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Verksamhetsberättelse FUISM 2019
Året som gått
Styrelsen har under året som gått arbetat med föreningens medlemsaktiviteter
såsom Fokus på dagen, Årets pedagogiska pris, regionala pedagogträffar samt en
höstkonferens i samarbete med Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Under 2019 har ett
förslag om ändrade stadgar för att öppna för institutionsmedlemskap beretts av
styrelsen. Stadgeändringen antogs av medlemmarna vid en extrainsatt stämma i
oktober. Styrelsen har även satt samman en arbetsgrupp runt kommunikation, samt
initierat ett arbete runt omvärldsbevakning inom ramen för FUISM. Därutöver har
föreningen inlett samarbete med Forum för utställare för att utveckla samverkan
mellan de båda organisationerna och de verksamhetsgrenar de representerar.

Fokus på pedagogik-dagen
FUISM:s årsmöte och Fokus på dagen ägde rum den 25 mars på Sörmlands
museum i Nyköping.
Dagen inleddes med FUISM:s årsmöte. Därefter presenterade de tre finalisterna till
”Årets pedagogiska pris” sina nominerade bidrag. Konferensdeltagarna bjöds på
lunch och gavs möjlighet att mingla med kollegor.
Under eftermiddagen fick deltagarna en rundvisning i det berättande magasinet i det
nyöppnade museet. I Berättande magasin sammanfogas föremål, fotografier och
arkivmaterial för att berätta om människor, deras liv och sociala sammanhang. Fokus
för visningen var vilka utmaningar som finns pedagogiskt med att arbeta i de
berättande magasinen. Efter visningen höll Jean Salkvist, antikvarie på Sörmlands
museum, i en grupparbetsövning där deltagarna fick diskutera vidare frågor kring

2

berättelser på museum. FUISM:s nya ordförande Åsa Thunström informerade om
förslag på stadgeändringar rörande medlemsavgiften. Viktoria Berglund välkomnade
till höstens FUISM sammankomst på Gotland, och informerade om att i anslutning till
höstkonferensen kommer FUISM kalla till extra stämma angående stadgeändringen.
Dagen avslutades med reflektion och utvärdering.

Årets pedagogiska pris 2018
FUISM delade för nionde året i rad ut Årets pedagogiska pris. Till 2018 års pris kom
det in totalt 16 nomineringar. Styrelsen tog fram tre finalister som föreningens
medlemmar sedan fick rösta på: Forskarhjälpen-Spindeljakten – Nobel Prize
Museum, Spelar roll – Forum för levande historia och Expertrådet – Röhsska
museet.

Medlemmarna röstade fram Spelar roll som vinnare. Motiveringen löd:
I Spelar roll lyfts åskådarrollen fram i ljuset. Ett väl genomarbetat pedagogiskt program
som visar att den som inte ingriper legitimerar övergrepp. Genom kunskap och reflektion
ges eleverna verktyg för att förstå att olika möjligheter till agerande finns och att
individens val att agera spelar roll.

Vinnaren tillkännagavs den 17 april 2019 på Riksförbundet Sveriges Museers
vårmöte i Malmö där även priset delades ut.

Höstkonferensen
Den 14 till 15 oktober höll FUISM sin årliga höstkonferens, denna gång med
Riksantikvariatet som samarbetspart. Temat för konferensen var skola och kulturarv
och den ägde rum i Riksantikvarieämbetets lokaler i Visby på Gotland.
Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag av regeringen främja samverkan mellan
skola och museum. Deltagarna erbjöds en rundvandring i RAÄ lokaler. Därefter
följde en föreläsning med Fil dr. Anders Fredriksson avseende strategiskt viktiga
områden för samverkan utifrån skolans uppdrag, vad som är aktuellt inom
skolforskning idag samt vilka utmaningar skolan står inför. Därefter presenterades
ett utkast för hur en process för samverkan mellan skola och museum kan se ut.
Dagen avslutades med uppsluppet mingel och middag. Dag två föreläste etnologen
Carina Johansson från Uppsala universitet, Campus Gotland. Föreläsningen tog sin
utgångspunkt i Kulturarvets bilder och berättelser med exemplet Visby och Gotland
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ur ett hållbarhetsperspektiv. Dagen avslutades med en exkursion där deltagarna fick i
uppgift att fotografera en promenad i Visby och uppleva den med alla sin sinnen.
Utgångspunkten var att diskutera vilken bild fick deltagarna med sig.

Sammantaget samlade konferensen ca 60 deltagare.

Extra årsmöte med anledning av förslag på stadgeändringar
Utifrån önskemål från medlemmar hade styrelsen under 2018-2019 utarbetat ett
förslag på att öppna för institutionellt medlemskap i föreningen. Förslaget
presenterades vid årsmötet i mars och lades ut på föreningens webbplats. Då
förslaget innebar ändringar av föreningens stadgar kallades medlemmarna till ett
extra årsmöte i samband med Höstkonferensen i Visby. Vid det extra årsmötet
presenterades förlaget ännu en gång. Efter en diskussions- och frågestund röstade
medlemmarna enhälligt igenom både stadgeändringarna samt det avgiftsförslag för
institutionsmedlemskap för år 2020 som styrelsen lagt fram.

Regionalt arbete under verksamhetsåret 2019
Under året arrangerades ett antal medlemsaktiviteter regionalt i samarbete med olika
institutioner.
Region norr
I september arrangerade FUISM och Konstpedagogiskt nätverk i norr en tvådagars
nätverksträff där 27 personer deltog. Dagarna innehöll bland annat Speed dejting/
Samtalsmiddag med samtalsämnen om Konstpedagogiska utmaningar och
framtidsvisioner, workshop i Digitala verktyg som konstpedagogisk metod samt
möjligheten att lyssna till den inbjudna gästen Jenny Grönvall från Bästa Biennalen
som fokuserade på arbetet med Digitala konstupplevelser.

Det genomfördes också en pedagogträff på Västerbottens länsmuseum i december
där de 10 deltagarna fick medverka i en berättarworkshop kopplad till museets
utställningar med museipedagog Ingela Wall. Träffen avslutades med att
museipedagogerna Maine Wallentinson och Mattias Johansson berättade om
skolprogrammet 100 år av demokrati i utställningen Umeå - minnen och framtid.

Region mellan
Region mellan genomförde ingen pedagogträffar under verksamhetsåret 2019.
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Posten som regionansvarig mellan har varit vakant under stora delar av
verksamhetsåret.

Region väst
Under året har två pedagogträffar anordnats i region väst. Den ena arrangerades i
maj i samarbete med Världskulturmuseets pedagoger. Träffen erbjöd visning och
samtal utifrån deras senaste utställning Human Nature. Den andra ägde rum på
Jönköpings läns museum i november. Under pedagogträffen föreläste Hamid Zafar,
skolchef i Mullsjö kommun. Deltagarna fick även en presentation av Jönköpings läns
museum.
Region Stockholm/Gotland
I januari arrangerades en nätverksträff på Stockholms stadsmuseum vilken tolv
medlemmar deltog i. Museet har varit stängt för ombyggnation under en längre
period och öppnade portarna åter igen förra året. På museet träffade deltagarna Lin
Annerbäck som är antikvarie och projektledare för Stockholmsutställningen och Frida
Starck Lindfors som är producent. Lin och Frida berättade om hur de arbetat med
delaktighet, pedagogiska metoder och hur processer knutna till museets nya
utställningsprojekt.

Region Syd
Region syd genomförde ingen pedagogträffar under verksamhetsåret 2019.

Medlemmar
Föreningen hade vid årets slut 201 betalande medlemmar, vilket är 4 färre än året
innan. Fördelningen av medlemmar över landet såg ut som följande:
Region Mellan (Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland) 37 st. (18 %)
Region Norr (Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland) 23 st. (11 %)
Region Stockholm och Gotland 110 st. (55 %)
Region Syd (Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Skåne) 12 st. (6 %)
Region Väst (Jönköping, Västra Götaland, Värmland, Halland) 19 st. (9 %)

Webbplats och Facebook
Under 2019 har styrelsen tagit fram en arbetsgrupp som ska se över hur FUISM
kommunicerar med sina medlemmar.
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FUISM:s webbsida www.fuism.se har uppdaterats fortlöpande med information som
rör föreningen. FUISM på Facebook, www.facebook.com/fuism har använts för att nå
ut till medlemmar och övriga som gillar sidan med information om Årets pedagogiska
pris, aktuella konferenser, pedagogträffar etc. Samtliga medlemmar i FUISM:s
styrelse är administratörer för Facebooksidan.

En digital enkät tillgänglig på föreningens hemsida användes för att samla
nomineringarna av Årets pedagogiska pris.

Föreningens arkiv
Föreningens arkiv finns på Riksarkivet.

Ekonomi
Nuvarande styrelse har en bredd i Sverige, vilket ses som mycket positivt men
påverkar styrelsens ekonomi då FUISM ger ersättning för flera styrelseledamöters
resor vid styrelsens fysiska styrelsemöten. Utifrån ekonomiska hänseenden har
styrelsen beslutat att fysiska styrelsemöten förläggs till Stockholm. Föreningens
ekonomi är i balans.

Se bilaga för resultatredovisning.

Styrelsens möten
Fysiska heldagsmöten under verksamhetsåret hölls 17-18/6 2019 30-31/1-2020
Styrelsens konstituerande möte hölls 25/3 2019
Årsmöte hölls: 25/3 2019
Extra stämma hölls: 15/10 2019
Skypemöten hölls 1/4, 6/5, 26/8, 23/9, 21/10, 18/11 16/12 - 2019 samt 10/2 - 2020
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FUISM:s styrelse verksamhetsåret 2019
Ordförande
Åsa Thunström, Forum för levande historia

Vice ordförande/ Regionansvarig Mellan
Lena Lindgren, Östergötlands museum under våren. Under hösten vakant

Kassör
Viktoria Berglund, Bungemuseet

Sekreterare
Linn Nyberg Ekengren, Världskulturmuseerna

Arkivansvarig/Årets pedagogiska pris
Josefine Ottosson, Jönköpings läns museum

Medlemsansvarig
Marcus Magnusson, Pythagoras industrimuseum

Regionansvarig Nord
Karin Jonsson, Bildmuseet

Regionansvarig Stockholm/Gotland
Jennifer Shutzberg, Historiska museet

Regionansvarig Väst
Jens Fahlström, Sjöfartsmuseet Akvariet

Regionansvarig Syd
Anna Norberg, Bästa biennalen

Webb/Facebookansvarig
Sofia Flinkfeldt, Silvermuseet
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Suppleanter
Elisabeth Corsander, Bohusläns museum,
Åsa Adolfsson, Umeå Konsthall
Lucey Smalley, Konstmuseet i Norr (avgick juni 2019)

Rätt att teckna föreningen
Åsa Thunström och Viktoria Berglund
Revisorer
Madeléne Beckman, ArkDes,
Susanna Zidén, Statens historiska museer

Valberedning
Anna Lönnqvist, Borås konstmuseum
Anna-Vera Nylund, Skansen
Julia Gunnarsdottir, Postmuseum

Februari 2020, Styrelsen genom

Åsa Thunström

Linn Nyberg Ekengren

Ordförande

Sekreterare

