
 
 
 
Genom pristävlingen ”Årets pedagogiska pris” lyfter FUISM varje år fram inspirerande* 
pedagogiska verksamheter/projekt som bedrivs på svenska museer och kulturinstitutioner. 
Syftet med priset är att uppmuntra pedagogiskt verksamma i kultursektorn att dela sina 
erfarenheter och lära av varandra. Alla som vill kan nominera, du behöver inte vara medlem i 
FUISM.   
 
*Styrelsens definition av ”inspirerande” är verksamheter som genom syfte, mål och innehåll är nyskapande 
och/eller ger exempel på väl fungerande pedagogiska verktyg som kan användas av fler. 

 
Vägen till prisutdelning i fem steg 

1. Nomineringsperioden löper generellt fram till mitten av januari. 
Nomineringen sker via en E-enkät som finns på föreningens webbsida. 

2. Tre finalister väljs ut av styrelsen och presenteras i februari på föreningens webb, 
Facebook samt eventuellt i andra relevanta kanaler. 

3. Finalisterna presenterar själva sina nominerade verksamheter vid FUISM:s årsmöte. 
4. FUISM:s medlemmar röstar fram en vinnare. 
5. Vinnaren tillkännages vid en prisutdelning under Riksförbundet Sveriges Museers 

vårmöte. 
 
Kriterier för urvalet till finalister 

1. Att det är en pedagogisk verksamhet som bedrivs på eller i samarbete med en 
kulturinstitution. 

2. Att verksamheten eller projektet har ett tydligt formulerat syfte, mål, innehåll och 
resultat 

3. Att den pedagogiska metoden förklaras och beskrivs 
 
Att ta fram tre finalister - ett styrelsearbete 
När nomineringstiden är över får alla styrelsens medlemmar i uppdrag att läsa de inkomna 
nomineringarna. Till styrelsemötet i februari har alla styrelsens medlemmar valt ut tre av sina 
favoriter. Vid mötet presenterar varje medlem sina favoriter och motiverar sina val.  Styrelsen 
röstar sedan fram de tre finalisterna. Om en styrelsemedlem arbetat i den nominerade 
verksamheten eller på samma kulturinstitution får hen lämna rummet när det nominerade 
bidraget diskuteras. Det är förbjudet att rösta på sin egen verksamhet/institution.    
 
Priset 
Priset är framförallt en hedersutmärkelse och bekräftelse från branschen. Vinnarna får 
dessutom ett inramat diplom och en blomma eller liknande.  
 
Röstningen 
Röstningen sker i samband med föreningens årsmöte eller via mail till priset@fuism.se, från och 
med att finalisterna har tillkännagetts till i slutet av mars. Det är inte möjligt att rösta på en 
verksamhet man själv arbetat i eller som finns på samma kulturinstitution som man arbetar. 
 
Kommunikation med nominerade, finalister och vinnare 
Ansvarig för årets pedagogiska pris ringer upp och meddelar finalisterna om att de gått vidare 
till final. Efter omröstningen kontaktas också vinnaren på telefon och informeras om att 
beskedet ska hållas hemligt fram till prisutdelningen. Övriga finalister får också information om 
att de inte vunnit, men att de ska hålla detta hemligt.   
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