas och mördas för den art av djursläktet som kallas 
människans skull. Lika lite som jag skulle utnyttja en människa skulle 
jag utnyttja en ko.”

Jag dröjer mig kvar vid sviten av slakterifoton. Många elever pas
serar långsamt förbi, stannar och tittar, och läser noga bildtexter
na. En elev tittar på ett foto som visar griskroppar hängandes upp 
och ner och konstaterar att grisarna ges mer utrymme som döda 
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än som levande. En annan elev säger, Det där ser ju verkligen ut 
som mord. En tredje elev ser en bild med en gris som hänger upp 
och ner i ett ben, och påpekar med sorgsen röst att svansen är all
deles slak: Hon följer långsamt och smeksamt svansen med sitt 
finger. (Fältanteckningar; se Pedersen 2010a, s. 11)

Jag hör en elev säga: ”Jag vet att jag skulle bli vegetarian, men…”. En 
annan säger lättat att hon är det, vänder sig till en stor plastmodell av en 
ko i naturlig storlek som står intill, smeker den och säger med försäkran 
i rösten: ”Jag äter inte dig”. 

I utställningsrummet finns mängder av skyltar med olika avsända
re. En skylt berättar om avel: ”Tekniken ersatte naturlig befruktning 
och människan hade tagit ännu ett steg i sin kontroll av djurens repro
duktion och sexualitet.” I ett citat från branschorganisationen Svensk 
Gris används ord som avelsframsteg, galtkvalité och avelsnivå. De re
kommenderar inseminering framför naturlig betäckning: ”Avelsarbetet 
är inriktat på lönsamhetsfrågor, med fokus på modersegenskaper och 
köttkvalitet.” En annan skylt sitter vid en stor bur, i vilken en grotesk 
modell, en slags hybrid mellan människa och gris, är placerad. Rubri
ken lyder: ”När människan leker Gud. Från avel till genteknik”. ”Vilket 
ansvar har människan, som art, som medvarelse, som samhälle och som 
enskild individ?” (Fältanteckningar; se Pedersen 2010a, s. 10). På en an
nan plats, med rubriken ”På människans villkor”, ställs frågan ”Med 
vilken rätt bestämmer människan?” Pälsproduktion behandlas kortfat
tat med några färgfoton samt en pälskappa upphängd på väggen. Under 
den finns ett citat av en zoolog: ”Människan är den enda art som pryder 
sig med likdelar från andra arter”. Även djurförsöksfrågan avhandlas, 
men mycket kortfattat, i form av en informationsskylt samt en mo
dell av en råttbur, och några färgfoton. Skylten berättar att de etiska 
nämnderna ”utgår från djurskyddslagen och väger sedan försökets nytta 
mot djurens lidande”. ”Var gränsen går kan diskuteras. Kan lidandet 
för hundratals möss legitimeras av möjligheterna att bota människor?” 
(Fält anteckningar; se Pedersen 2010a, s. 10). Skylten nämner ingen kritik 
mot hur nämnderna har fungerat; däremot nämns att det finns forskare 
som själva börjar ifrågasätta försökens effektivitet och tillämpbarhet. 

Även teman som jakt, cirkus och sällskapsdjur adresseras. Utställ
ningen Älskas… ätas täcker in de flesta områden där djur används  
eller dödas för människans syften. Men trots att utställningen är inhyst 

i en djurpark, ser jag inga skyltar, visualiseringar av eller kommentarer 
om djurparker. 

De två olika museibesöken jag följde med på under mina fältstudier 
i gymnasieskolan var radikalt olika vad gällde form, innehåll, pedago
gik, budskap och syfte: Älskas…ätas problematiserade perspektiven etik 
och makt i människadjurrelationer, medan Naturhistoriska riksmuseet 
snarare manifesterade dessa maktrelationer. Trots detta fann jag en över
raskande överensstämmelse i de två elevgruppernas respons: i centrum 
för elevernas möten med representationer av djur under museibesöken 
stod existentiella frågor om liv och död. Dessa vävdes i sin tur samman 
med utsuddade gränsdragningar mellan ”en själv” och ”den andre”. 
Eleverna gav spontan respons på de döda eller avbildade levande djur de 
mötte i utställningarna, och relaterade djurens situation till sig själva, 
ofta genom att föreställa sig själva i djurets situation. De använde alltså 
egna tolkningsramar, centrerade kring sitt eget jag i relation till djuret, 
för att skapa egna förståelser och sammanhang i utställningarna, oav
sett museibesökens pedagogiska syfte. Deras förståelser cirklade kring 
existentiella frågor, empati, och respons på de utställda djuren nästan 
som om de vore levande, förkroppsligade ”andra” i rummet (Pedersen 
2010a).

▲   figur 2 Ko av plast som ingick i  
utställningen Älskas…ätas.  
Foto: Sörmlands museum, 2010. 
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ERFARENHETER FRÅN WORKSHOP I FÖRSKOLLÄRARUTBILDNINGEN

Följande erfarenheter bygger på en workshop jag och Anna Palmer ar r
an gerade på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm med universitets
studenter från förskollärarutbildningen. Syftet med workshoppen var 
att tillsammans med studenterna utforska museimiljön utifrån andra  
perspektiv än de ofta förgivettagna, antropocentriska positionerna, 
och reflektera över de didaktiska och etiska möjligheter och utmaning
ar som uppstår när människadjurhierarkin problematiseras. För att 
kunna lyfta diskussioner om människadjurrelationer och exploatering, 
och uppmuntra reflektioner kring frågor om makt, etik och ansvar, fick 
studenterna en kort introduktion till kritisk teori. Introduktionen foku
serade på museets roll i skapandet och återskapandet av relationer mel
lan privilegierade och ickeprivilegierade grupper, kulturer, och arter 
(Palmer & Pedersen 2017). Workshoppen ingick i en kurs i pedagogisk 
dokumentation, och studenternas uppgift var att i mindre grupper gå 
runt mellan de olika utställningarna och dokumentera sina egna diskus
sioner och reflektioner, begrepp och idéer som uppstår i mötena med de 
monterade djuren och dioramorna, för att förhålla sig till på vilka sätt 
det är möjligt att röra sig i rummet, vad som går att göra, och under
söka vad utställningen vill att besökarna ska göra. Vi bad dem beskriva 
händelser och agerande i mötet med utställningarna och reflektera över 
vilken blick som uppmuntras av utställningarna, vilka berättelser som 
skapas, och vilka frågor som uppstår. Vi bad också studenterna beskriva 
vad de vill veta mer om, och vad de säger, gör och tänker de när de tar 
del av utställningen. Vi var intresserade av vad som händer när student
erna dröjer sig kvar i de etiska frågor och dilemman som kan uppstå 
– och vilka erfarenheter de kan ta med sig i sitt pedagogiska arbete med 
förskolebarn. Naturhistoriska riksmuseet besöks ofta av skolklasser och 
förskolegrupper, och vi ville ge de blivande förskolepedagogerna kun
skap och träning i att hantera djuretiska frågor som kan uppstå bland 
barnen (Palmer & Pedersen 2017). 

Under besöket slår Anna och jag följe med olika studentgrupper, lyss
nar på deras diskussioner och deltar i vad som händer. Vilka frågor blir 
viktiga? Vilka montrar drar till sig mest uppmärksamhet, och när upp
står brännande diskussioner? Vi gör ett nedslag i utställningen Natur 
i Sverige, där en grupp studenter stannar till vid en monter. Montern 

innehåller ett fastfruset ögonblick av ett lodjur i språnget, jagandes en 
ripa. Studenterna frågar sig: ”Vad är syftet med att visa att djur dödar 
andra djur, när de ändå redan är döda?” och konstaterar att det är ”ett 
dött uppstoppat djur som dödar ett annat djur, som också redan är dött. 
Det är en ’dubbeldöd’ ” (Palmer & Pedersen 2017, s. 49–50). De börjar 
diskutera vad som menas med dubbeldöd, varför det är fel att visa det 
på en utställning, och om det inte är så i verkligheten också? Vad är 
verklighet – är inte montern och de monterade djuren också en verk
lighet? Under workshoppens slutdiskussion konstaterar studenterna att 
inte ens i döden får bytesdjuren vara ifred. Deras död iscensätts, före
vigas och exponeras ad infinitum genom utställningarna; en reflektion 
möjliggjord genom fördjupad kritisk förståelse av djurs objektifiering i 
museimiljö och dess konsekvenser (Palmer & Pedersen 2017).

Susan Willis (1999) har beskrivit motsvarande glasväggar i djurparker 
och akvarier som att glaset skär djurets livsmiljö mitt itu med en kirurg
isk precision som påminner om dissekering: att göra ett snitt i djurets 
miljö och därigenom omforma dess livsvärld till ett fönster för besökar
nas blickar, är ett våldsamt ingrepp. Samma logik ligger bakom Natur
historiska riksmuseets dioramor, även om ”djuren redan är döda”. En 
student konstaterar i den avslutande diskussionen att ingen människa  
förekommer i utställningen, men ändå finns människans blick där hela 
tiden. En annan student skriver i sin dokumentation: ”Iscensättning en  
av djuren i landskapet kan ge ett intryck av att djuren befinner sig i sin 
naturliga miljö. Men samtidigt, efter att ha lyssnat på föreläsningen, så 
upp levs djuren om möjligt ännu mer döda” (Palmer & Pedersen 2017, 
s. 51).

Monterade djur och dioramor på ett museum förmedlar en vision av 
naturen och vetenskapen och inbjuder också till en ovanlig intimitet 
med de monterade djuren (Desmond 2002): att närma sig och utforska 
djuret på besökarens villkor. Intimiteten får sin attraktionskraft av att 
den normalt sett är omöjlig att uppnå med levande djur i vilt tillstånd. 
Naturhistoriska riksmuseets dioramor har alltså inte bara ett natur
vetenskapligt didaktiskt syfte, utan kommunicerar också att djuren är 
tillgängliga för oss att manipulera, konsumera och kontrollera.

Nästa utställning Anna och jag besöker med studenterna är Liv  
i vatten. Där finns levande fiskar i akvarier, sida vid sida med artificiella  
fiskar, alger och plankton tillverkade av plast och frigolit. Gruppens  
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upp märksamhet dras till en bläckfisk i en glasmonter som finns längst 
in i rummet. Studenterna diskuterar om den är äkta. En av studenterna 
påpekar att bläckfisken ser ut att ruttna bort och en annan tycker att den 
ser ut som ”kramaren ur Prometheus” (Palmer & Pedersen 2017, s. 52).  
I rummet står också en docka av en man i naturlig storlek iklädd gröna 
jaktkläder och höga vadarstövlar, utrustad med ett kastspö. Student
gruppen diskuterar människans maktutövning över djuren och natu
ren. De prövar att sätta sig in i fiskens situation, och en student frågar 
hur roligt det kan vara att bli uppdragen och dödad av en krok i mun
nen (Palmer & Pedersen 2017)?

Den materiella och visuella ordningen av kroppar och föremål i den 
här montern och på andra platser i museet bidrar till en maktproduk
tion och en hierarki där människan anser sig stå högst. Det finns också 
en övergripande vetenskapssyn som gör alla djur, oavsett arttillhörighet, 
helt och hållet tillgängliga för människans blickar och händer (jfr Mac
Cormack 2013). Efter vår workshop skriver en student i sin dokumenta
tion: ”Jag tänkte på djuren och hur de hamnat här. Hur dog de? Vem be
stämmer vilka djur som ska skjutas?” och en annan skriver: ”Varför har 
inte djuren samma rättigheter som vi?” (Palmer & Pedersen 2017, s. 46).

Workshoppen satte igång många nya tankar hos deltagarna. Flera  
studenter uttryckte i efterhand att workshoppen ställt frågor på sin 
spets och att de identifierat etiska dilemman i museimiljön som de ti
digare inte uppmärksammat. Flera deltagare skrev i utvärderingen att 
workshoppen hade vänt uppochned på många föreställningar och väckt 
didaktiska frågor som inte tidigare behandlats under utbildningen. En 
student skrev: ”Jag ser på museum på ett nytt sätt nu, mycket mer kri
tiskt.” En annan åsikt var: ”Det var bra att få vrida om i det gamla ’lun
ket’ som vi travar runt i efter alla år av besök på olika museum genom 
skola och privat” (Palmer & Pedersen 2017, s. 56).

KRITISK DJURPEDAGOGIK:  
ATT JOBBA MED MÄNNISKA-DJURRELATIONER PÅ MUSEUM

Erfarenheterna från de två studiebesöken och workshoppen kan förstås 
inte ge några definitiva slutsatser, men har ändå någonting att säga om 
hur människadjurrelationer formas på museum – och vilken poten
tial som finns. Samtidigt som de tydliggör hur museer, liksom andra  

pedagogiska institutioner, är medskapare av strukturell speciesism 
(makt ordningar mellan människa och djur) (Nibert 2002; Sanbon
matsu 2011a), kan, som vi har sett, också tillfällen för kritisk reflek
tion skapas med djurens perspektiv och situation i fokus. Här räcker 
en människocentrerad pedagogik inte längre till. Vi behöver en kritisk 
djurpedagogik som, med makt och normkritik som grund, tillåter djur 
att träda fram som subjekt och tar utgångspunkt i deras intresse av att 
styra över sina egna liv, snarare än i människans intresse av att utnyttja 
dem. 

Kritisk djurpedagogik är baserad på Kritiska djurstudier och omfat
tar kritisk analys av djurens situation både i och utanför utbildningssys
temet, och hur utbildning kan bedrivas annorlunda för att göra världen 
till en bättre plats för såväl djur som människor. Utbildningsinstitutio
ner har en lång tradition av att utnyttja djur som redskap och resurser i 
undervisningen, samtidigt som djurens situation och intressen ofta ig
noreras. Kritisk djurpedagogik handlar om att synliggöra och proble
matisera förgivettagen kunskap, normer och värderingar kring männ
iskadjurrelationer som vi socialiserats in i. Det handlar också om att 
utveckla alternativ: hur kan vi utbilda annorlunda för att bidra till både 
djurs och människors frihet från förtryck? Hur människadjurrelatio
ner i utbildningssammanhang är nära sammankopplade med frågor om 
miljö, klimat, social rättvisa och makt är en central del av Kritisk djur
pedagogik (Andrzejewski, Pedersen & Wicklund 2009; Cole & Stewart, 
2014; Corman & Vandrovcová 2014; Gunnarsson Dinker & Pedersen, 
2016; Kahn & Humes 2009; MacCormack, 2013; Nocella et al. 2019; 
Oakley 2019; Pedersen 2010c; Pedersen 2019; Rowe 2011; Wallin 2014).

Detta innebär för många ett radikalt perspektivskifte som kan gene
rera motvilja eller motstånd. De flesta av oss bär nog på en självbild som 
djurvänliga människor som lever i ett djurvänligt land. Djurplågeri är 
något som utövas i andra länder, av andra människor (Al Naher 2017; 
Göransson 2017). Djupgående kritisk självreflektion på den här punkten 
kan vara något som vi instinktivt värjer oss mot. En ofta förekommande 
respons är det ekologiskt orienterade, lite svepande påståendet att ”all
ting hänger ihop” och att vi därför även bör ta hänsyn till exempelvis 
bakterier och växter. Det resonemanget friskriver oss naturligtvis inte 
från ansvaret för det akuta lidandet hos de miljarder djur som föds upp, 
utnyttjas och dödas i till exempel livsmedelsindustrin – en verksamhet 
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som vi genom våra matvanor och andra konsumtionsmönster dagligen 
bidrar till att upprätthålla.5 En variant på det ”ekologiskt orienterade” 
argumentet ( att ”allting hänger ihop” ) är att ett ifrågasättande av till ex
empel vår köttkonsumtion innebär att vi separerar oss från djuren som, 
underförstått, äter varandra. Det stämmer att en del djur är carnivo
rer. De flesta är det inte. Om vi jämför med vår mjölkkonsumtion så 
ingår den sällan i dessa diskussioner om likheter och skillnader, trots 
att människan torde vara ensam bland däggdjuren om att dricka mjölk 
i vuxen ålder – dessutom från en annan art än sin egen. Att på det här 
sättet selektivt välja ut vilka djurarter vi vill identifiera oss med utifrån 
en aspekt av vissa djurs liv, och utifrån det dra slutsatser för hur vi själva 
ska leva, är illustrativt för vår förmåga att skapa argument som passar 
våra egna intressen. Som miljöfilosofen Dale Jamieson har noterat så 
finns det ett oändligt antal likheter och skillnader mellan människor 
och djur. Frågan huruvida vi människor också är djur, och vad det i så 
fall innebär, kan ses som ytterligare ett exempel på mänsklig självupp
tagenhet och är antagligen av begränsat intresse för de djur som just nu 
lider och dör under obeskrivliga förhållanden i våra produktionssystem.

Hur pedagoger kan arbeta med kritisk djurpedagogik på museum 
har jag givit några exempel på i beskrivningen av workshoppen med för
skollärarstudenter ovan. Det finns många andra sätt för kritiska pedago
ger att arbeta med människadjurrelationer. Pedagogikforskaren Karin  
Gunnarsson Dinker och jag har tagit fram en rad konkreta förslag som 
kan integreras i skolundervisningen, och som vi hoppas kan fungera 
som inspiration för museipedagoger:

1.  Reflektera kring etologisk kunskap om djurs känslor – hur  
upplever ett djur att bli jagad, slaktad, separeras från sin mamma, 
kastreras, insemineras, hållas instängd, tvingas uppträda eller  
delta i tävlingar, eller bli utsatt för experiment? Vad behöver  
ett djur för att njuta av livet? Förbättras eller försämras djurets  
livskvalitet av människors inblandning?

2.  Kritiskt analysera hur djur framställs i läromedel och i  
djurindustrins marknadsföringsmaterial. Jämför djurindustrins 
berättelser med djurrättsorganisationers material. Ta reda på hur 
många djur som slaktas varje dag, månad och år, både nationellt 
och globalt. Kartlägg ett djurs liv, från insemination till slakt.

3.  Undersök hur vårt språkbruk upprätthåller djurutnyttjande  
(till exempel att kon ”ger” oss mjölk).

4.  Diskutera och jämför filmer/dokumentärer från djuruppfödning 
och slakterier, liksom från djurhem och räddningsaktioner.  
(Exempel på filmer: Facing Animals; Peaceable Kingdom)

5.  Diskutera hur våra skilda förhållningssätt till djurs liv och död 
påverkar deras situation och förutsättningar. Till exempel,  
varför sörjer vi när vissa djur dör/dödas, men inte andra?

6.  Undersök konsekvenserna av djurutnyttjande (uppfödning,  
jakt, underhållning, djurförsök, sällskapsdjur) för både djur  
och människor.

7.  Jämför olika sociala rättviserörelsers historiska utveckling.  
Vilka paralleller finns mellan kampen för människors  
respektive djurs rättigheter? Skissa på ett framtidsscenario  
där båda målen uppnåtts.

8.  Påbörja en omställning av cafeterian/lunchmatsalen  
till vegansk mat.

(Gunnarsson Dinker & Pedersen 2016, s. 419–426)
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En fråga många ställer sig är vad man egentligen ”får” göra som pe
dagog? Hur långt kan man gå i sin (norm)kritiska ambition? Var går 
gränserna för yrkesrollen? Hur bemöter man exempelvis föräldrar och 
vårdnadshavare med en helt annan inställning? Mitt budskap till mina 
lärar och förskollärarstudenter är att vara trygga i sin professionalitet 
som pedagoger. Att möta känsliga eller kontroversiella frågor är en del 
av att ingå i ett pluralistiskt och demokratiskt samhälle. Vad som anses 
vara kontroversiella frågor har dessutom ofta definierats av vuxenvärl
den, och uppfattas inte nödvändigtvis på samma sätt av barn och unga 
(Palmer & Pedersen 2017). Men kritisk djurpedagogik handlar inte bara 
om att möta och engagera sig i kontroversiella frågor som kan aktuali
seras i samhället, kulturen, och bland barn och unga. Anna Palmer och 
jag menar att det också handlar om ett ”pedagogiskt civilkurage”: 

Att med tydlighet ta avstånd från våld, övergrepp, maktmissbruk 
och förtryck, oavsett vem som är drabbad. Det innebär att kritiskt 
reflektera kring hur samhälleliga och pedagogiska institutioner, så 
som t. ex. ett naturhistoriskt museum eller förskolan själv, är ak tiv 
(om än omedveten) medproducent av strukturell speciesism, lik
som av rasism och sexism. Det innebär också att reflektera kring 
hur dessa ordningar kan utmanas av oss som verkar i dessa institu
tioner – dvs. skapa möjligheter för att inte bara ”delta i världen” 
(Robinson 2012), utan att ta ett steg till, att faktiskt medverka till 
att förändra den. (Palmer & Pedersen 2017, s. 55)

Utbildningens möjligheter – och ansvar – att skärskåda sin egen 
praktik och bidra till arbetet för en bättre värld är en del av de kritis
ka djurstudiernas vetenskapsaktivism (scholar-activism), där samarbete 
och kontaktytor mellan forskning och sociala rättviserörelser ses som 
en del av akademins samverkansuppdrag. Det innebär att i rollen som 
forskare och pedagog inte bara forska och undervisa om sociala rörelser, 
idéburna organisationer och aktivism, utan med dem, i ett ömsesidigt 
kunskaps och erfarenhetsutbyte, som givetvis alltid måste vara öppet 
för kritik. Detta kan vara kontroversiellt. På universiteten finns gott 
om konservativa krafter och institutionaliserat djurutnyttjande ingår i 
universitetens verksamhet. ”Samverkan”, som en del av universitetens 
uppdrag, avser ofta samverkan med näringsliv och kommunal verksam
het, snarare än med ideella sektorn. Det finns också en oro för att nära 

kontakt med sociala rättviserörelser kan minska forskningens trovärdig
het och utbildningens objektivitet. För att utmana dessa föreställningar 
har jag, tillsammans med kolleger vid Göteborgs universitet, grundat 
nätverket GUCAS: ”Göteborgs universitets nätverk för kritiska djurstu
dier i Antropocen”. Nätverket har vuxit från fyra till 120 personer sedan 
starten 2018. Syftet är att skapa en tvärvetenskaplig plattform för alla 
som är intresserade av kritiska djurstudier, djurrätt, och klimatproble
matiken. Målen är att synliggöra människadjurrelationens centrala 
roll för miljö och klimatutmaningarna, att bidra till kunskapsutbyte, 
forskningssamarbete, pedagogisk utveckling, kampanjer och aktioner, 
och att arbeta för ett etiskt och miljömässigt hållbart campus fritt från 
djurutnyttjande. Nätverket arrangerar välbesökta gästföreläsningar, 
medverkar vid olika hållbarhetsevenemang, och initierar debatter i ak
tuella frågor vid Göteborgs universitet om till exempel veganpolicy och 
djurförsök. GUCAS är ett exempel på hur akademi och aktivism, teori 
och praktik, kan korsbefrukta varandra i en tid då klimatförändringar 
hotar alla levande varelsers livsförutsättningar och nödvändigheten av 
radikala omställningar av våra levnadssätt blir allt mer påtaglig.

▲   figur 3 Göteborgs universitets nätverk för  
kritiska djurstudier i Antropocen (GUCAS).  
Design: Pia Olmås.
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SLUTSATS: UTBILDNINGENS NÖDVÄNDIGA OMSTÄLLNING

I skuggan av antropocen befinner vi oss i en akut global kris. Klimatför
ändringar, artutrotning och risker för ekosystemkollaps har fått sällskap 
av pandemin covid19. Vår relation till djur, både vilt levande djur som 
fångas, dödas, eller trängs undan av människans verksamheter, och do
mesticerade djur som vi förslavat i våra produktionssystem, är en central 
del av den här utvecklingen. Kritiska djurstudieforskare har länge var
nat för många av de problem som nu blivit skrämmande aktuella (Best 
u.d; Nibert, 2012). Museer och andra utbildningsinstitutioner behöver 
nu ta ansvar för att bidra till att försöka vända en potentiellt katastrofal 
utveckling, och ställa om sina verksamheter. 

Den omställning jag talar om handlar inte bara om att stänga institu
tioner och övergå till digital verksamhet för att förhindra smittspridning 
i samhället. Vad den pågående krisen kan lära oss är att kunskap inte 
längre kan byggas på antropocentriska och koloniala arv av dominans 
och kontroll över djur och människor, inte heller på ekonomiskt styrda 
intressen och människans självutnämnda privilegier att utnyttja andra 
djur. Istället behöver kritiska djurpedagogiska perspektiv utvecklas och 
integreras i alla former av utbildningsverksamhet. För detta krävs en 
helt annan och mer långtgående omställning genom fortbildning av pe
dagoger och kollegialt samarbete, kunskapsutbyte med djurrättsrörelser 
och forskare inom kritiska djurstudier, insikt om situationens allvar, och 
öppenhet för förändring hos alla inblandade. Det kommer att innebära 
ett radikalt perspektivskifte, och som andra historiska skiften där vissa 
grupper upplevt sig berövade sina privilegier, kommer det att möta mot
stånd. Men i det ofrivilliga skifte som våra grundläggande livsförutsätt
ningar verkar stå inför – omnicid med Celermajers ord (2020) – blir ett 
upphörande av vårt djurutnyttjande centralt. Vi kan påbörja den om
ställningen idag.



294 295

■      M U S E E T S O M A R K I T E K T U R ,  P L AT S O C H K U N S K A PA N D E M I L J Ö J E N N Y S A M U E L S S O N O C H K A J S A H A R T I G 

MUSEET SOM  
ARKITEKTUR, PLATS  
OCH KUNSKAPANDE  
MILJÖ

T E M A



296 297

■      M U S E E T S O M A R K I T E K T U R ,  P L AT S O C H K U N S K A PA N D E M I L J Ö J E N N Y S A M U E L S S O N O C H K A J S A H A R T I G 

MUSEETS ROLL SOM  
DEMOKRATISK ARENA OCH  
AKTÖR FÖR KULTURELL  
HÅLLBARHET
Jenny Samuelsson och Kajsa Hartig 

Hur kan museer fördjupa sitt hållbarhetsarbete så  
att det genomsyrar hela verksamheten? Frågan om  
implementering har Västernorrlands museum arbetat  
med under en längre tid och i denna text beskriver 
musei  chefen Jenny Samuelsson och hennes kollega  
Kajsa Hartig hur de utvecklat en modell för ett strategiskt 
hållbarhetsarbete. De betonar vikten av ett med vetet 
förändringsarbete där digitalisering, kompetens höjande 
insatser och utvecklandet av nya arbetsmetoder med
verkar till ett hållbart museum som i förlängningen 
bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

I denna artikel vill vi belysa museers potential och möjligheter att bidra 
till en hållbar samhällsutveckling. Framförallt diskuteras kopplingarna 
mellan museers uppdrag, breddad delaktighet, digital utveckling och 
inkluderande metoder. Vi fokuserar särskilt på det utvecklingsarbete 
som vi själva ansvarar för och som genomförs vid Västernorrlands mu
seum i syfte att uppnå museets mål inom området hållbarhet. Vidare vill  
vi diskutera de verksamhetsutmaningar som kommer med ett stra te
giskt arbete kring hållbarhetsutveckling: Vilken roll har länsmuseet i 
det regionala och lokala samhället idag? Vilken roll bör och kan museet 
ha? Vad krävs för att museet ska kunna bidra till ett hållbart samhälle,  
i form av perspektiv och metoder? Vilka förändringar behöver åstad
kommas inom våra verksamhetsområden och vilka effekter är målet? 
Hur ska förändringarna implementeras? 

De idéer och slutsatser som presenteras i artikeln har växt fram i det 
ovan nämnda utvecklingsarbetet. I vissa fall går det att referera till forsk
ning eller resultat av andras utvecklingsarbete, medan en del är resultat 
av eget praktiskt arbete eller våra tankar om fortsatt arbete av seende 
hållbarhetsperspektiven. Under 2020 har dessutom Covid19pandemin 
särskilt präglat diskussionerna om hållbarhet. För museet är det ett gyl
lene tillfälle att lyfta detta förändrade intresse för vår kultur och männ
iskors livsstil ur hållbarhetsperspektiv.

MUSEERS HÅLLBARHETSUPPDRAG

Genom att prioritera hållbarhetsutveckling blir museer samhällsrele
van ta i tider av klimatförändringar och andra negativa miljöeffekter. Vi 
lever i en epok då människans påverkan på samhälle och natur ställer 
våra ekosystem på spel och därigenom hotas även människans överlev
nad, vilket uppmärksammas i Agenda 2030.1 För första gången i världs
historien är det människans påverkan på naturen, och inte tvärtom, 

◄   temabild 5 / figur 1 Västernorrlands  
museum på Murberget i Härnösand. Foto: 
Björn Granqvist, Västernorrlands museum. 
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som är starkast – och det leder till förödande miljöeffekter. Människor 
i dagens samhälle konsumerar mer än vad ekosystemen hinner återupp
bygga vilket hotar den biologiska mångfalden på jorden. Forskare be
skriver detta tillstånd som den sjätte vågen av massutrotning av djurlivet 
på jorden (Ceballos, Ehrlich & Dirzo 2017). 

Sveriges regering har deklarerat att Sverige ska vara ledande i arbetet 
med de globala målen inom Agenda 2030. Målen är ambitiösa och syf
tar bland annat till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter 
och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt att lösa klimat
krisen, utifrån de övergripande perspektiven av hållbarhet: ekonomiska, 
sociala och miljömässiga. Som vi ser det har Agenda 2030 direkt påver
kan på museers arbete de kommande åren. Museerna behöver ställa om 
på flera sätt för att leva upp till rollen som kunskapsförmedlare och mö
tesplats för agendans frågor.

Offentligt finansierade museer har ett uppdrag att vara öppna mötes
platser för allmänheten och att erbjuda en publik verksamhet som är 
kun skapsbaserad och som präglas av allsidighet och öppenhet (se Musei
lagen SFS 2017:563). I Västernorrlands museums uppdragsdirektiv står 
att museet ska vara en oberoende arena, vilket betyder att det ska vara 
fritt från politisk påverkan samt kunna ge mångsidiga perspektiv och 
in gångar till centrala frågor gällande kultur och samhälle (Uppdrags
direktiv, 2019). Detta är vad vi menar med att fungera som en demokra
tisk arena, och vi ser också att museet kan vara en sådan arena med av
seende på hållbarhetsutveckling. 

I arbetet för Agenda 2030 behöver museet utveckla en kritiskt gran
skande och samhällspåverkande roll och därigenom bidra till att sam
hället och individen ställer om till hållbara livsformer. Museets uppdrag 
är bland annat att ge förutsättningar för människor att ta del av kun
skap och möjlighet att reflektera kring olika frågor. Men Västernorr
lands museum vill också åstadkomma en attitydförändring och påver
kan inom hållbarhetsområdet. Det försöker därför erbjuda människor 
möjlighet att att diskutera olika alternativ och dra egna slutsatser. Mu
seet strävar också efter att belysa individens eget ansvar för förändring.

Det är följaktligen vår övertygelse att museerna har en viktig roll att 
spela i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Detta har också på
visats av forskning som har pekat på betydelsen av att kultursektorn in
kluderas i arbetet för hållbarhet (Birkeland, Burton, Parra & Siivonen 

2018; Dessein, Soini, Fairclough & Horlings 2015; Cameron & Neilson 
2015). Vi ser också en rad initiativ där museer vill skapa opinion för sin 
roll avseende hållbarhetsfrågor med syfte att uppmärksamma klimatfrå
gan och stärka museers arbete på området. De senaste åren har engage
manget vuxit fram i museisektorn internationellt, som exempelvis Mu-
seums Facing Extinction 2, The Climate Museum 3 och #museumsforfuture 4. 
Museer i Sverige har tagit ställning i specifika frågor om hållbarhet –  
däribland vårt eget museum som har deltagit i manifestationer och 
upprop. 5

Museer som Västernorrlands museum är mötespunkter som utveck
lar och förmedlar såväl natur som kulturhistoriska kunskaper, samti
digt som de inbjuder medborgarna till lärande, dialog och kritisk re
flek tion. För länsmuseer är de kulturhistoriska perspektiven starkast  
eftersom vi främst har länets kulturarv som uppdrag, medan naturarven  
av tradition inte ingått i uppdraget på samma sätt. Men i frågan om 
hållbarhet behöver de två vetenskapliga traditionerna mötas eftersom 
lösningar för att nå hållbarhetsmål måste bemötas från flera olika håll – 
vi måste förstå såväl naturen som människans påverkan på den. Som vi 
ser det, handlar det för Västernorrlands museum om att tydligt kunna 
förmedla människans påverkan på naturen i regionen, bevaka och do
kumentera samtida fenomen och företeelser i närmiljön, och resonera 
kring människans roll och påverkan i allt vi gör. Museet kan genom 
uppdraget att förmedla kunskaper om såväl kultur som naturarv foku
sera på dels samspelet mellan människan och hennes omgivning, dels 
effekterna för den biologiska mångfalden av olika kulturella levnadssätt. 
Dessa frågor har undersökts inom exempelvis etnobiologin, ett fält som 
studerar det biokulturella samspelet mellan människa och natur (Svan
berg & Tunón 2000; Svanberg, Tunón, & Pettersson, 2001; Tunón, Pet
tersson, & Iwarsson 2005; Tunón, Iwarsson, & Manktelow 2007) och 
inom historisk ekologi (exempelvis Crumley, Lennartsson & Westin 
2018).

Kulturell hållbarhet är ett område som alltmer diskuteras och har de 
senaste drygt femton åren varit ett mål bland annat för organisationen 
United Cities and Local Governments (UCLG).6 Inom kommittén förtyd
ligas att kulturell hållbarhet bland annat handlar om på vårt gemen
samma minne, tillgång till kultur, kreativitet, kritiska kunskaper och 
kulturell mångfald. 7 Med kritiska kunskaper menas här kunskaper som 
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hjälper individer att fatta medvetna beslut för en hållbar framtid. Det 
kan handla om olika ämnen och områden, exempelvis kunskap att kun
na välja hållbara material, att välja närproducerad mat istället för impor
terad, att kanske också vilja utforska och utveckla områden som stödjer 
ett hållbart lokalsamhälle. 

Det är inom denna hållbarhetsdimension som kulturhistoriska muse
er främst kan påverka framtiden, och inte minst är insikt om hur kultur 
påverkar människors vilja till förändring angelägen kunskap för besluts
fattare (Adger et al. 2013). Ur vårt perspektiv behöver dimensionen ”kul
turell hållbarhet” fokuseras mer i museernas uppdrag, och vi ser kultu
rell hållbarhet som en central dimension för hållbarhetsarbetet vid Väs
ternorrlands museum. Ämnet diskuteras också i den aktuella antologin 
Kulturell hållbarhet – vad är det? Om begreppets innehåll, användning och 
vetenskapliga relevans (Degerman, Giritli Nygren, & Nyhlén 2020) där 
relationen människa, kultur och plats lyfts som en dynamisk process, 
central att förstå för utvecklingen av hållbara samhällen.

I de övergripande styrdokumenten för museerna i Sverige står inte 
mycket om hållbarhet, men Museilagen uttrycker i sin ändamålspa ra
graf att det offentliga museiväsendet ”ska bidra till samhället och dess 
utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsikts
bildning” (SFS 2017:563). I denna definition kan museers arbete med kul
turell hållbarhet inkluderas. International Council of Museums (ICOM) 
står bakom en museidefinition som de flesta offentliga museer accepte
rat. Den beslutades 2007 och betonar museernas roll för samhället, men 
i ett nytt definitionsförslag som lades fram 2019 betonas museers aktiva 
roll mycket starkare, också för hållbarhet – helt i enlighet med Agenda 
2030:

◄◄   figur 2 Basutställningen om forntiden producera des  
under 1990talet och omarbetades under 2021. Ett hållbarhets
perspektiv tydliggjordes genom beskrivningar av klimatets och 
naturens betydelse för att forntida människor kunde bo och 
leva i regionen samt av människornas påverkan på  natur och 
miljö. Foto: Björn Granqvist, Västernorrlands Museum. 

Museums are not for profit. They are participatory and transpa
rent, and work in active partnership with and for diverse com
munities to collect, preserve, research, interpret, exhibit, and 
enhance understandings of the world, aiming to contribute to 
human dignity and social justice, global equality and planetary 
wellbeing.8

I nuläget, våren 2021, har förslaget ännu inte antagits av ICOM och defi
nitionsdiskussionerna pågår därför fortfarande.9 

Västernorrlands museums arbete med hållbarhet bygger till största 
delen på det uppdrag som museet har, vilket regleras av stadgar och di
rektiv. I uppdragsdirektivet för 2019–2022 formuleras ett krav att muse
et både på kort och lång sikt arbetar efter mot de globala målen: 

Stiftarna ser Länsmuseet Västernorrland som en tillgång och re
surs för regionen med en stor utvecklingspotential och önskar  
att stiftelsen ska bidra till regionens utveckling genom att vara 
en nationell förebild där länsmuseet strävar efter hållbar utveck
ling i enlighet med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmå
len, och genom att främja ett levande kulturarv som bevaras, 
används och utvecklas. (Uppdragsdirektiv, 2019)

Inriktningsmål gällande hållbarhet uttrycks likaså: ”Kulturarvet som 
resurs för hållbar, regional utveckling är avgörande.” (Uppdragsdirek
tiv, 2019). Eftersom länsmuseet har uppdraget att bevara och förmedla 
kulturarv i länet (Stiftelsen länsmuseet Västernorrland: Stadgar, 2011) 
tolkar vi uppdraget sådant att det är nödvändigt för museet att arbeta 
aktivt med kulturell hållbarhet på såväl regional som lokal nivå. Här 
har länsmuseet, liksom kommunala museer, en unik roll: de befinner 
sig nära lokalsamhället och har en inblick i de lokala förutsättningarna. 
Genom att utgå ifrån både det lokala och det regionala i kulturhistorien, 
individers egna livsberättelser, historia och sammanhang, kan kunskap 
byggas om förutsättningar för kulturell hållbarhet. Det globala och na
tionella perspektiven finns med och ramar in verksamheten, men det är 
genom att belysa närmiljön och individens berättelser som vi anser att 
ett länsmuseum har sin styrka.

Västernorrlands museum har därför inlett ett omfattande arbete med 
inriktning mot kulturell hållbarhet ur både ett regionalt och ett lokalt 
perspektiv. Nedan beskriver vi viktiga åtgärder inom verksamheten för 
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att lyckas med detta – som exempelvis förståelse för, och nyttjande av, 
den digitala utvecklingen, användandet av inkluderande metoder, en 
helhetsförståelse av museets kontaktytor, samverkan med universitet 
samt olika utvecklingssatser inom museets olika verksamhetsområden.

INKLUDERING OCH BREDDAT DELTAGANDE

Om museet ska kunna få en roll i utvecklingen mot hållbarhet måste vi  
nå fler målgrupper. Med kunskapsuppbyggnad, samlingsförvaltning, 
kul turmiljövård, publik verksamhet i form av utställningar, program 
och kunskapskommunikation har länsmuseet ett brett uppdrag och flera  
målgrupper. Målgrupperna finns i hela Västernorrland – en yta dub
belt så stor som Skåne. Även den nationella kulturpolitiken ställer krav 
på breddat deltagande i den offentligt finansierade kulturen. Ett brett 
deltagande i museernas verksamhet ses som en viktig förutsättning för 
ett demokratiskt samhälle och för att museernas arbete ska kunna ge  
effekt.10 I Regeringens kulturarvspolitiska proposition 2016/17:116 ut
trycks att museer ska främja medskapande och engagemang.11 Barn
konventionen som lag påverkar likaså museerna och ställer krav på 
inkludering.12 

Samtidigt är det svårt för museerna att nå nya målgrupper utöver de 
redan vana museibesökarna. Myndigheten för Kulturanalys bekräftar i 
en rapport från 2019 att kulturinstitutioner har svårt att skapa breddat 
deltagande, framförallt på grund av ekonomiska begränsningar.13 Men 
det finns också kritik mot att museer fortfarande är alltför didaktiska, 
statiska och passiva, vilket kan sägas vara inbyggt i ett traditionellt musei
arbete, och har svårt att locka nya och bredare målgrupper (Black 2021).

För att kunna bidra till samhällsförändring behöver museer bygga 
förtroendefulla relationer med olika målgrupper. Då kan museet bli en 
arena där alla både kan och vågar göra sina röster hörda, och känner 
en vilja att delta. Först då, när upplevelsen av och mötet med museet är 
inkluderande och därmed blir berörande och personligt, kan museerna 
också åstadkomma förändring. Detta kräver insatser som på många sätt 
ligger vid sidan av museets centrala verksamheter som idag fokuserar på 
utställningsproduktion och samlingsförvaltning.

Att arbeta med inkluderande metoder är inte okänt för museer, tvärt
om har frågan diskuterats i decennier. Eva Silvén beskrev t. ex. redan 

▲   figur 3 Gammelgården i Myckelgensjö,  
Örnsköldsviks kommun, ägs och drivs av  
Västernorrlands museum. Det är en av många 
kultur historiska miljöer i länet som lokalt kan  
bidra till berättelser om och förmedling av kritiska  
kunskaper och hållbarhet. Foto: Björn Granqvist, 
Västernorrlands museum. 

2010 museisamlingarnas möjligheter att fungera som kanaler och arenor 
för interaktion och delaktighet. Diskussion kan röra ömsesidigt sökan
de efter kunskap och förståelse. Speciellt bra fungerar det som verktyg 
för grupper som vill påverka historieskrivningen, t. ex. minoriteter eller 
urbefolkning (Silvén 2010). 

I samband med samhällets digitalisering har debatten kring inklu
dering och museer fått ny näring, eftersom digitaliseringen förändrat 
både möjligheterna och utmaningarna för inkludering. Inkluderande 
metoder innebär att öppna upp för användarna att bli delaktiga i urva
let av det kulturarv som bevaras vid museer, men också att bli delaktiga 
i produktionen av museiupplevelsen och att på så sätt kunna påverka 
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upplevelsen i dess helhet. Hartig et al. (2020) diskuterar delaktighet 
ur ett kunskapsuppbyggande perspektiv och menar att inkluderande  
metoder öppnar för att fler röster och perspektiv ska kunna berika 
kulturarvet. Här finns en direkt koppling till kulturell hållbarhet där 
bevarande och förmedling av kritisk kunskap kräver nära samarbeten 
med publiken. 

Delaktighet handlar också om en delaktig organisationskultur inom 
museer och att teknisk infrastrukturer finns på plats. Samtidigt som del
aktighet på många sätt är en central och viktig väg framåt för museer, 
är begreppet i sig omdebatterat i museisektorn då det oundvikligen är 
tätt sammanvävt med strukturer kring professionalism och ansvar. Vad 
delaktighet i praktiken innebär är därför starkt kopplat till museiinstitu
tionens förmåga att öppna upp, nå ut, bjuda in, släppa kontroll och fram
förallt skapa förtroende (Hartig et al. 2020).

Att utveckla museet som en trygg arena som är relevant för fler krä
ver långsiktiga insatser. Genom att inkludera publiken i formandet av 
akti viteter och upplevelser ökar möjligheten till en god dialog och aktiv 
delaktighet (Benoit & Eveleigh, 2019; Hartig et al. 2020). Med inklu
derande metoder blir museets roll i första hand att bidra med stöd och 
verktyg snarare än att ensidigt sätta ramarna för kunskapsbevarande 
och förmedling, något som i sin tur ställer krav på förändring av yrkes
roller. Det handlar om att kunna samarbeta internt och lösa uppgifter 
där många kompetenser är involverade. En utmaning med inkluderan
de metoder är förutom behov av omprioriteringar och kompetenslyft 
också museernas högst begränsade resurser.

DIGITALISERING, MUSEIUPPLEVELSER OCH EKOSYSTEM

För att kunna möta de omfattande kraven på delaktighet och ökat delta
gande avseende hållbarhet, kommer Västernorrlands museum de kom
mande åren att stärka insatserna för ökad dialog, delaktighet och med
skapande med hjälp av digitala kanaler och verktyg. 

Digitaliseringen öppnar nya vägar att nå och engagera en bredare 
publik. Rapporten Svenskarna och internet visar att 2019 hade 98 % av 
svenskarna tillgång till internet.14 Samtidigt medför digitaliseringen nya 
utmaningar för museer. Det visar bland annat statistik från Myndighe
ten för kulturanalys. Många museer har färre webbesökare än fysiska 

besökare, en möjlig indikator på att museer har svårt att leverera värde 
och vara relevanta i digitala kanaler.15 Trots stärkta insatser i digitala 
kanaler pekar statistiken nedåt för antal webbplatsbesök under 2020 hos 
centralmuseerna.16 I spåren av Covid19pandemin har många museer 
stärkt närvaron online. Samtidigt finns många hinder i utvecklingen, 
som till exempel traditionellt höga interna trösklar mellan olika delar 
av verksamheterna (Black 2018). Att erbjuda en upplevelse eller ett inne
håll i digitala kanaler som upplevs som värdefullt och engagerande av 
publiken innebär att utveckla nya publika erbjudanden som går utanför 
de traditionella fysiska museiutställningarna, programmen och den pe
dagogiska verksamheten. Många museer utforskar just nu olika format 
och innehåll som exempelvis digital insamling, livesändningar och digi
tala guidade visningar som initiativet Mapping museum digital initiatives 
during Covid-19 visar exempel på.17

Arbete pågår alltså för att museer ska bli mer inkluderande och dra 
nyt ta av digitaliseringens möjligheter på ett bättre sätt. Dessa strategier 
är samtidigt viktiga förutsättningar för att kunna arbeta med kulturell 
hållbarhet, som exempelvis att dokumentera, förvalta och förmedla 
kritiska kunskaper, öka tillgången till kultur och bredda mångfalden i 
kulturarvet.

En förutsättning för att utveckla inkluderande och digitala metoder 
är enligt vår mening att all publik verksamhet vid museet utgår ifrån 
ett breddat perspektiv där museets alla publika kontaktytor betraktas 
som en helhet – ett ekosystem där delarna är sammanlänkade, exem
pelvis museibyggnaden med utställningar, programaktiviteter, webb
plats, sociala medier och mediaguider. I det publika ekosystemet kan 
publiken interagera med museet samt uppleva och inhämta kunskap. 
En strategisk närvaro och dialog i det publika ekosystemet öppnar också 
upp för ett mer långvarigt engagemang med publiken. Ekosystemtan
ken syftar alltså på att museet är ett system som består av flera lager 
och där delarna är beroende av varandra. Det uppmuntrar samarbeten 
både internt och externt, utbyte av kunskap och erfarenheter samt agila 
arbetsmetoder och arbete i små responsiva team (Yung & Rowson 2017; 
Sabiescu & Charatzopoulu 2019).

För att lyckas med denna perspektivförskjutning behöver museet ta 
ett steg tillbaka från traditionell förmedling i form av utställningar och 
program, och istället utgå från begreppet museiupplevelse. Det  fokuserar  
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på såväl fysiska som digitala arenor, och innebär en tyngdspunkts
förskjutning från föremålscentrering till fokusering på inkludering, rele
vans och engagemang – det vill säga ett publik och upplevelseorienterat 
perspektiv (Vermeeren et al. 2018). Med traditionell förmedling menas 
här verksamheter som följer avdelnings och verksamhetsstrukturer, där 
upplevelser och initiativ produceras inom avgränsade områden snarare 
än att de förenar olika kompetenser inom museer och inkluderar publi
ken (Yung & Rowson 2017). Med museiupplevelsen i fokus öppnas möj
ligheten till ett bredare perspektiv som omfattar olika format och möten 
med publiken. Därför tror vi att en museiupplevelse som produceras och 
levereras i ett ekosystem av samarbeten och kompetenser upplevs som 
relevant och värdefull av såväl publik som personal. Den kan också bli 
tillgänglig för fler genom att den når ut i fler kanaler. Utställningar och 
program blir då tillsammans med digital förmedling och delaktighet en 
sömlös helhetsupplevelse som tillåts ta nya former och som allt oftare 
börjar och slutar på webben. 

Tack vare den digitala teknikens möjligheter att nå fler har Väster
norrlands museum utvecklat en digital strategi som antogs 2019.18 Stra
tegin innebär ett ”digitalt först”perspektiv – att museiupplevelsen of
tast eller alltid startar i digitala kanaler. Detta ställer stora krav på tvär
gående samarbeten internt och nya metoder för att nå ut och engagera 
publiken. Exempel på konkreta insatser som redan har genomförts vid 
museet är att:

 ■  Stärka tillgången till museets digitaliserade och digitalt  
födda samlingar.

 ■ Se över arbetsmetoder för insamling i digitala kanaler.
 ■ Prioritera redaktionella insatser för digitala kanaler.
 ■  Arbeta med förändrade synsätt och arbetssätt för ett  

breddat publikt deltagande.

Styrkan med digitala kanaler och verktyg är att alla som har tillgång 
till tekniken kan delta oavsett var i länet eller världen de befinner sig. 
En annan fördel är att digitala insatser kan genomföras kontinuerligt, 
till skillnad från ett museibesök som sker vid ett enstaka tillfälle. Dessa 
metoder kan öppna för långsiktiga relationer och samarbeten mellan 
olika aktörer. Digitala kanaler och verktyg kan användas för dialog, 

kunskapsförmedling och medskapande för hållbarhet och Agenda 2030. 
Istället för att enbart vara en kunskapsförmedlande instans kan museet 
verka som nod, kunskapscentrum och arena för utveckling på deltagar
nas villkor. 

Det som idag skiljer delaktighet och medskapande i den digitala mil
jön från den analoga är dels möjligheten att nå en bredare publik, dels 
möjligheten att sänka tröskeln för deltagande genom exempelvis till
gänglighet på tider som passar publiken. Museer som lyckas nå ut och 
engagera kan alltså nå en publik som av olika orsaker sällan eller aldrig 
besöker museer. Möjligheten finns att ta del av museers kunskap och 
upplevelser på dagar och tider när ett fysiskt besök inte är möjligt, eller 
när avståndet till museet är för långt. Med inkluderande metoder kan 
museer bygga förtroende och möjliggöra att fler aktörer deltar i produk
tionen av kunskap, genom aktivt medskapande på egna villkor (Hartig 
et al. 2020). 

UTVECKLINGSINSATSER INOM MUSEETS VERKSAMHETSOMRÅDEN

Hållbarhetsperspektiven behöver integreras i verksamhetens alla delmål. 
Västernorrlands museum är ett förhållandevis litet länsmuseum med ett 
mycket stort uppdrag. Exempelvis äger och förvaltar museet Murberget 
friluftsmuseum, som är ett av Sveriges största friluftsmuseer. Resursläget 
är ytterst begränsat vilket medför att effektivisering och neddragningar 
är en del av vardagen inom många av våra verksamhetsområden. I ar
betet för att skapa en långsiktig hållbarhet i museets verksamhet är det 
därför nödvändigt med väl sammanhållna verksamhetsprocesser och 
tydliga modeller för verksamheterna – där alla delar av museets kärn
verksamhet ingår.

Vid Västernorrlands museum har vi dels börjat implementera agila  
metoder, dels börjat arbeta utifrån begreppet museiupplevelse och eko
systemtanken. Med agila metoder menas att sätta individer och inter
aktioner framför processer och verktyg, att främja samarbeten och del
aktighet, samt att utveckla en organisation som är anpassningsbar och 
snabbt kan styra om och möta publikens behov. På grund av ekosys
temsperspektivet, där en rad olika metoder, kanaler och förmedlings
format ingår, och där delaktighet och förmedling finns med från början,  
krävs agila arbetsmetoder och projektgrupper med kompetenser som 
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överskrider traditionella avdelningsgränser. Det ställs större krav på 
både generella kompetenser hos personalen och en vilja att pröva nya 
metoder. Viktiga framgångsfaktorer är att projektgrupper ges möjlig het 
att arbeta självständigt, att kontinuerligt driva projekt och att löpande 
ta sig an såväl kortsiktiga som långsiktiga mål. Ytterligare en framgångs
faktor är att projektgrupper arbetar responsivt och agilt. De kan snabbt 
fatta nya beslut under projektets gång. Det är också nödvändigt att alla 
kan förstå och arbeta med digitala verktyg och redskap, ha förståelse 
för publiken som deltar via webben och kunna producera engagemangs
skapande upplevelser och innehåll för museets alla publika arenor. Ar
betsmetoderna som hittills beskrivits, och som också rekommenderas 
av Hartig et al. (2020), är generella och kan appliceras på olika delar av 
museets uppdrag. 

SAMLINGSFÖRVALTNING

För samlingsförvaltningens del innebär det ovan beskrivna arbetssättet 
att kritiskt granska hur samlingarna tillkommit, beskrivits och vad de 
innehåller i form av föremål, fotografier, arkivhandlingar med mera. 
Här ingår också att reflektera över hur de förhåller sig till hållbarhet, 
natur och klimat. Precis som mänsklighetens historia ofta handlat om 
att erövra naturen innehåller också samlingarna spår efter människans 
ansträngningar att överleva och förbättra livskvaliteten, ofta på natu
rens bekostnad. Ett hållbarhetsperspektiv i studier av museets samlingar 
skulle kunna bidra till kunskapsuppbyggnad utifrån nya infallsvinklar 
och därmed också bidra till beslut kring nyförvärv.

Ett hållbarhetsperspektiv på samlingarna innebär också att framöver 
samla och dokumentera samhällets ansträngningar att möta klimatför
ändringar och förändra människans påverkan på natur och miljö. Nu 
finns stora möjligheter att bidra till en mer naturcentrerad beskrivning 
av Västernorrland. Exempel på detta är museets insamling av samtids
bilder på tema klimatmanifestationer, som initierades hösten 2019. 

En förutsättning för såväl kunskapsförmedling som engagemangs
skapande initiativ i syfte att bygga ny kunskap, samla och dokumentera 
är att museet hittar rätt former för att starta en dialog med allmänheten. 
Genom att inventera vilka objekt i samlingarna som kan bidra till nya 
samtal kring ämnet hållbarhet, och låta objekten bli katalysatorer för 

nya berättelser om samtidens ansträngningar att bekämpa negativa ef
fekter på naturen och på klimatet, kan samlingarna ytterligare bidra i 
arbetet för Agenda 2030. 

FRILUFTSMUSEUM

Med utgångspunkt i den tidigare nämnda definitionen av kulturell 
hållbarhet som formulerats av UCLG 19, menar vi att friluftsmuseer kan 
bidra på olika sätt till denna hållbarhetsaspekt. De kan bevara viktig 
kunskap, uppmuntra till kreativitet i det fysiska mötet med historiska 
miljöer och möjliggöra kunskapsöverföring mellan generationer. Detta 
uttrycks också i den programförklaring som givits av de svenska frilufts
museernas samarbetsorganisation (FRI). 20

Friluftsmuseernas historiska grundidé erbjuder många olika sätt 
att arbeta publikt med hållbarhetsfrågor. Anledningen till friluftsmu
seernas framväxt kring sekelskiftet 1900 var behovet av att skildra det 
snabbt försvinnande bondesamhället i hembygden – dess byggnader, 
livsmiljöer och livsformer, något som blev allt viktigare under industri
aliseringens framväxt. På Murberget friluftsmuseum, som grundades 
1913, finns kulturhistoriska byggnader från 1600talet till 1900talet, 
och redan på 1910talet hölls hembygdskurser för att sprida kunskap om 
hembygdens natur och kultur på museet, och om kunskaper som var på 
väg att försvinna. 

 Idag är det en självklarhet att arbeta med hållbarhetsperspektiv på 
friluftsmuseet, exempelvis utifrån byggnadsvårdens principer. Utma
ningarna är dock stora eftersom resurserna för detta ändamål är ytterst 
begränsade samtidigt som byggnaderna har omfattande renoverings
behov. I samarbete med bland andra Träakademin i Kramfors gör mu
seets kulturmiljöpersonal viktiga insatser för byggnadernas bevarande. 
Exempelvis rustades handelsboden liksom den unika trampmangeln 
upp under 2020. När byggnader restaureras kombineras detta arbete 
med kunskapsförmedling och publika aktiviteter. Samtidigt som bygg
nadsvård är nödvändig utifrån ett musealt bevarandeperspektiv upp
står en viktig förmedlingssituation. Det finns ett stort intresse bland 
allmänheten för byggnadsvård och många vill lära sig att restaurera 
fönster, timra, lägga spåntak, blanda färg och bygga gärdesgårdar. Då 
är ett länsmuseum med ett friluftsmuseum en viktig arena för att sprida  
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kunskap om traditionella metoder som, i kombination med innovatio
ner och moderna metoder, kan bidra till hållbarhet. Ett hållbarhetsper
spektiv hjälper oss att granska byggbranschens byggmetoder och visar 
dels på alternativ, dels hur antikvariska perspektiv och kunskaper kan 
bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Trädgårdsskötsel, skogs och parkvård är andra områden av frilufts
museets verksamhet där hållbarhet kan stå i fokus på ett naturligt sätt. 
På Murberget finns i nuläget två trädgårdar, en skolträdgård och en 
präst gårdsträdgård, och i dessa arbetas med hållbarhet i liten skala. Pol
linering, förökning, fröodling, kunskap om nyttoväxter, växtinsamling 
i herbarium, kompostering och jordkunskap är bara några exempel på 
användbara metoder och kunskaper att lära ut ur ett hållbarhetsper
spektiv. Murberget friluftsmuseum fungerar följaktligen alltmer som en 
arena för kunskapsförmedling om hållbarhet. Genom att bjuda in sam
hällsaktörer att bidra med sin kompetens och skapa möten mellan indi
vider, grupper, föreningsliv och näringsliv stärks denna funktion ännu 
mer.

UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET

Utställningsverksamhet är en del av den publika verksamhet som läns
museet bedriver. Den ska under de kommande åren utvecklas till att 
också bli en arena för dialog kring hållbarhet. Museets publika insatser 
ska påverka och åstadkomma förändring genom en ökad medvetenhet 
och i bästa fall även konkreta insatser i samhället som till exempel ett 
stärkt föreningsliv och innovationer i näringslivet. Detta ställer nya krav 
på utställningsverksamheten att kunna bidra kunskapsförmedling om 
olika hållbarhetsperspektiv. Det ställer också krav på att utställningar
na ska ingå i en större upplevelse där långsiktig samverkan med externa 
aktörer kan gynna ett bredare perspektiv och utställningarna, tillsam
mans med samlingar och kulturmiljöer, kan på så sätt bidra till en posi
tiv och hållbar utveckling i regionen.

Under 2020 påbörjades vid länsmuseet en revidering och förnyelse 
av basutställningarna från 1994. Inte oväntat är människan i fokus för 
ut ställningarna från 1994, medan djur och natur finns med som resur
ser för människans överlevnad och utveckling. Här finns möjlighet er 
att i förnyelsearbetet introducera hållbarhetsperspektiv, inte minst i 

▼  figur 4 Murberget friluftsmuseum är en del av 
Västernorrlands museum i Härnösand. Området 
erbjuder en mångfald av möjligheter att förmedla 
och samarbeta kring hållbarhetsfrågor kopplat till 
byggnadsteknik, byggnadsvård, odling med mera. 
Foto: Björn Granqvist, Västernorrlands museum.  

förmedlingen till barn och unga. Genom att öka medvetenheten om 
naturen som en ändlig resurs, och starta dialog om människans påver
kan i länet genom tiderna, stärks målgruppernas förmåga att förstå så
dana beslut som politiker och medborgare fattar idag och som påverkar 
vår gemensamma framtid. Det krävs olika förmedlingsformat för att på 
ett effektivt sätt lyfta in hållbarhetsperspektiv. Förutom ett relevant inne
håll i utställningarna, som till exempel programaktiviteter och insam
ling av berättelser och bilder, krävs också interaktiva och engagemangs
skapande aktiviteter på webb och i sociala medier där besökarna, oavsett 
var i länet de befinner sig, kan bidra med tankar och erfarenheter. 
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BESÖKSNÄRING OCH TILLVÄXT

Sedan 1970talet har den svenska kulturpolitiken utgått från att kul
tur ska vara gratis och tillgängligt för alla. Målet var en ”demokratisk 
kultur”, där de så kallade negativa verkningarna av de kommersiella 
krafterna skulle motverkas, så som det står i Den statliga kulturpolitiken 
(1974). Idag är skrivningarna annorlunda och i svensk politik pågår in
satser för att stärka kopplingen mellan närings och kulturpolitik. Ett 
exempel är den statliga utredningen Ett land att besöka: en samlad politik 
för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95) där strategiska 
insatser för kulturturism föreslås. 

Samtidigt urholkas de regionala och lokala kulturinstitutionerna 
alltmer på grund av växande uppdrag, omfattande underhållsbehov 
och minskade resurser. Ett länsmuseum som Västernorrlands, med pla
cering i destinationen Höga kusten, behöver därför kunna dra nytta av 
att vara ett attraktivt besöksmål. Museet behöver dels fungera som en 
öppen och demokratisk kulturinstitution, men också som upplevelse
resemål och mötesplats för näringsverksamheter. Nya former av intäk
ter kan ge ett mervärde till den kärnverksamhet som är i akut behov 
av förstärkning och göra den bättre. Nya samverkansparter inom kul
turella och kreativa näringar stärker museet som plats och aktör. Än 
så länge har enbart små steg tagits på Västernorrlands museum för att 
närma sig besöksnäringsarenan och de kulturella och kreativa näring
arna. Det rymmer exempelvis en butik som säljer hållbara produkter. 
Vidare erbjuder museet hållbara konferensmöjligheter och det finns 
möjligheter att kombinera konferensbesök med lärande av olika slag. 
På friluftsmuseet finns miljöer som planeras bli tillgängliga för företag 
inom kulturella och kreativa näringar och det finns en vilja att mark
nadsföra hållbart inriktade företag och samverka med dessa. Den höga 
kompetens inom kulturarv och kulturmiljö som finns på Västernorr
lands museum ger goda möjligheter att stärka museets roll som sam
verkanspart och kunskapsförmedlare på nya arenor. Det blir naturligt
vis viktigt att följa och analysera hur relationen mellan fri kultur och 
kommersiell kultur bör se ut. Om hållbarhetsperspektiven och meto
derna ska fungera krävs att en kulturarvsinstitution som länsmuseet 
inte är beroende av kommersiell exploatering för sin kärnverksamhet. 
Om så sker förlorar museet sin professionella trovärdighet och förlorar 

förmågan att fungera som den oberoende demokratiska arena det har i 
uppdrag att vara.

SAMVERKAN MED AKADEMIN 

För att kunna förmedla ny kunskap som utvecklas kring klimatföränd
ringarna och för kunna vara en katalysator i region och lokalsamhälle 
behöver museet samverka med forskare och universitet. I museilagen 
från 2017 beskrivs det allmänna museiväsendets roll för samhällets kun
skapsuppbyggnad. Där står att: ”Ett museum ska bidra till forskning 
och annan kunskapsuppbyggnad, bland annat genom att ha hög kom
petens inom sitt ämnesområde” (Museilagen SFS 2017:563). Som sam
lingsförvaltande och kunskapsförmedlande institution har museet en 
unik roll, och verksamheten ska vila på professionell grund – något som 
ytterligare förstärks av samverkan med andra kunskapsinstitutioner. För 
länsmuseet är därmed samverkan med andra kunskapsinstitutioner så
som universitet och högskolor centralt, men också folkbildning i form 
av folkhögskolor och studieförbund. 

Projektet I Skuggan av antropocen är ett exempel på hur samverkan 
mellan forskning och museiverksamhetens kunskapsuppbyggnad inom 
hållbarhet kan se ut. Som nämnts ovan finns behov av stärkt intern 
kom petens inom museiverksamheten för att kunna åstadkomma tydli
gare påverkan och förändring. Samverkansprojekt med seminarier, dia
log och diskussion och inte minst metodutveckling tillsammans med 
forskarsamhället ger möjlighet till såväl ny forskning som kompetens
lyft i dessa frågor inom museerna.

Ett annat exempel på samverkan är aktivt deltagande och drivande i 
de regionala, nationella och internationella museirelaterade nätverk som 
finns. På så sätt kan museet stärka den interna kompetensen och där
med öka möjligheterna att kunna påverka lokal och regionalsamhället. 

SAMMANFATTANDE SLUTORD

Museer bör aktivt arbeta för att nå hållbarhetsmålen, och vi har i denna 
artikel berättat om Västernorrlands museums sätt att ta sig an denna 
uppgift. Vi har visat på perspektiv och metoder som länsmuseer kan an
vända för att arbeta mot hållbarhetsmålen i Agenda 2030 samt pekat på 
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olika utmaningar. Som demokratiska arenor kan museer tillhandahålla  
berättelser och förmedla frågeställningar som hjälper människor att 
själv hitta vägar för att arbeta med såväl hållbarhetsfrågor som andra ak
tuella samhällsfrågor. Museer kan bidra till ökad kunskap och fungera 
som katalysatorer i samhället, men bär inte ansvar för genomförandet av 
de stora förändringar som krävs för en hållbar framtid. Museer kan vara 
en viktig kunskapstillgång som tillsammans med andra samhällsaktö
rer kan visa på vägar framåt och i bästa fall påverka utvecklingen i en 
mer hållbar riktning. Det handlar om att dokumentera och skildra oli
ka alternativ för en hållbar framtid, och särskilt skapa förutsättningar 
för eget lärande och egna slutsatser hos besökarna. Viktigt är också att 
komma ihåg att ett länsmuseum har ett långt tidsperspektiv, som i sig 
kännetecknar hållbarhet i historien, samtiden och framtiden. Museer
nas mål är att förmedla kunskap, men också att bevara den för framtida 
generationer. För att museer ska kunna ta sig an en tydligare roll i arbe
tet för en hållbar utveckling har vi föreslagit följande aktiviteter:

INSATSER FÖR ETT HÅLLBART MUSEUM
1.  Definiera museets roll utifrån en medvetenhet om 

hållbarhets perspektivets betydelse för uppdraget.  
Sträva efter en mångfald av hållbarhetsperspektiv  
i verksamheten, se över möjliga prioriteringar och  
aktiviteter ur ett helhetsperspektiv.

2.  Arbeta med inkluderande metoder. En förutsättning  
för hållbarhet, inte minst kulturell hållbarhet, kräver  
delaktighet och inkluderande metoder. Detta behövs  
för att stärka museets roll som en trygg och demokratisk 
arena, för att stärka museernas samlingar samt för att  
öka intresset för museerna hos en ny publik. 

3.  Digitalisera. Att nyttja digitaliseringens möjligheter  
är nödvändigt för museer som vill förbli relevanta  
i sam tiden och framtiden. Att särskilt utveckla  
kompetens och metoder som sammanför digitala  
arenor med inkluderande metoder är en utmaning  
men skapar samtidigt nya möjligheter.

4.  Samarbeta. Museer har en lång tradition av att  
sam arbeta med såväl civilsamhälle som näringsliv  
och offentlig sektor. Särskilt för regionala museer är  
samarbeten med näringslivet intressant, där bevarande  
av kritiska kunskaper med en mångfald av perspektiv 
och stöd till kreativa näringar i förlängningen kan stärka  
enskilda aktörer och därmed den regionala ekonomin.

5.  Implementera ett hållbarhetsperspektiv i alla 
verksamhets  områden. Detta innebär exempelvis att  
fortsatt dokumentera och samla in kritiska kunskaper, 
särskilt med fokus på hållbarhet och bredda tillgången 
till kulturarvet, och att aktivt arbeta för hållbara  
metoder inom exempelvis byggnadsvård eller annan  
kulturmiljövård. Det innebär också att erbjuda musei
upplevelser som knyter an till arbetet med att samla  
och förmedla kritiska kunskaper, och därmed aktivt  
vara en resurs i lokalsamhälle och region för såväl  
offentlig sektor som näringsliv och civilsamhälle. 

6.  Höj medarbetarnas kompetens. Det krävs en långsiktig  
kompetensutvecklingsplan vid museer, som förutom  
sakkunskap inom orådet också omfattar inkluderande  
metoder och strategiskt förändringsarbete inom det 
digitala området. Här är även omvärldsbevakning och 
nätverkande inom och utom museisektorn centralt. 
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MÖTET MELLAN  
MÄNNISKA OCH HAV  
PÅ MUSEUM –  
TVÅ OLIKA BERÄTTELSER
Annika Bünz

Hur förhåller sig museibyggnaders arkitektoniska  
utformning till utställningarnas narrativ? Museologen 
Annika Bünz diskuterar detta i en jämförelse mellan  
maritima museer i Norge och Finland. Bünz identifierar 
både arkitektoniska uttryck för människans dominans 
och exempel som uttrycker ömsesidighet och beroende-
förhållande mellan människa och hav. Intressant är också 
att uställningsdesign och arkitektur ibland kommunicerar 
olika berättelser – i ett och samma museum. Bünz analys 
visar att museibyggnader rymmer viktiga berättelser  
som dock sällan lyfts fram i ljuset.

Museet är en byggnad och byggnaden är ett museum, innehåll och form 
är sammanvävda till en helhet och det går inte att skilja det ena från det 
andra. Michaela Giebelhausen uttrycker det som att museet är arkitek
turen och det är den arkitektoniska utformningen som ger museet be
tydelse (Giebelhausen 2006, s. 42; Bünz 2016; Roppola 2012, s. 189–190; 
Moser 2010, s. 24). Att designa en musibyggnad involverar över väganden 
om hur föremål ska arrangeras och vilka rutter besökare ska kunna välja 
då de vandrar genom utställningslokalerna. Men det innebär också att ta  
ett teoretiskt ställningstagande för vad ett museum ska vara och vad det 
har för roll i kulturen (Unwin 2009, s. 105). 

Det ligger nära till hands att betrakta arkitekten som enväldig besluts
fattare över den form det färdiga museet tar, men skapandet av arkitek
tur avslutas inte den dagen en byggnad står på plats. När institutionen 
och dess personal flyttar in i lokalerna och bedriver museets verksam
heter och när besökarna går in genom dörrarna och utforskar utställ
ningarna fortsätter ett ständigt görande och formande av arkitekturen 
och museet. De som arbetar med utställningsdesign och pedagogiska 
verksamheter måste anpassa sig efter de ramar som byggnaden erbjuder,  
samtidigt som byggnaden påverkas av museets verksamheter. Med en 
med vetenhet om de ställningstaganden som museets arkitektur ger ut
tryck för, kan personalen välja att arbeta i samspel med eller motspjärn 
mot dessa betydelser.

Det finns ett etablerat forskningsfält som ägnas åt museiarkitek tur 
och relationerna mellan byggnader, institutioner, samlingar och be rät
tel ser, men det som har undersökts är nästan uteslutande konstmuseer 
och gallerier, vilket sannolikt beror på att arkitekturteori och arkitektur
historia är en gren inom konstvetenskapen. Kunskaper saknas om andra 
museigenrer och deras specifika karaktärsdrag, problem och tillgång
ar (Fleming 2005, s. 58). Kultur och naturhistoriska museer har istället 
studerats med bland annat idéhistoriska perspektiv på institutionernas 
praktiker. Med hjälp av genus, postkoloniala och postmoderna teori
bildningar har modernismens stora berättelser med den ”vite västerländ
ske mannen” i fokus dekonstruerats och kritiserats. Det finns dock en 
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stor grupp kulturhistoriska museer som som inte har undersökts med 
dessa kritiska glasögon. Världen över finns det både gamla renomerade 
och nybyggda spektakulära maritima museer som skildrar sjöfart, sjöfa
rare och nationell sjöhistoria, och dessa berättelser har inte undersökts 
med de kritiska och idéhistoriska teoribildningarna. 

Efter att ha identifierat dessa båda kunskapsluckor började jag 2014 
samla in material från små och stora maritima museer i Sverige, Dan
mark och Åland samtidigt som jag skissade på en metod för analyser av 
relationen mellan arkitektur och kulturhistoriskt museum. Under pe
rioden 2017–2019 arbetade jag med projektet Berättelser i gränsland, en 
studie av nationella nordiska maritima museer där jag fokuserade på de 
fem ländernas statliga/nationella museer: Sjöhistoriska museet i Stock
holm och Marinmuseum i Karlskrona, M/S Museet for Søfart i Helsin
gör, Reykjavík Maritime Museum, Norsk Maritimt Museum och Fin
lands sjöhistoriska museum.1 Analyserna gjordes i de två stegen museet 
i landskapet och landskapet i museet, en metod som kombinerar fenome
nologisk arkitekturanalys med en socialsemiotisk teori om multimodal 
kommunikation (Bünz 2016). 

Kännetecknande för de maritima museerna är att de ofta är placerade 
i miljöer där samlingarna och berättelserna har sitt ursprung, vilket ger 
dessa institutioner spännande möjligheter att väva samman historia och 
nutid, berättelser och verklighet. Det kan vara ett gammalt fiskeläge, en 
småbåtshamn, handelshamn eller i ett militärt område. Det gemensam
ma är att det är platser där livet på land och farleder på vatten möts i ett 
gränsland där det lokala livet i hemstaden interagerar med det globala 
livet till sjöss. Men det är också ett gränsland där hav och land möts som 
två helt olika ekologiska livsmiljöer. De livsformer som hör hemma i ha
vet kan för det mesta inte överleva på land och de som lever på land, som 
till exempel människan, kan inte överleva till havs utan en sjöfarkost av 
något slag. 

Maritima museer förvaltar kulturhistoriska samlingar och skildrar 
män niskors liv och verkligheter i maritima miljöer. De frågor jag har 
arbetat med handlar om hur museerna skildrar sjöfart, sjöfarare och 
maritima samhällen, vilka normer och identiteter de deltar i att skapa 
och vilken bild de ger av världen och verkligheten. De livsformer som 
finns under havets yta ingår sällan i maritima museers berättelser, tro
ligtvis på grund av att de enligt modernismens dualism natur/kultur 

hör till det som kategoriseras som naturvetenskap. Vad som däremot är 
en viktig del av den maritima kulturhistorien är havet som en naturkraft 
i samspel med väderlekar, klimat och årstider och hur människan med 
kunskap och teknik hanterar de utmaningar som sjöfarten innebär. Ha
vet framhålls ofta som farligt och oberäkneligt, vilket människan be
möter med kunskap och teknologiska hjälpmedel. Mycket fokus ligger 
på beskrivningar av skeppskonstruktioner, navigationsinstrument och 
handelskontakter, men ibland finns det också skildringar av människ
ans utsatthet och upplevelser av oro och dödsångest i allvarliga situatio
ner till sjöss.

Maritima museer ägnas därmed åt relationen människa och hav, men 
det är stora skillnader på hur olika museer med arkitekturen iscensätter 
denna relation och vilka aspekter av den som de fokuserar på i utställ
ningsberättelserna. På fem av de sex nationella museer som ingick i min 
studie beskrivs haven i första hand som farvatten för resor och transport 
av varor och som den plats där strider mellan nationernas ledare utkäm
pas. Fiske och de enorma mängder med resurser som haven alltid har 
bidragit med, och som genom historien har varit en viktig del av rela
tionen människa och hav, lämnas helt utanför de här berättelserna. Rey
kjavík Maritime Museum är den institution som bryter mönstret genom 
att istället fokus era på havet som resurs och fisket som basen för landets 
välfärd. 

Målsättningen med projektet Berättelser i gränsland var både att iden
tifiera och diskutera de specifika utmaningar och möjligheter som de 
maritima museerna har att arbeta med och att utveckla och pröva en 
metod för analys av relationen kulturhistoriskt museum, den arkitek
toniska inramningen och den valda platsen för museet – en metod som 
också kan användas för att analysera andra typer av museer. 

Projektet formulerades och genomfördes i första hand i linje med 
post modernismens kritik och problematiserande av de stora enhetliga, 
andro centriska, eurocentriska och heteronormativa berättelser som har 
skapats inom modernismens ramar: forskning som har genererat kun
skaper som museer sedan decennier har arbetat med att implementera 
i sina verksamheter. Under resans gång gav analysresultaten dock upp
hov till en annan typ av frågor som öppnar upp för ekokritiska per
spektiv där till exempel ekologiska kriser och klimatförändringar kan 
förklaras och diskuteras tillsammans med aspekter av handelssjöfart 
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och konsumtionskulturer. På ett mer grundläggande plan öppnar det 
upp funderingar om hur relationen människa/hav och människa/natur 
iscensätts. 

I den här artikeln kommer jag att berätta om vad som utifrån ett eko
kritiskt perspektiv är ett av de mest intressanta resultaten som projektet 
Berättelser i gränsland gav, och det är också ett intressant exem pel på hur 
viktig relationen museumarkitekturplats är och på hur insti tutioner 
kan välja att arbeta tillsammans med de arkitektoniska ramar na. De ex
empel jag utgår ifrån är Norsk Maritimt Museum i Oslo och Maritim
centret Vellamo i Kotka, som bland annat inhyser Finlands sjöhistoriska  
museum. Vad som är intressant med de här två museerna är att båda 
bygg naderna utgör unika och ikoniska arkitektoniska element i land
skap som har direkt anknytning till den maritima historien. Kombina
tionen plats, arkitektur och museum kan i Oslo och Kotka tolkas och 
upplevas som iscensättningar av två helt olika attityder gentemot havet  
och de förmedlar fundamentalt olika föreställningar om relationen män
niska och hav. Det här återspeglas också i museernas utställningsberät
telser, vilka går helt i linje med den uttrycksfulla arkitekturen.

Innan jag beskriver analyserna av de båda museerna behövs dock en 
kort sammanfattning av museets och arkitekturens sammanvävda his
toria och en beskrivning av hur kombinationen av kulturinstitution och 
byggnad kan förstås som uttryck för människans behov av att ordna sitt 
varande i rum och tid. Därefter presenterar jag de båda museerna och 
beskriver steg för steg tematiska jämförande analyser av de båda institu
tionerna. Det jag vill visa är att det är viktigt att aktivt ta ställning till 
den arkitektoniska inramningen och att den kan användas som en re
surs i det pedagogiska arbetet. Artikeln avslutas med en slutdiskussion.

MUSEET OCH ARKITEKTUREN – EN KORT HISTORIK 

Det som kallas för det moderna museet började växa fram i slutet av 
1700talet och början på 1800talet. Museiarkitekturen har sedan dess 
präglats både av rådande stilriktningar inom arkitekturen i stort, och av 
förställningar om vad ett museum är, hur det ska se ut och vara organi
serat. I början på 1800talet etablerades en arkitektonisk stil för muse
er som kan kallas för det ”monumentala museet” (Giebelhausen 2011, 

s. 225–231). De här byggnaderna kännetecknas av en storslagen entré 
med en portik (en förhall framför ingången som bärs upp av kolonner, 
ofta i form av en tempelgavel) och en lång pelargång som följer hela fa
saden (Tzortzi 2015, s. 17–19). Med den här anknytningen till antikens 
arkitek tur anslöt det monumentala museet till en retorik som kommu
nicerar föreställningar om staten (Duncan & Wallach 2004, s. 53). Altes 
Museum i Berlin brukar framhållas som ett typexempel. Med tiden har 
det till sammans med nya föreställningar om vad ett museum ska vara 
utveck lats andra arkitektoniska stilar, men idén om det monumentala 
museet har hela tiden funnits kvar parallellt (Tzortzi 2015, s. 26).

1800talets museer kännetecknades av att de med hjälp av samlingar  
producerade en encyklopedisk världssyn (HooperGreenhill 2000, s. 150–
151) och de konstruerade (män)niskan som både subjektet och objektet 
(Bennett 1995, s. 7), både som evolutionens slutmål och som den (han) 
som skapar kunskapen. Museerna iscensatte ”stora berättelser” där den 
”vite mannen” stod i fokus och världen och verkligheten skildrades med 
västerländska perspektiv som bygger på dualismer som till exempel na
tur/kultur och människa/djur.

I början av 1900talet skalades stilistiska dekorationer bort inom all 
arkitektur och arkitekter arbetade med basformer som ett uttryck för en 
önskan att vända ryggen mot arkitekturhistorien. Dessa byggnader kan 
betraktas som symboler för moderniteten (Unwin 2009, s. 65) och de 
skulle snarare vara funktionella (och neutrala) än vackra och impone
rande. Det här påverkade både museiarkitekturen och föreställningarna 
om hur utställningar (framförallt konstutställningar) skulle arrangeras. 
Medan de monumentala museerna utgjorde en norm för 1800talets 
museirum blev den ”vita kuben” i början av 1900talet modernismens 
förebild för hur en utställningssal skulle se ut (Giebelhausen 2011, s. 232). 
Vad som inte förändrades var synen på kunskapen som objektiv och ge
nerell och den androcentriska och eurocentriska världsbilden stod fort
farande oemotsagd i de ”stora berättelserna”. 

Under 1960 och 70talen väcktes reaktioner mot den allestädes när
varande ”vita kuben” och dess påstådda neutralitet. Samtidigt växte det  
fram en kritik mot de så kallat objektiva och generella ”stora berättel
serna” som vetenskapen och museerna förmedlade. Postmodern, post
strukturalistisk, postkolonial och feministisk kritik plockade ned his
torieskildringarna till komplexa och fragmenterade beskrivningar med 
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många olika perspektiv. Postmodernismen ledde till förändringar inom 
både museiarkitekturen och museernas praktiker och med tiden har det 
utvecklats en rad nya museityper. 

Museer som byggts under 2000talet är ofta högprofilsbyggnader som 
är mycket uttrycksfulla och i lokalerna designas sofistikerade och känslo
laddade utställningar (Hanks et al. 2012, s. ixx). Varje museibyggnad  
är en ny, ofta överraskande, arkitektonisk gest i unika byggnadsverk 
(Tzortzi 2015, s. 30). Formen på byggnaden kan uttrycka specifika betydel
ser, skapa en länk mellan museet och platsen där det är placerat (Tzortzi 
2015, s. 35–36), och institutionen är ofta en integrerad del i vad som kan 
kallas ”narrativa miljöer” (Hanks et al. 2012, s. IXX).

Museiarkitekturen har på sätt och vis förändrats från det generella till 
det unika och från avskiljande och högdragna byggnader till integre
rande och inkluderande arkitektoniska verk. Men oavsett om musei
byggnaden står som ett monumentalt tempel, som en odekorerad kloss 
i landskapet eller om dess former är fantasifulla och unika, förmedlar 
arkitekturen alltid betydelser som besökarna möter och som museets 
personal måste förhålla sig till, arbeta tillsammans med eller kanske för
söka dölja.

MUSEET OCH ARKITEKTUREN – ATT ORDNA RUM, TID OCH VARANDE

Fenomenologisk arkitekturteori definierar arkitektur som människans 
sätt att förhålla sig till världen och verkligheten, och som ett redskap att  
organisera sin tillvaro. Vi använder arkitektur för att förhålla oss till 
rum och tid och ge dessa dimensioner mänskliga mått (Pallasmaa 2012, 
s. 19). Valet av plats är en viktig del av processen och det kan göras uti från 
praktiska, sociala, historiska, mytiska eller religiösa skäl (Unwin 2009, 
s. 69). När ett museum ska byggas väljs först en plats där det ska ligga, 
och denna placering är sedan oundvikligen en viktig del av besökares 
upp levelser av museet och dess berättelser.

Museibyggnadens arkitektur definierar var besökare ska gå in, hänga 
av sig ytterplagg, betala inträde och den definierar utställningssalarnas  
egenskaper och relationerna dem emellan. Men sambandet mellan muse
et och arkitekturen slutar inte med att byggnaden ramar in institutionen 
i praktiska och betydelsebärande strukturer som genererar förutsättning
ar för verksamheterna. Museernas praktiker med insamling, sortering 

och kategorisering är på samma sätt som arkitekturen ett sätt att samla 
in och ordna rum och tid, för att förstå människans relation till världen 
och verkligheten. Museerna skapar (re)presentationer av kunskapsfält, 
geografiska platser, historiska epoker, samtid och framtidsvisioner, uni
versum och människan. Beskrivningen av arkitekturens funk tion att or
ganisera världen och verkligheten på ett begripligt sätt stämmer lika bra 
på museet. Det handlar om metafysiska frågor om självet och världen, 
inuti och utanför, tid och varaktighet, liv och död. Uttryckt med hjälp 
av Juhani Pallasmaas beskrivning av arkitekturens funktion (2012, s. 19) 
domesticerar den arkitektoniska designen och institutionen museet till
sammans ändlös tid och gränslöst rum som därmed kan tolereras, bebos 
och förstås av mänskligheten.

När den byggnad som arkitekten ritat väl står på plats och institutio
nen flyttar in är det museets personal som tar över. I de lokaler som mu
seiarkitekturen erbjuder skapas genom en samling av praktiker och ett 
system av kunskaper ett inre landskap, och detta är öppet för förändring i 
betydelseskapande processer (MacLeod 2005, s. 1). ”Precis som arkitekten  
även är en användare, kan användaren vara en illegal arkitekt” (Hill 
1998; s. 6 i MacLeod 2005, s. 20). När utställningar ska byggas utgör ar
kitekturen de yttre ramarna, och det är upp till utställningsdesignern att 
använda de förutsättningar som finns. I en del utställningar tillåts arki
tekturens egenskaper att framträda, med de betydelser som det för med 
sig. I andra utställningar döljs museets arkitektur bakom rekvisita och 
det skapas ett berättelserum inuti rummet. Men personalen på museerna 
iscensätter inte bara utställningar, de utnyttjar de utrymmen som arki
tekturen erbjuder och anordnar guidade turer, skapar föreläsnings salar, 
museishoppar, lekhörnor och platser för att äta matsäck. Museets besö
kare transformerar i sin tur då de kommer in i lokalerna genom hur de  
använder och rör sig i rummet (Toon 2005, s. 35). Det pågår därmed all
tid förhandlingar om betydelser på ett museum där arkitekturen formar 
institutionen och verksamheterna, samtidigt som personal och besökare 
formar verksamheterna och arkitekturens inre landskap.
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UTFORSKA HAVEN!

Norsk Maritimt Museum är ett landstäckande museum med ansvar för 
att samla, forska och förmedla maritimt kulturarv. Museets två byggna
der är placerade på halvön Bygdøy i västra delen av Oslo, tillsammans med  
Fram – the Polar Exploration Museum som öppnade 1936 2 och Kon 
Tiki museet som öppnade 1957. 3 Museibyggnaden ritades av arkitekter
na Trond Eliassen och Birger Lambertz och uppfördes i etapper mellan 
1957 och 2000. Den första byggnad som öppnades var Båthallen 1958 – 
ett kilformat hus med starkt lutande tak som går ända ned till marken. 
Det ligger i linje med Frammuseets två byggnader som har samma form. 
1964 invigdes den första delen av det som nu är museets huvudbygg
nad, en huskropp i mörkrött tegel, och 2000 öppnade den senaste delen. 
Museets arkitektur har ritats under postmodernismens era och den röda 
huvudbyggnaden är ett komplext arkitektoniskt verk med många olika 
former, vinklar och detaljer. Den ligger precis invid Oslofjorden och en 
triangelformad del sticker ut över vattnet med en spets som pekar mot 
sydost (figur 1, 2 och 3). 

Norsk Maritimt Museums och Frammuseets byggnader bildar tillsam
mans en innergård och museerna binds samman bokstavligt med sten
lagda gångvägar och metaforiskt med det gemensamma temat ”Att ut
forska haven”. Frammuseet är uppbyggt runt skeppet Fram och på webb
platsen berättas att: ”Som verdens mest berømte polarskute, er Fram 
et symbol på Norges viktige rolle i polfarernes tidsepoke.” 4 KonTiki 
museets byggnad ligger lite vid sidan av och har en helt annan arkitek
tonisk stil, men det ansluter med sina berättelser om Thor Heyerdahls 
resor till temat att utforska världen. På museets webbplats står att: ”Thor 
Heyerdahl er en av historiens mest kjente oppdagere. I 1947 krysset han 
Stillehavet på balsaflåten [...]. Senere gjennomførte han lignende ekspe
disjoner med sivbåtene Ra, Ra II og Tigris, hvor han også formidlet et 
sterkt engasjement for miljø og verdensfred.”5 

Den plats som har valts för Norsk Maritimt Museum länkar därmed 
den norska maritima historien till de andra båda museerna och till deras 
berättelser om upptäcktsresande män som erövrar världen. Bredvid mu
seibyggnaden står en grupp statyer som med ryggen in mot land tillsam
mans blickar ut över fjorden. Skulpturerna föreställer de fem deltagarna 
i Roald Amundsens expedition som nådde fram till sydpolen för hundra 

◄   figur 1 Norsk Maritimt Museum,  
huvud byggnad och Båthall.  
Bild: Annika Bünz.

▼   figur 2 Norsk Maritimt Museum  
i Oslo, Norge. Huvudbyggnaden har  
byg gts i etapper mellan 1964 och 2000.  
Foto: Annika Bünz.

år sedan. De står på en låg plattform av sten, de är i naturlig storlek och 
den som har lust kan kliva upp och ställa sig tillsammans med männen 
och följa deras blickar ut mot sjöfarten. 

N
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Norsk Maritimt Museums huvudbyggnad och den tillhörande Båt
hallen kännetecknas och förenas av den geometriska formen triangel,  
som i motsats till kvadraten och cirkeln kan förmedla riktning och 
peka på saker. Där både kvadraten och cirkeln är statiska och beteck
nar ett varande betecknar triangeln process, den visar på generativ kraft 
(Kress & van Leeuwen 2006, s. 54–56). Den höga, triangelformade delen 
av huvud byggnaden tränger inte bara ut över Oslofjordens vatten, den 
pekar också ut en riktning och antyder process, en rörelse ut över vatt
net. Betraktad från en position öster om byggnaden kan sektionen som 
tränger ut över vattnet påminna om profilen av ett fartyg, på väg ut över 
fjorden. På en skylt bredvid entrén står det med stora vita bokstäver:  
”Explore the Sea!”, ett budskap som även arkitekturen iscensätter. 

▲   figur 3 Båthallen, bredvid  
Frammuseets huvudbyggnad,  
öppnade 1958. Foto: Annika Bünz.

   

DÄR HAV OCH LAND MÖTS

Finlands sjöhistoriska museums uppgift är att bevara och förmedla fin
ländsk sjöfartshistoria. Det är beläget i byggnaden Maritimcentret Vel
la mo i orten Kotka som ligger i ett skärgårdsområde i Finska viken. Ma
ritimcentrets byggnad, som framhålls vara utformad som en svallvåg, 
har ritats av Lahdelma & Mahlamäki Architects och centret öppnade  
för allmänheten i juni 2008. I byggnaden finns även Sjöbevakningsmu
seet, Kymmenedalens museum och Informationscentret Vellamo (figur 
4, 5 och 6).

Den långsmala och mycket stora byggnaden är placerad i Kotkas 
gamla hamn, den sträcker sig från nord till syd med den västra långsidan 
och norra gaveln invid kajkanten. Mot norr syns på andra sidan vattnet  

◄   figur 4 Maritimcentret Vellamos 
byggnad markerad med rött.  
Bild: Annika Bünz, med Eniro
kartor som förlaga.

▼   figur 5 Maritimcentret Vellamo  
i Kotka, Finland. Foto: Annika 
Bünz.
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konturerna av Kotkas nya hamnområde. Den gamla hamnen är inte 
längre i bruk och området runt det maritima centret kan upplevas som 
lite ödsligt, men för hundra år sedan var det ett livligt område fyllt med 
fartyg, järnvägsspår, byggnader och aktiviteter. Från den tiden finns det 
på 2010talet bara några enstaka järnvägsspår kvar och ett ånglok med 
ett par vagnar står parkerat en bit från museibyggnaden, nu som pub 
och museiartefakt. Precis invid kajkanten står några hamnkranar från 
en senare epok, med hjulen fastlåsta i nylagd svart asfalt. 

Kotkas gamla hamn ligger i direkt anknytning till stadens centrum 
och har varit betydelsefull för regionen och även för nationen Finland. 
Med tiden blev den för liten och dagens moderna och mycket mer om
fattande sjöfart har flyttats ut till andra områden, längre från stadens 
centrum. Kotkas nya hamnar är fortfarande viktiga för Finland, och den 
moderna containerhamnen som ligger söder om ön Kotka är landets näst 
största hamn. 

◄   figur 6 Maritimcentret Vellamos långsida  
mot väster. Foto: Annika Bünz.

▼   figur 7 Kajen och Maritimcentret Vellamos  
arkitektur glider samman och utgör tillsam
mans en gemensam linje och vågrörelse.  
Foto: Annika Bünz.

Den gamla hamnen i centrum har övergivits av handelssjöfarten och 
nu står här istället en spektakulär museibyggnad vars linjer följer den 
mjukt rundade kajkanten. Med den här placeringen länkar arkitekturen 
samman Maritimcentret Vellamo och Finlands sjöhistoriska museum 
med den historiska plats där samlingarna har sitt ursprung. Betraktat  
från en specifik vinkel rakt söder om byggnaden ser det ut som att kaj
en och museiarkitekturen glider samman och tillsammans utgör en ge
mensam linje och vågrörelse. Det kan tolkas som en bild av hur land 
och hav möts i en mjuk linje, och längst bort höjer sig havet i en enorm 
våg som sköljer in över land (figur 7). 
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FARTYGET OCH RESAN ÖVER HAVEN

I den triangelformade sektionen av Norsk Maritimt Museums huvud
byggnad finns tre stora utställningshallar. Hallen på plan två fylls av be
rättelsen Til sjøs! De två väggar som möts i en spets längst ut över fjorden 
är täckta med trekantiga burspråk med fönster. Glasrutorna är över täck
ta med transparenta bilder som skärmar av vyn, men släpper in rikligt 
med ljus. Om fönstren inte vore övertäckta hade utställningsrummet er
bjudit ett enormt diorama över fjorden och in mot centrala Oslo.

Til sjøs! är en kronologisk berättelse om tusen år av sjöfart arrangerad  
i en slinga runt rummet. Längst ut vid lokalens spets har ett litet utrym
me delats av med hjälp av skärmar och på så vis skapas ett avskilt utrym me  
där museibesökare för en stund kan kliva ur tidslinjen. Här står en 
klöver formad mjuk bänk på ett golv av trä, inramad av två väggar av glas 
som utgör själva spetsen på byggnaden. I det här rummet har inte fönst
ren täckts över och arrangemanget erbjuder möjligheten att sätta sig  
en stund och uppleva den fria sikten ut mot sjöfarten. Här syns också 
den riktning som arkitekturen pekar ut och eftersom byggnaden träng
er ut över vattnet kan en person som befinner sig i rummet uppleva sig 
sväva fritt över fjorden (figur 8).

Att placera ut sittplatser i utställningslokaler kan inverka på indivi
dens upplevelser på flera olika plan, framhåller Tiina Roppola. Betrak
taren, som fysiskt rör sig i utställningar, kan behöva sätta sig en stund 
och vila fötterna. En trött person tar inte in så mycket av det som finns 
i rummet och en stunds vila kan bidra till att öka uppmärksamheten. 
Möjligheten att sitta ned tenderar också att starta processer av reflek
tion, personer som sitter börjar fundera över sina intryck. Besökare kan 
också uppfatta en semiotisk betydelse i sittplatsen som förmedlar att här 
finns det någonting som är värt att stanna upp för. Och på samma sätt 
kan avsaknaden av sittplats förmedla att besökaren bör passera utan att 
stanna till (Roppola 2012, s. 183–185). Det avskärmade rummet med sitt
plats och utsikt över fjorden kan därmed semiotiskt förmedla att det är 
den här vyn och riktningen ut över fjorden som är det viktiga med be
rättelsen Til Sjøs!. 

Arrangemanget öppnar också upp för det Roppola kallar processer 
av resonans (Roppola 2012, s. 150), upplevelser av sammansmältning, 
en fysisk, personlig och/eller social förening med utställningsmiljön.  

► ►   figur 8 En klöverformad mjuk 
bänk i berättelsen Til Sjøs! på Norsk 
Maritimt Museum. Foto: Annika Bünz.

Begreppet resonans handlar om att initiera relationer med besökare, att 
”dra in” besökaren i en relation med utställningsmiljön (Roppola 2012, 
s. 125). Besökare kan känna denna samhörighet som en kroppslig upp
levelse, genom att bli starkt känslomässigt berörd av utställningen eller 
genom ett socialt engagemang med den. Det är viktigt att komma ihåg, 
framhåller Roppola, att processer av resonans visar på en sammanflätad  
relation mellan kropp och intellekt (Roppola 2012, s. 4). Det avskärma
de rummet med väggar av glas liksom den erbjudna sittplatsen ger besö
karen möjlighet att uppleva sig fysiskt smälta samman med berättelsen, 
att dras in i och själv delta i dess rörelse ut mot havet. 

I hallen på plan tre finns utställningen Norge er havet. Den här lokal
ens väggar öppnas inte upp av fönster förrän precis ute vid spetsen, där 
ytterligare ett rum har inretts som en plats där besökaren kan slå sig ned 
och uppleva arkitekturens riktning och vyn över fjorden. Här är upp
levelsen lite annorlunda, eftersom det utanför väggarna av glas finns en 
balkong som bryter den direkta kontakten med vattnet långt där nere. 
Balkongen har samma spetsiga form som byggnaden och kan därför på
minna om fören på ett fartyg, och rummet inne i utställningslokalen 
kan tolkas som en kommandobrygga. 

Vid de här båda punkterna i byggnadens yttersta spets har personal en 
på museet valt att arbeta i linje med den riktning och det budskap som 
arkitekturen iscensätter, och platser har arrangerats där besökare erbjuds 
att gå in i och fysiskt uppleva riktningen och den antydda färden från en 
position högt över vattnet. Utropet ”Explore the Sea!” på skylten vid en
trén, valet av titlarna och designen av utställningarna Til Sjøs! och Norge 
er havet iscensätter tillsammans budskapet att med hjälp av fartyget 
höj er sig människan över havet på vägen ut i världen. 
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HAVETS KRAFT OCH EN RESA I DESS FLÖDE 

Maritimcentret Vellamos byggnad utgör ovanifrån en långsmal, lätt böjd 
form som i den södra änden är låg och mycket smal och där efter stegvis 
vidgas och höjer sig till den breda toppen i den norra änden. Byggna
dens västra långsida ut mot vattnet visar profilen av en våg som bryter in 
över land och en besökare som står invid byggnadens högsta del måste 
böja huvudet bakåt för att kunna se upp mot toppen på den, bredvid 
den lilla människan, enorma brytande vågen.

Vid byggnadens smala ände i söder, som går ända ned till marken, 
finns en gångväg som leder upp till en takterrass som kallas för Estra
den. Besökare kan vandra hela vägen upp till den högsta punkten, och 
här stå under vågens båge som bildar ett tak över terrassen. Det finns 
också sittplatser, som inbjuder till att slå sig ned, ta en paus (Roppola 
2012, s. 183–185) och ta in vyerna. Även här är människan väldigt liten 
gentemot den stiliserade vågen, dimensionerna visar hur liten människ
an är gentemot de krafter som vinden piskar fram i havet. Där Norsk 
Maritimt Museum kan upplevas som en avbild av hur skeppet höjer sig 
högt över fjorden, iscensätter Maritimcentret Vellamo istället hur havets 

▼   figur 9 Besökare kan gå upp på takterrassen  
och stå under den stora vågen som bryter in över land.  
Maritimcentret Vellamo, Kotka. Foto: Timo Vesterinen. 

vågor höjer sig högt över människan som står på land. Besökare som 
vandrar runt byggnaden eller går upp på Estraden ges möjlighet att upp
leva en fysisk resonans (Roppola 2012, s. 150) och kroppsligen känna sig 
indragen i relationen till havet, känna dess storlek och föreställa sig dess 
kraft (figur 9).

Byggnadens fasad är täckt med kassetter av plåt och de blanka rutor
na är vita, grå, ljust och mörkt blå, olika nyanser av grönt och några seg
ment är svarta. Hela huskroppen täcks också av ett aluminiumgaller,  
vilket bildar långsmala rutor i olika storlekar. Plåtkassetterna och gallret 
följer samma vertikala linjer med cirka två meters mellanrum. De hori
sontala linjerna ser istället slumpmässiga ut och de bildar olika mönster.  
Gallret bryts även oregelbundet av med segment placerade i 90 graders  
vinkel mot fasaden och med jämna mellanrum täcks rutorna med screen
tryckta glaspaneler. Bilderna på glaspanelerna visar besättningen på stål
barken Favell (1912) och masterna på handelsflottan i Lavansaari (1914).6 

Alla de här detaljerna kan bara ses på nära håll, betraktat från avstånd 
smälter det samman till en yta som förändras när ljusförhålland en och 
väder växlar. På kvällen tänds en fasadbelysning, entréområdet lyser då i 
gulgrönt och hela byggnaden glittrar vit i mörkret.

▲ figur 10 Fasaden randas med segment  
av olika färger och av ett nätverk med  
aluminiumstänger. Foto: Annika Bünz.
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▲   figur 11 När kvällen kommer tänds fasad
belysningen och byggnaden glittrar i det fallande 
mörkret. Området vid entrén lyser starkt gulgrönt. 
Foto: Annika Bünz.

▲   figur 12 Maritimcentret Vellamos höga  
del betraktad från nordost i skymningen då  
fasad belysningen är tänd. Foto: Annika Bünz.

►   figur 13 Maritimcentret Vellamo, Kotka.  
Foto: Timo Vesterinen. 

En vandring runt museibyggnaden ger annorlunda upplevelser för 
varje ny infallsvinkel. Från en position nordost om den breda gaveln 
fram träder en scen där den väldiga huskroppens linjer och fasadens möns
ter tillsammans genererar vad som kan tolkas som ett vattenflöde som 
slingrar fram över marken. Bilden förstärks av att fasadens mönstrade  
ytor går hela vägen ned till asfalten runt hela byggnaden.

Maritimcentret Vellamos arkitektur speglar med andra ord både en 
hög våg som bryter in över land och vatten som forsar fram i en ström. 
Dagar då solen skiner går det även att se hur aluminiumgallret glittrar 
som en vattenyta som av vinden rörs upp till ett täcke av små krusande 
vågor (figur 13).

Vatten kan också ta formerna av snö och is, vilket jag vid mina besök i  
Kotka inte har haft möjlighet att uppleva. Men jag har studerat några 
foton som visar Maritimcentret Vellamo då det ligger höga snödrivor 
som fortsätter upp på takterrassen (figur 14). Huskroppen ser då ut att 
steglöst glida samman med snön som i en stor driva och fasaden glänser 
som is mot det vita täcket. 
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Maritimcentret Vellamos arkitektur antyder process och rörelse på ett  
helt annat sätt än Norsk Maritimt Museums byggnad. Istället för att med  
en triangel peka ut en riktning framkallar fasadens komplexa mönster 
och huskroppens lätt böjda form illusionen av forsande, flödande små 
och stora rörelser. Vatten ser olika ut under olika omständigheter, det 
ändrar färg, form och yta, och när snötäcket lägger sig stelnar flödande 
vatten till is. Allt det här återspeglas i den stora museibyggnadens linjer, 
former och material.

Besökare som fortsätter in genom entrédörren kommer in i en stor 
foajé där en bred, mjukt böjd trappa leder direkt upp till plan två. Vägg
ar, golv och tak är täckta av ekpaneler i varma färgnyanser, vilket gör att 
de olika elementen glider samman till en helhet, som en stor tunnel. Ek
panelerna har färger och mönster som förstärker illusionen av flöde. På 
plan två syns bakom en glasvägg bredvid receptionen Marritimcentrets 
centrala sal ”Båthallen”. Genom den transparenta väggen går det att se 
att träpanelerna steglöst fortsätter in i hallen tillsammans med de mjuka 
linjerna och de rundade hörnen (figur 15). Foajén, trappan och området 
runt receptionen binds samman med Båthallen i en gemensam böljan de  
rumslighet som glasväggen skär igenom utan att egentligen hindra flödet.

Båthallen tar upp byggnaden från golv till tak och det är en mycket 
stor rumslighet, även för att vara en museisal. Taket följer formen av en 

▲   figur 14 Maritimcentret Vellamo, 
Kotka. Foto: David Borland.

våg och väggen böjs i en mjuk båge. Ingången bredvid receptionen leder  
till en gångbro som sicksackar genom hallen, och fungerar som en läkta
re från vilken besökare kan betrakta båtar och pontonflygplan. På golvet 
långt där nere står små segelbåtar i linje med rummets långsmala form, 
stäven riktad mot entrén. Utformningen med böljande vågformer i den 
långsmala rumsligheten avspeglar forsande rörelser, men det är inte som 
på den yttre fasaden själva vattnet som forsar fram, istället kan byggnad
ens inre påminna om ett hålrum i ett berg, där vatten med sin framfart  
har grävt sig fram. Ekpanelerna anknyter till ett fartygs inre och träfärg
erna länkar till de båtar som står uppradade på Båthallens golv. Raderna 
med sjöfarkoster antyder en vattenyta i rummet som de färdas på och 
tillsammans med rumslighetens former och linjer ger de sken av fart och 
riktning.

I Maritimcentret Vellamos inre landskap vävs människans sjöfarkost
er samman med vattnets framströmmande, men både båtar och män
niskor är mycket små i relation till rummets storlek. Besökare som vand
rar genom Båthallen kan bokstavligen känna sin egen litenhet gente
mot den enorma framströmmande vattenmassan, och kanske uppleva  

▼   figur 15 Maritimcentret Vellamos 
Båthall. Foto: Annika Bünz.
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processer av resonans (Roppola 2012, s. 125) och känna sig fysiskt ”in
dragna”i berättelsen. Där Norsk Maritimt Museum erbjuder upplevelsen 
att tillsammans med ett stort skepp höja sig över havet, iscensätter Ma
ritimcentret Vellamo hur den lilla människan med hjälp av (den lilla) 
båten kan följa det enorma vattnets framfart.

Förutom Båthallen har Finlands sjöhistoriska museum en stor utställ
ningslokal till sitt förfogande, där museet har iscensatt berättelser som 
omfattar många olika aspekter av sjöfart. Bland annat berättas att is
brytaren är en nationell symbol i Finland, på grund av att nationen är 
beroende av dessa farkoster för att hålla farlederna öppna under vintern. 
Innan isbrytarna fanns isolerades Finland när isarna la sig på vintern, 
och folket svalt under missväxtår då det inte gick att transportera grö
dor från andra länder. Isen, kylan, vintern och hungersnöden är mycket 
påtaglig i Finlands sjöhistoriska museums berättelser och en vägg täcks 
med rörliga bilder av ett vitt istäckt hav. Kanske kan personer som be
söker museet på vintern länka samman detta med scener från det yttre 
landskapet, där aluminiumgallret glänser som is i snön, och på så vis leva 
sig in i den verklighet som beskrivs i utställningen.

Det berättas också utförligt om de risker och faror som färder över 
havet har inneburit genom historien, och även idag. Med foton på Esto
nia som ligger på havets botten påminner museet om att trots modern 
teknik och stora fartyg kan katastrofer inträffa. Budskapet är att vi har 
teknologi och kunskaper för att färdas över haven, men havet och vädret 
är lynnigt och vi får aldrig tappa respekten för det. Besökare som väljer 
att utforska takterrassen och står en stund under vågen som sköljer in 
över Estraden ges möjlighet att koppla samman den upplevelsen med 
det som berättas inne i utställningen.

KONTRAPUNKT MELLAN MÄNNISKA OCH NATUR

Norsk Maritimt Museums huvudbyggnad kan påminna om profilen av 
ett fartyg, men i färger och material länkar byggnaden egentligen mer 
till marken på land. Den djupt röda tegelfasaden och de skrovliga ytor
na anknyter till jord och byggnadens oregelbundna former är anpassade 
efter och glider samman med det ojämna landskapet där museet står. 
Samtidigt består arkitekturen av geometriska former och som jag nämnt 
ovan är det främst triangeln som framträder. Förutom formen på delar 

av huskroppen syns triangeln i många andra designade element, i stora 
och små detaljer. Båthallens gavel är en stor, upprättstående triangel. En 
tegelmur som ramar in en uteservering kompletteras med triangelfor
made blomlådor. De stenlagda gångarnas plattor är trianglar. Triangel
formade burspråk täcker väggarna på ett av våningsplanen (figur 16).

Sommarmånadernas gröna lummighet på innergården skärs igenom 
av de vertikala och horisontala linjer som skapas av taken över gångvä
garna, liksom av de stolpar som bär upp dem. Dagar då solen skiner ge
nereras ett livligt ljusspel på gräsmattorna och på de stenlagda gångarna. 
Skuggor och dagrar som visar organiska, föränderliga mönster rör sig 
över stilla triangelformade plattor och möter de räta linjerna i de skug
gor som genereras av taken.

De motsatser som uppstår mellan arkitekturens räta linjer och geo
metriska former och växtlighetens organiska och levande mönster kall
ar Simon Unwin för att använda idealgeometri som en kontrapunkt till  
irregularitet (Unwin 2009, s. 156). Området mellan museibyggnaderna 
är ett flätverk av organiskt och (ideal)geometriskt sammanvävt i kom
plexa mönster. Kontrapunkten mellan idealgeometrin och irregulariteten 

▲   figur 16 Norsk Maritimt Museum. Vy från uteservering 
med triangelformade blomlådor inbyggda i tegelmuren.  
Till höger syns de triangelformade stenplattorna och en skylt 
designad med en topp som antyder en triangel. Båthallens  
gavel visar tre olika trianglar i helhet och i avskurna delar.  
Foto: Annika Bünz. 
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genererar en spänning mellan de av människan påtvingade formerna och 
de av naturen organiskt växande mönstren. De geometriska formerna  
är orörliga och ser likadana ut oavsett väderlek och årstid, de organiska 
linjerna böljar i vinden och på sommaren är lövkronorna täta medan de  
på vintern står kala. Det organiska är i ständig förändring medan de 
geometriska formerna står statiska och oföränderliga.

EN PLATS DÄR SKEPPEN INTE LÄNGRE LÄGGER TILL

Vandringen fram mot Maritimcentret Vellamo kantas av en blandning 
av noggrant designade element, tillfälliga arrangemang och gamla, slit
na ytor som bitvis ser övergivna ut. Medan Norsk Maritimt Museum 
ligger på en halvö där naturligt formade klippor, kullar och strandlinjer 
finns kvar är Kotkas gamla hamnområde en plats som helt har lagts till 
rätta av människan, och linjen till havet består av raka kajkanter. Men 
åren har gått, och ytor och linjer är slitna och trasiga. De värsta hålen 
har lagats i asfalten, men det har inte gjorts något radikalt för att helt 
och hållet ställa iordning området. Istället tillåts det slitna, trasiga och 
lite vaga att vara en synlig del av miljön. Biltrafiken i området regleras 
bland annat med en refug som dekoreras med ett runt stenröse där några  
ankare ligger i en grupp. Högt gräs växer tillsammans med stenarna vil
ket ger kompositionen ett lite vildvuxet uttryck (figur 5).

Invid museibyggnadens östra långsida kantas gångvägen fram mot en
trén av ett stenröse med växter och arrangerade föremål. Det ger en bild  
av att huskroppen tränger upp genom gräs, sten och sly. Framför öpp
ningen in mot entréområdet har en rondell designats med arrangerade 
stenbumlingar som ramar in en fyr och några växter. Även här sky m tar  
det vildvuxna uttrycket fram och antyder att fyren står någonstans 
långt bort från tillrättalagd bebyggelse (figur 17). Det lite slitna och 
ned  gångna bryter på ett intressant sätt med det spektakulära, blänkan
de, ikoniska arkitektoniska verket som är platsens huvudattraktion. 
Men gränserna mellan det slitna och lappade och det nybyggda, slä
ta och blanka är inte skarpa. Istället glider det ena steglöst över i det 
andra genom de designade arrangemangen som framhåller naturens 
oregel bundenheter. Det skapas inte som på Norsk Maritimt Museum 
en kontrapunkt (Unwin 2009, s. 156) mellan de organiska formerna och 
den antydda idealgeometrin i arkitekturen. Naturens egna former och 

material har istället använts i lågmälda arrangemang som glider sam
man med den slitna asfalten. Med naturens former menar jag stenar och 
planterade växter, för det finns inte någonting i området som inte har 
ordnats och lagts tillrätta av människan vid något tillfälle. De iscen
satta arrangemangen mjukar upp övergången mellan arkitekturen och 
omgivningen genom att vara just designade, men på ett sätt som inte 
bryter märkbart med det som är slitet och trasigt. Samtidigt genererar  
arkitekturens flätverk av långsmala rektanglar och gallerrutor snarare en 
illusion av rörlig yta än (ideal)geometriska former.

I iscensättningen med svarta ankare i mitten på en refug har artefak
terna placerats som om de vore kvarglömda på en plats ute i ”Naturen” 
och de av människan formgivna artefakterna är rostiga och slitna, vilket 
visar att de så småningom kommer att vittra bort bland gräs och stenar, 
som föremål som lämnats kvar på en plats som inte längre används. Sce
nen påminner om hur det ser ut där ett rostande övervuxet järnvägsspår 
ligger kvar efter att tågen har slutat att gå. 

Området runtomkring Maritimcentret Vellamo visar med sprickor i  
asfalten och sporadiska lagningar att det människan skapar med tiden 
slits ned och om inget görs vittrar det sönder och faller samman. Det 
här intrycket förstärks med hjälp av den diskreta designen av bland annat 
rondellen med fyren och refugen med rostande ankare där växtligheten 

▲   figur 17 Maritimcentret Vellamo.  
En rondell dekorerad med en fyr, växter  
och stenar. Foto: Annika Bünz.
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ser ut att tränga igenom och sakta ta över platsen. I det här finns bud
skapet att ”tiden går” och saker och ting förändras. Båtarna lägger inte 
längre till här och nu är området istället en minnesplats över det som 
en gång var. När människans aktiviteter har stannat av betyder inte det  
att tiden stannar. Vattnet, vinden, årstiderna, dygnsrytmen och växtlig
heten fortsätter som vanligt. När solen fram mot kvällen går ned i väster 
ändras den isblå tonen på fasaden till varmare nyanser som drar mot 
guld och grönt (figur 18). Där Norsk Maritimt Museums mörka tegel
byggnad framstår som oförändrad av årstid, väder och dygnsrytm deltar 
Maritimcentret Vellamos form och fasad i dygnets, vädrets och tidens 
skiftningar, precis så som det vatten den efterliknar.

SLUTDISKUSSION – TVÅ MUSEER, TVÅ OLIKA ONTOLOGIER

Norsk Maritimt Museum och Maritimcentret Vellamo tillsammans 
med Finlands sjöhistoriska museum iscensätter på ett ontologiskt plan, 
både med arkitektur och utställningsdesign, två fundamentalt motsat ta 
förhållningssätt och attityder gentemot relationer mellan land och hav 
och mellan människan och havet. Det norska museet speglar en tradi
tionell västerländsk dualistisk syn på världen och verkligheten, medan 
den finska museibyggnaden istället beskriver en verklighet där män
niska och natur är sammanvävda. 

▲   figur 18 I solnedgångens ljus skiftar  
Maritimcentret Vellamos fasad till varmare 
färger. Foto: Annika Bünz.

Norsk Maritimt Museum visar människans teknologi som något som 
är tydligt avskilt från havet, skeppet höjer sig över fjorden och i utställ
ningsberättelserna betonas resorna och upptäckandet av världen, men 
det berättas inte om de faror som det innebär. ”De upptäcktsresande 
männen” står som fem statyer på gårdsplanen, som autonoma människo
varelser bredvid formen av skeppet.

Maritimcentret Vellamo, som innesluter Finlands sjöhistoriska muse
um, avbildar istället vattnet och havet i dess olika tillstånd och bilder av 
människor har flätats in i fasaden, som en del av det framströmmande 
vattnet. I den stora Båthallen vävs skeppets material och färger samman 
med de former som skapas av forsande vatten. Den finska arkitekturen 
beskriver en ömsesidig relation mellan natur och kultur där människan 
inte behärskar havet med hjälp av fartyget. Istället förmedlas betydelsen 
att vi kan leva tillsammans med havet, på naturens villkor, tack vare sjö
farkoster och teknik.

På Norsk Maritimt Museum används byggnadens egenskaper aktivt 
i designen av utställningsberättelserna och förstärker arkitekturens bud
skap att människan med tekniken höjer sig över havet. Finlands sjöhis
toriska museums basutställning skildrar en verklighet där människan 
tvingas ha en mer ödmjuk attityd gentemot väder, klimat och årstider, 
även om den inte tar steget fullt ut och på allvar problematiserar den 
dualistiska uppdelningen mellan natur och kultur.

Målsättningen med den här artikeln har varit att visa att det inte bara 
är på konstmuseer och gallerier som det går att arbeta målmedvetet med 
relationen plats, arkitektur och museum och att institutionen kan använ
da den arkitektoniska inramningen som en resurs i utställningsdesign 
och pedagogiska verksamheter. Men eftersom museiarkitekturen och 
syn  en på vad ett museum ska vara har förändrats mycket genom åren, 
med resultatet att många museer ramas in av gamla byggnader som inte 
längre avspeglar 2020talets måldokument och den verklighetsbild som 
institutionen eftersträvar att förmedla, kan det istället handla om att 
hitta vägar att problematisera och kanske motverka de budskap arkitek
turen förmedlar. Norsk Maritimt Museums och Maritimcentret Vel la
mos arkitektur iscensätter två helt olika budskap, men i utställningsbe
rättelser och pedagogiska program kan båda byggnaderna användas för 
att problematisera den traditionella synen på människan som härskare 
över naturen och havet. 
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◄   Fotografi av en flodhäst i Baringosjön  
i Kenya sommaren 1922. Fotograf är  
storviltjägaren och kaptenen Eric von Otter 
(1889–1923) som vid samma tillfälle sköt ett 
antal flodhästar.
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