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ABSTRACT 

Integration through language and museum education. 

 

The purpose of this thesis is to analyze how museums, seen as heterotopic places where time and space 

act simultaneously, can, with the help of museum educators and guides, integrate the foreign citizens in 

Sweden. The analysis is done with the help of three institutions: The Vasa Museum, the Royal Armory 

and The Great Synagogue in Stockholm. 

The author of the thesis argues that recruiting trained personnel with foreign roots by museums would 

help significantly in the creation of a sense of collective identity and belonging among those citizens 

who are just adapting to the country. Through the use of Swedish, in conjunction with their mother 

tongue, as well as analogies, an important contribution can be attained in their integration. 

In this work, concepts such as the accent, are treated in a categorical manner, as the author, with the 

assistance of other researchers, concluded that the accent should not influence the perception of the 

intellectual and work capability of a professional museum educator/guide. 

History represents another key element in this thesis, as it discusses the way to find a new narrative 

form to channel history and refer to it, thus sharing historical roots with these new immigrants in 

Sweden. 

 

  

 

Key words: Museum education, education, integration, language, accent, history, professional museum 

educators/guides. 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

 

Mitt motiv till att skriva om integration genom språk och museipedagogik var att jag har en 

filosofie masterexamen i Konstvetenskap och ville utforska ett annat område som ändå är en del av 

mina studier, nämligen tankar om museer som förmedlare av kunskaper, vilka leder till förståelse 

och integration. Jag vill vidare utforska hur man som betraktare eller besökare med hjälp av 

museipedagoger tolkar historien och traditioner, samt hur museipedagogerna bearbetar dåtiden för 

att anpassa den till nutiden och göra alla svenska medborgare, oavsett etnisk bakgrund, delaktiga i 

den svenska historien. 

Mohammad Fazlhashemi, professor i idéhistoria, sade i en intervju i Borås Tidning (22-12-09) 

beträffande integration att, ”När det gäller invandrare så skyller man på språket. Vad man borde 

göra är mer riktade insatser och låta folk börja med andra arbetsuppgifter tills de behärskar språket. 

Det fungerar inte att bara sitta i skolbänken.”
1
Jag håller med Fazlhashemi i den mening att man 

koncentrerar mycket på att lära ut det svenska språket med avsikt att integrera invandrare i 

arbetslivet, men utesluter andra faktorer som är att finna olika vägar för att nå kollektiv identitet, 

känsla av delaktighet och tillhörighet som uppnås inte bara genom att tala flyttande och ”ren” 

svenska. 

En anledning till mitt val av Vasamuseet, Livrustkammaren och Stockholms Stora synagoga för 

min undersökning är att jag som auktoriserad Stockholmsguide har haft möjligheten att visa eller 

guida på dessa institutioner under en period av två konsekutiva år och analysera olika reaktioner 

och tolkningar hos besökarna men också sättet att förmedla kunskap hos yrkesverksamma 

museipedagoger eller guider på museer. 

 

1.2 Ämnesområde 

 

Mångfald och integration är något som har blivit viktigt för Sverige de senaste åren. Museer har 

strävat efter att arbeta med olika kulturer i sina utställningar och med att presentera dem för olika 

besökare med hjälp av guider eller museipedagoger. Men har någon någonsin tänkt på hur museer 

kan hjälpa till att upplysa eller bilda människor om den svenska kulturen, samtidigt som detta 

bidrar till integration och förståelse mellan de olika kulturer som finns representerade i Sverige? 

                                                 
1Ur: http://www.bt.se/ledare/kronikorer/man-skyller-pa-spraket-nar-det-galler-invandrare(1692954).gmhar den 30 januari 2010.   

Borås Tidning "Man skyller på språket när det gäller invandrare" 2009-12-22  

http://www.bt.se/ledare/kronikorer/man-skyller-pa-spraket-nar-det-galler-invandrare(1692954).gmhar
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Vad händer med den del av befolkningen som besöker museer och som ännu inte kan det svenska 

språket, som inte förstår den så kallade ”svenska kulturen” och som känner sig segregerad eller 

marginaliserad från den? Filosofen Martha C. Nussbaum menar i sin bok Cultivating Humanity att 

”…om vi inte vet något om andra kulturer så kommer vi till sist inte att veta något om oss själva”.
2
 

Nussbaum skriver också att man inte bara föds in i en kultur utan att man, enligt henne, kritiskt 

analyserar den kultur man är född i och studerar den utifrån andra kulturers skapelser. På så sätt, 

säger Nussbaum, ”relaterar man sin egen tillvaro till andras och vidgar därmed sin horisont och 

förståelse. Detta är en förutsättning för ett medborgarskap i världen.”
3
  

Museer är till för alla sorters människor. Museer är en plats för lärande och bildning, men också för 

tolkning och förståelse. Men kommer alla människor till museer och upplever och förstår de vad de 

ser där? Filosofie professor Bernt Gustavsson hävdar att bildningstanken utgör en del av 

ansträngningarna att förstå vår tids händelser och nyckelfrågor. Enligt Gustavsson ”… har bildning 

att göra med vårt förhållande till kunskap, hur vi ska tolka och förstå den värld vi lever i och hur vi 

på bästa sätt kan förändra den”.
4
 Douglas P. Newton säger att: ”Vårt synsätt på världen formar de 

samband vi sluter oss till.” Det vill säga enligt Newton, är vår förståelse perspektivbunden. Att 

ändra perspektivet kan möjliggöra den nya förståelsen.
5
 I den processen kan museipedagoger eller 

museipedagogik vara ett användbart verktyg om man till exempel utnyttjar analogier i sin 

undervisning eller i visningar.
6
 Analogier kan stimulera förståelse genom att personerna resonerar 

om något relativt nytt genom något välkänt. Den här huvudtanken att förstå sin egen kultur genom 

andras och att förstå en ny kultur genom en gammal, alltså via analogier, gäller även för 

”svenskarnas” förmåga att förstå sin egen kultur. Det skulle därför mycket väl kunna handla om en 

växelverkan. Detta är vad den brittiske författaren och lärare Martin Booth kallar för ”adduktivt 

tänkande” eller förmåga till analogt tänkande där man tolkar enstaka handlingar eller händelser och 

upptäcker i var och en av dem vissa gemensamma mänskliga drag, det vill säga betydelser som 

hjälper en att förstå händelserna.
7
 Kunskapsprocessen ses här i den konstruktivistiska inställningen 

till kunskap som en social konstruktion. Tänkande som delas med Lev Semenovich Vygotskij och 

Jerome Bruner.
8
 Vygotskij uppfattade kunskapsprocessen som en medieringprocess. Han menade 

att människan skapar redskap eller verktyg för att tolka och bilda sin föreställningsvärld. ”Det är en 

kulturell angelägenhet som äger rum i dialog med andra människor”.
9
 

                                                 
2 Bernt Gustavsson (red.), Bildningens förvandlingar, 2007, sid. 9 
3 Ibid, sid. 9 
4 Ibid, sid. 7   
5 Douglas P. Newton, Undervisa för förståelse, vad det är och hur man gör det, 2000, sid. 111 
6 En analogi är ”en modell som hämtas från ett sammanhang för att stödja förståelsen i ett annat sammanhang”. Ur: Newton, sid. 114 
7 Gunilla Lindqvist, Historia som tema och gestaltning, 2000, sid. 13 
8  Lindqvist, sid. 13 
9  Ibid, sid. 91  
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1.3 Syften, avgränsningar och frågeställningar 

Avsikten med uppsatsen är att diskutera vad som händer med integration, känslan av tillhörighet 

och utformningen av kollektiv identitet i Sverige när museer erbjuder en möjlighet för skolor, 

institutioner och studenter med svenska som andraspråk att komma till museer och ta del av 

”svensk historia”
10

, geografi, kultur och tradition på svenska och på sitt eget språk. Min hypotes är 

att historien, den svenska historien, berättad i de två museer som jag valde för min analys: 

Livrustkammaren och Vasamuseet, kan hjälpa till med integration av olika kulturer med olika 

bakgrunder eller olika territoriellt ursprung i Sverige. 

Museer koncentrerar sig enligt min uppfattning, i sin strävan efter att integrera svenska medborgare 

med utländsk bakgrund i det så kallade mångkulturella Sverige, mycket på att förmedla kunskap, 

bildning och respekt för andra kulturer, samt att genomföra olika projekt som stärker deras svenska 

språkkunskaper. Men utelämnar de då synvinkeln av tolkning, förståelse samt känslan av 

delaktighet och tillhörighet hos den del av medborgarna som är födda utanför Sverige eller som har 

utländsk bakgrund?  

Begreppet integration är mycket brett så därför vill jag avgränsa mig och koncentrera mig på 

aspekten svenska barn och vuxna medborgare med utländsk bakgrund i det svenska samhället. Det 

som gäller den känsla av kollektiv identitet och tillhörighet som kan fås genom att besöka museers 

utställningar och lyssna på sitt eget språk tillsammans med det svenska språket. 

Jag behandlar i uppsatsen bara yrkesverksamma museipedagoger/guider och inte audioguider och 

texter som är en undersökning av sig själv. 

Fyra frågor som följer på resonemangen är:  

Hur stor är mångfalden hos museer i Sverige när det gäller yrkesverksamma museipedagogernas 

arbete? Det vill säga finns det museipedagoger som bryter på ett annat språk än svenska när de 

guidar eller undervisar? 

1.Kan man visa utställningar för svenska medborgare med utländsk bakgrund på deras egna språk i 

kombination med det svenska språket med avsikt att integrera dem i det svenska samhället? I så fall 

hur? 

                                                 
10Här menar jag en del av historien som museipedagogerna har valt på museer att berätta om som ”svensk”, men som förmodligen 

också kan vara en del av det globala. Värd att uppmärksammas att det inte finns en svensk historia utan flera svenska historier (därav 

Historiska museets basutställningsnamn ”Forntider” i plural). Det handlar om olika perspektiv.   
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2. Museer erbjuder nu för tiden olika yrkesverksamma museipedagoger och guider som berättar om 

den utställda världen på olika språk, men för vem är sådana tjänster avsedda? Finns det någon 

pedagogisk tanke om integration? Eller är det bara ett sätt att locka turister från hela världen till 

museer? 

3. Med tanke på att museerna är ställen som fungerar som broar mellan olika platser och tider är det 

intressant att ta reda på hur museipedagogerna kan använda historien för att undervisa eller bilda
11

 

svenska medborgare med utländsk bakgrund om dåtiden för att hjälpa till att återskapa historien 

och skapa en känsla av tillhörighet. Alltså; vilken roll spelar museipedagoger när det gäller 

historien? 

Den här uppsatsen koncentrerar sig på den kommunikativa aspekten hos yrkesverksamma 

museipedagoger/guider på museer, det vill säga formen för att visa, bilda och presentera den 

svenska historien, kulturen och traditionen för människor med utländskt bakgrund på deras egna 

språk i kombination med det svenska språket. 

Dessutom handlar uppsatsen om museipedagogikens eventuellt underskattade roll som medel för 

integration.  

1.4 Källor, material, metod samt etiska ställningstaganden 

Det material som används i mitt resonemang och i min analys utgår från några samtida museer, 

litteratur om museer och pedagogik samt intervjuer med yrkesverksamma museipedagoger/guider. 

Jag analyserar några besökares upplevelser (såväl barn som vuxna) på museer som har svenska 

som andra språk. Jag undersöker även om det finns möjlighet hos besökaren att få en känsla av 

kollektivt ansvar och tillhörighet som kan leda till integration av svenska medborgare med utländsk 

bakgrund i Sverige. Begreppet brytning behandlas också i uppsatsen 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie som enligt Alan Bryman är en undersökning bestående av 

sex olika steg: 1) Öppna frågor eller generella frågeställningar 2) Val av platser och undersöknings 

personer. 3) Insamling av data. 4) Tolkning av materialet. 5) Begreppsligt och teoretiskt arbete. 6) 

Rapport om resultat som blir en sammanfattande diskussion.
12

   En timmes intervju per gång med 

tre olika museipedagoger från Vasamuseet och Livrustkammaren genomfördes. Intervjuerna bygger 

på ”informella” samtal med anteckningar där alla uppsatsens frågeställningar diskuteras. Informella 

intervjuer kallas av Jan Trost för ”kvalitativa intervjuer, som är strukturerade i den meningen att 

                                                 
 11Ur Gustavsson, sid. 12. Begreppet bildning betyder att skapa och forma och att nå ett mål eller resultat, men det betyder också       

enligt Wilhem von Humboldt som studerar Immanuel Kants tankar, att tolka och förstå.  
12 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2001, sid. 253 (grafik) 
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man håller sig till ett område och inte till flera,”
13

 i det här fallet rörande frågor som är anknutna till 

min undersökning. 

Min empiriska undersökning baserar sig inte bara på intervjuer med museipedagoger utan också på 

observationer av visningar. Dessutom behandlar jag mina yrkeserfarenheter på egna visningar med 

deltagande observation, som presenteras i kapitel 4.1 och 4.2. Även om min undersökning grundar 

sig på Vasamuseet och Livrustkammaren, intervjuar jag olika museipedagoger från institutioner 

som Stadsmuseum, Nordiska museet och Historiska museet för att svara på frågan om antal 

anställda museipedagoger och guider med utländsk bakgrund. 

Museipedagogerna har läst texten och godkänt vad jag har skrivit om deras tankar. Deltagande 

observation har använts på Vasamuseet och Stora synagogan i Stockholm,
14

för att undersöka hur 

museipedagoger genom sina visningar kan bidra till integration i det svenska samhället genom 

förståelse och acceptans av den nya kulturen, historien och traditionerna som de lever i för 

närvarande.  

För att motivera mitt val av museer är det viktigt att betona och förklara vad jag menar med historia 

i det här arbetet. Samhällsteoretikern Immanuel Wallerstein beskriver historien inte som en produkt 

av det förflutna utan som en produkt av samtidens önskningar och behov.
15

 Det är en tanke som jag 

delar med honom eftersom samhället förändras och med det också människors sätt att handla, agera 

och tänka. Lévi Strauss skrev att ”…historien långt ifrån representerade något objektivt, utan att 

den kunde jämföras med myter”.
16

 Han menade att det är en reducerad grupp av människor som 

väljer ut vilken del av historien som blir betonad och ur vilket perspektiv den ska berättas för att 

utforma en kollektiv identitet. Här kommer enligt min uppfattning en viktig del av 

museipedagogernas arbete in, där en yrkesverksam museipedagog/guide bör vara den enda 

professionella ”communicator or interpreter” på museet.
17

 Lévi-Strauss betonar också att myterna 

är strukturerade i det som man kallar ”binära oppositioner” som här och där, nära och långt borta, 

man-kvinna, kultur-natur, bra-dålig, och så vidare.
18

 Det som karakteriserar myterna enligt Lévi-

Strauss är att förklara världen och lösa dess problem och motsägelser. Det är ett hårt arbete för en 

museipedagog att göra dessa val. Charles Saumarez Smith applicerar samma begrepp, det vill säga 

binära oppositioner, på artefakter som finns på museer i termer av föremålens tillhörighet (privat 

eller allmän), vad föremålen är eller inte är också vidare. Saumarez Smith också betonar att 

museerna inte är ett neutralt territorium där olika föremål anskaffar sig olika funktion än den 

                                                 
13Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, 2005, sid. 21 
14Som inte är ett museum enligt ICOMs definition, utan en kulturbyggnad som visas publikt. 
15Thomas Hylland Eriksen, Historia myt och identitet, 1996, sid. 12 
16Eriksen, sid. 49 
17

Timothy Ambrose, Crispin Paine, Museum Basics, 2nd edition, 2006, sid. 49 
18John Storey, Cultural Theory and Popular Culture, 2001, sid. 61 
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ursprungliga samt en annan betydelse och tolkning som leder till olika historier och berättelser.
19

 

Gunilla Lindqvist till exempel talar om historiemedvetande som är: ”Sammanhang mellan tolkning 

av det förflutna, förståelse av det närvarande och perspektiv på framtiden.”
20

 

 1.5 Val av projekt och museer  

Anledningen till att jag valde Marinmuseum i Karlskrona var på grund av projektet ”Inte utan mitt 

språk” som museet genomförde år 2005 och där modersmålslärarinnan Gaca Radetinac och läraren 

Fredrik Karlsson från Marinmuseum arbetade tillsammans för att främja elevernas modersmål. När 

projektet startade fick unga elever komma till museet och guidas på sitt eget språk. Sedan 

återberättade de vad de hört för sina föräldrar och gjorde foldrar på åtta olika språk om de 

avdelningar på museet som de tyckte var mest intressanta. Därefter blev dessa foldrar tillgängliga 

för alla besökare. Jag kommer att skriva mer om projektet i diskussionsdelen. Jag fick kännedom 

om projektet ”Inte utan mitt språk” genom museipedagogen Inger Elgestedt på Vasamuseet.
21

 

Ett annat intressant projekt för min analys och som jag fick veta av museipedagogen på 

Livrustkammaren, Anna Bloom Allalouf, är projektet ”Berättelsen om Värmland på spanska, 

arabiska och kurdiska” som genomfördes inför mångfaldsår 2006, där personer med utomnordisk 

bakgrund utbildades i såväl svenska som sitt hemspråk, samt historia. Målet var ”att utifrån 

utställningarna, dessa personer skulle dra paralleller till och göra jämförelser med sitt eget 

hemlands eller sin religions historia för att fästa den värmländska historien vid.”
22

 

 

När det gäller museer, såväl Vasamuseet som Livrustkammaren, handlar om historia, om Gustav II 

Adolf som var grundaren till Livrustkammaren när han (samma år som Regalskeppet Vasa som 

sjönk på sin jungfruresa året 1628) bestämde sig för att bevara "i evinnerlig tid"
23

, alla dräkter som 

han använde i fälttåget i Polen åren före. 

 Livrustkammaren visar en parallell värld (idag och igår) av människor, svenska kungligheter, deras 

gärningar, deras sätt att vara och se ut. Det levandegör olika föremål som utan förklaringar skulle få 

en annan eller mindre betydelse för betraktaren. Detsamma gäller för Vasamuseet, där ett skepp 

som befunnit sig i mer än 300 år på havets botten och nästan glömts bort, hittades intakt och 

gjordes levande och bärande av kulturell information. Båda museerna handlar om ”svensk 

historia”, och hur berättar man en historia så att man inkluderar andra personer som har andra 

                                                 
19 Peter Vergo (red.) The New Museology, 1989. Text av Charles Saumarez Smith, Museum, Artifacts, and Meanings, sid. 12  
20 Lindqvist, sid. 11-13 
21 Personlig intervju den 29 oktober 2009 
22 Projektrapport 2006-09 Berättelsen om Värmland på spanska, arabiska och kurdiska av Susanne Cassé & Ida Sixtensson. Skickat 

per post till uppsatsförfattarinnan av Anna Blom Allalouf den 17 mars 2010 
23 http://lrk.lsh.se/default.asp?id=3733&refid=2671 den 5 november 2009 

http://lrk.lsh.se/default.asp?id=3733&refid=2671
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historier? Hur bygger man känslan av ”vi” i stället för ”dem”? 

Ytterligare en anledning till mitt val av Vasamuseet, Livrustkammaren och Stockholms Stora 

synagoga är att jag som auktoriserad Stockholmsguide har haft möjligheten att visa eller guida på 

dessa institutioner under en period av två konsekutiva år och analysera olika reaktioner och 

tolkningar hos besökarna. Nu vill jag koncentrera mig på museipedagogernas perspektiv på 

integration genom museipedagogik och språk. 

 

1.6 Disposition  

 

Uppsatsens första kapitel behandlar olika begrepp som integration, språk, kultur och, heterotopi som är 

grunden för analysen och resonemangen under hela uppsatsen. 

Under kapitel två behandlar författarinnan tankar kring integration i det mångkulturella Sverige, och 

användandet av nya berättelser av historien av yrkesverksamma museipedagoger/guider på museer 

som ett eventuellt medel för integration, känsla av tillhörighet, kollektiv identitet och delaktighet i det 

svenska samhället. Kapitel 2 ger en argumentation kring språket och brytning hos museipedagoger 

som har utländsk bakgrund.  

Vidare i kapitel tre finner läsaren en översikt av museipedagogikens och museipedagogernas funktion 

och roll i det svenska samhället. Här introduceras utförligt begreppet heterotopi för att kunna analysera 

museer som platser för simultanitet och upplevelse som gör att museerna blir den perfekta miljön för 

uppsatsens avsikt: bildandet av integration, kollektiv identitet och känsla av tillhörighet med hjälp av 

museipedagogik, upplevelser och nya berättelser. 

Uppsatsen avslutas med kapitel fyra som är resultatet av intervjuerna och som leder fram till en 

komplett analys och diskussion i sista kapitel 5  

 

1.7 Teoretiska begrepp  

Uppsatsen har några centrala begrepp som kommer att användas och även utvecklas vidare i 

uppsatsen. 

1.7.1 Heterotopi: Michel Foucault använder begreppet heterotopier, ett begrepp som kommer från 

grekiskan och som betyder ”annan plats”.  Foucault katalogiserade heterotopier i sex olika typer. 

De jag använder för mitt resonemang är två: - “´heterotopier av oändligt ackumulerad tid, 

exempelvis museer och biblioteken där en blandning av olika epoker, platser och ting smälter ihop, 
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och –  heterotopier som reflekterar en ilusion.” 
24

 I det här fallet den utställda världen som visar en 

illusion av en verklighet. Vasamuseet och Livrustkammaren strävar efter att presentera olika 

historiska perioder och samhällen i ett begränsat utrymme. Det är ett samspel mellan rum och tid, 

mellan det konkreta och det abstrakta. Det är två olika kulturer som samspelar i en bestämd tid: 

idag. Heterotopi behandlas mer utförligt i kapitel 3. 

Maria Hirvi-Ijäs i sin avhandling ”Den framställande gesten: Om konstverkets presentation   i 

den moderna konstutställningen”, i kapitel som handlar om det framställda rummet, använder 

också begreppen: heterotopi samt utopi och atopi och förklarar alla olika typer av heterotopier.
25

 

 

1.7.2 Mångkulturalism: A philosophy that recognizes ethnic diversity within a society and that 

encourages others to be enlightened by worthwhile contributions to society by those of diverse 

ethnic backgrounds.
26

 Unesco lyfter till exempel ”kulturell mångfald till rangen av ’mänsklighetens 

gemensamma arv – lika nödvändigt för människan som biologisk mångfald för naturen’ – och gör 

skyddet av den kulturella mångfalden en tvingande etisk skyldighet lika väl som respekt för 

människovärdet insikten om att mänskligheten är en helhet och ett utvecklat interkulturellt 

utbyte…”
27

 Icom´s etiska regler, som är besläktade med Unescos, behandlas på kapitel 3 

1.7.3 Integration: I boken Kulturterrorismen skriver Thomas Hylland Eriksen att “… integrering 

brukar vara synonymt med assimilation, det vill säga att minoritetens medlemmar gradvis mister 

sin själv-identifikation med gruppen och blir medlemmar av majoriteten.”
28

 Det är inte min tanke, 

jag ser integration som acceptans inför/av den nya kulturen utan att assimilera sig och glömma sin 

egen kultur. Integration enligt min åsikt är att leva i två olika kulturer och känna sig som en del av 

båda! Integrering innebär uppfattningen om att många olika delar utgör en helhet. 

Integration är ett begrepp som förklaras på olika sätt: På ett etnocentriskt sätt är 

integrationsprocessen som en ofullständig anpassning av det ”avvikande/ främmande till det 

normala, det moderna, det svenska”
29

. En annan definition, enligt Saleh Oweini och Anna 

Holmgren, är att ”integration handlar inte om några främlingar, tillfälliga invandrare, flyktingar 

eller billiga tillväxtmotorer för företagen som för tillfället råkar vistas i landet. Det handlar om 

svenska medborgare, personer med samma juridiska rättigheter och skyldigheter som alla andra 

                                                 
24 Michel Foucault, Of other spaces, The visual Culture Reader, Nicholas Mirzoeff, (red). 2002, sid. 232-236 
25

 Se avhandlingen på https://oa.doria.fi/dspace/bitstream/10024/3909/1/denframs.pdf  den 17 mars 2010 
26 Ur: http://www.answers.com/topic/multiculturalism, den 3 oktober 2009 
27 Ur pressmeddelande från Unesco den 2 november 2001: Unesco:s. generalkonferens antar ”allmän förklaring om kulturell 

mångfald”, sid 1-7  
28 Thomas Hylland Eriksen, Kulturterrorismen En uppgörelse med tanken om kulturell renhet, 1999, sid.. 63 och 64 
29 Annick Sjögren, Ungdom och tradition, en etnologisk syn på mångkulturell uppväxt, 1991, sid. 19 

https://oa.doria.fi/dspace/bitstream/10024/3909/1/denframs.pdf
http://www.answers.com/topic/multiculturalism
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medborgare.” Dessa medborgare kallar författarna för etnosvenskar.
30

  Integrationen, som Hanna 

Björklund skriver om i sin masteruppsats i bebyggelseanalys, är enligt henne ”inte bara motsatsen 

till segregation. Det är en process för att skapa delaktighet för alla i samhället och en av åtgärderna 

inom integrationsprocessen är att motverka segregation där den har negativa konsekvenser.”
31

  

 

1.7.4 Pedagogik: “Pedagogy refers to the science or theory of educating”.
32

  Den amerikanske 

filosofen John Dewey (1859-1952) hävdar att den pedagogiska processen innehåller två viktiga 

aspekter: En psykologisk och en sociologisk aspekt. Den första ger stimulans till barnets förmågor. 

Den andra härleder eller deriverar den stimulus av den sociala situationen som barnet befinner sig i. 

Dewey är övertygad om att båda aspekterna kompletterar varandra och att var och en av dem är 

sidor av samma process. Skolan är för Dewey en social institution,
33

 det gäller även museer. 

Lärandeprocessen måste anpassa sig till de sociala situationer som man befinner sig i och till det 

samhället man lever i. Det är därför jag hävdar att museer kan bidra till integration av de svenska 

medborgare som inte är födda i Sverige, till det svenska samhället där andra medborgare är födda 

och uppfostrade. Inom pedagogik behandlar jag också Vygotskijs och  Bruners tankar i kapitel 2.1 

 

1.7.5 Kultur: I denna studie utgår jag ifrån att kulturen är ett kollektivt medvetande: det vill säga 

tankar, värderingar och vanor som delas av en grupp människor, vilket enligt Ehn & Löfgren också 

handlar om gemenskap och delaktighet.
34

 Kultur handlar också om livsstilar som karakteriserar en 

grupp människor som lever tillsammans på en viss plats vid en viss tid.
35

 Enligt Bosse Talerud har 

kulturen att göra med hela den sociala miljön, såväl människors relationer till varandra som den 

yttre miljö man lever i.
36

 

 

Att dela samma kultur betyder inte att man inte bär med sig en annan kultur. Tvärtom bygger man 

upp en ny identitet med en kombination av det bagage som man bär med sig. Det finns en populär 

refräng på det spanska språket som säger: ” Al país al que fueres haz lo que vieres.” Det betyder att 

man måste acceptera alla regler som finns i det nya landet och försöka integrera och anpassa sig till 

den kultur man lever i (jfr svenska ”man tar seden dit man kommer”).  

Integration till en kultur är ett ömsesidigt arbete av de personer som kommer till den nya platsen 

och av de personer som redan befinner sig där. Integration handlar inte bara om ” hur de nya 

                                                 
30 Saleh Oweini och Anna Holmgren, Folk hemmets bakgård, att bana väg från integration i Sverige, 1999, sid. 9 
31Hanna Björklund, Att planera för integration Exempel från Malmö, masteruppsats i Bebyggelseanalys, 2004, sid. 17 mer 

information om integration finns det att läsa på http://www.infra.kth.se/bba/MASTER%20THESISES/Bjorklund.pdf 
32 Ur: http://www.answers.com/topic/pedagogy den 10 oktober 2009 
33 Enciclopedia práctica Jackson, Tomo XI, Mexico.D.F., 1971, sid. 79 
34 Billy Ehn, Orvar Löfgren, Kulturanalyser, 2002, sid. 9 
35Christer Stensmo, Pedagogisk filosofi, Hungary, 2007, sid. 9 
36Bosse Talerud, Kulturpedagogik i tekniksamhälle, om möjligheter till kulturell utveckling genom pedagogisk verksamhet, 

Pedagogiska institutionen Stockholms universitet, 1985, sid. 269 

http://www.answers.com/topic/pedagogy
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kommer in i det gamla utan också om hur det gamla släpper in de nya och hur det självt blir något 

nytt.”
37

 Därför är det enligt min åsikt relevant att upplysa om den polske sociologen Zygmunt 

Baumans tanke om att gapet mellan samhällen idag är en social konstruktion, och att identiteten 

”… varken finns eller kan finnas annat än som anspråk. Identiteten är en kritisk projektion av det 

man önskar bli på det man för tillfället är”
38

 Samma tanke delas av Paul Virilio som talar om 

geografins död eller slut, där det inte finns gränser mellan olika kulturer och där avståndet är en 

social produkt.
39

  Jag använder även Benjamin Walters tankar på kapitel 2 

  

1.7.6 Kollektiv identitet: Identitet handlar om hemmahörande, både personligt och kollektivt. Som 

Andrew Newman and Fiona McLean säger: “…identities are constructed through the making of 

difference … but also that identity marks the ways in which we are the same as others who share 

that position…”
40

 Identitet är, enligt Richard Sandell, ett socialt begrepp som placerar människan i 

världen och som binder ihop relationen mellan individen och det samhälle som personen lever i.
41

 

”Man ´känner igen´ tidigare versioner av sig själv och tidiga personliga förebilder i sig själv... Det 

kan röra sig om landskap eller andra visuella intryck.”
42

 Identitet, enligt Gunnar Alsmark, är något 

som skapas i mötet med andra.
43

   

 

1.6.7 Brytning: är ett begrepp som behandlas under hela arbetet men mest på kapitel 2.2.1 

 

1.8 Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning omkring det mångkulturella Sverige och hur man försöker integrera 

olika kulturer på samma plats. Det ämnet är i vanliga fall inriktat mot politik men sällan mot 

undervisning. Ulla Brodow talar i sin bok Lära över gränser tillexempel om internationalisering på 

skolor som enligt Skolverkets rapporter 1999b, Brodow skriver, är ”att möta det annorlunda”.
44

 

Grundlinjer för ”handlingsplan för genomförandet” av Unescos allmänna förklaring om kulturell 

mångfald har 20 olika mål för att nå kulturell mångfald. Mål nummer 6 säger ”Att i möjligaste mån 

                                                 
37

Bosiljka Bozic och Ulf Christianson Sfi-undervisning i nya lärmiljöer Slutrapport och utvärdering av Sfi-projektet på 

Göteborgs stadsmuseum 2003-2008, sid. 76  
38

 Zygmunt Bauman, Från pilgrim till turist, artikel ur: Moderna tider, nr 47, sid. 20 årgång 5, september 1994  
39 Carl Martin Allwood, Elsie C. Franzén, Tvärkulturella möten, 2003, sid. 164 och Zigmunt Bauman, Globalisering, 2000, sid. 16 
40 Richard Sandell, Museums, Society, Inequality, 2002. Sid... 58 
41 Sandell, 2002, sid. 57 
42 Ingvar Svanberg, Harald Runblom, Det Mångkulturella Sverige, 1989, sid.156 
43 Gunnar Alsmark, Skjorta eller själ? Kulturella identiteter i tid och rum, 1997, sid. 11 
44 Ulla Brodow, Lära over gränser, Om internationella kontakter i skolan, 2005, sid. 7 
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främja den språkliga mångfalden – samtidigt som modersmålet respekteras på alla 

utbildningsnivåer och verka för att barn lär sig flera språk från tidig ålder.” 
45

 

Berit Ljung nämner i sin avhandling Museipedagogik och erfarande fyra olika kategorier där 

museipedagogiken på ett vetenskapligt sätt har börjat illustreras:  

Maktperspektiv och intersektionalitet 

Mångfald, identitet, tillgänglighet 

Kommunikations- och mediastudier 

Medborgarbildning och community 

Den sistnämnda punkten handlar om museer som en medborgarinstitution där Ljung reflekterar 

över museer som mötesplatser och där medborgarbildning kan ses som identitetsskapande 

förhandlingar om skillnader och annanhet.
46

  

Karin Levander, skrev en handlingsplan för ett interkulturellt museipedagogiskt projekt på Västerås 

Konstmuseum 2006 med titel: Inte en men ett där ”visionen är att ta ett steg mot ökad delaktighet, 

vidga museets publik och ge förutsättningar för en interkulturell process.”
47

 Projektet hade som 

avsikt att arbeta med Sfi (svenska för invandrare)-elever. Syften med projektet var att: ”…Konsten 

blir ett verktyg i undervisningsprocessen, nya svenska begrepp och glosor tränas. Besöken är 

dessutom ofta deltagarnas första på museet...)
48

  

I ett mail till uppsats författarinnan skrev Levander att projektet: ”Dessvärre blev inte genomfört, vi 

sökte medel som vi ej fick.”
49

 

  

 

Göteborg Stadsmuseum anordnade under år 2001 en utställning ”Passager- Det internationella 

Göteborg” där museet bland annat strävade efter att nå de nya svenskarna genom en idé om Sfi-

undervisning.  Målet med projektet var att undervisa språket genom kulturella organisationer för att 

bidra till integrationsprocessen. Museet användes då som miljö för språkutveckling. Det var ett 

mycket uppskattad projekt där Göteborgs museum i oktober 2004 fick priset ”svenskt Kulturarv 

stora pris 2004”. Projektet fungerade då som ett medel mot segregation där nya svenskar kunde ta 

del av ”svenskarnas” sätt att leva.
50

 Det var ett sätt att lära de nya svenskarna det svenska språket.  

                                                 
45Ur: pressmeddelande från Unesco den 2 november 2001: unesco:s. generalkonferens antar ”Allmän förklaring om kulturell 

mångfald”, sid. 6 
46 Berit Ljung, Museipedagogik och erfarande, 2009, sid. 45-47 
47 Ur Handlingsplan för ett interkulturellt museipedagogiskt projekt på Västerås Konstmuseum 2006 skickat den 16 februari 2010 av 

Karin Levander och Anne Lidén till uppsats författarinna. 
48

 Ibid. 
49

 Mail kontakt med Karin Levander den 16 februari 2010 
50

 Bosiljka Bozic och Ulf Christianson Sfi-undervisning i nya lärmiljöer Slutrapport och utvärdering av Sfi-projektet på Göteborgs 

stadsmuseum 2003-2008. Skickat till uppsats författarinna den 18 februari 2010 av Karl Arvidsson från Göteborgs museum 
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När det gäller forskning om brytning och utländska lärare finns det en undersökning gjort av Sally 

Boyd med titel ”Utländska lärare i Sverige, attityder till brytning” som handlar om bemötande av 

utländska lärare. I undersökningen bedömer 54 skolledare och lärareutbildare fem utländska lärares 

pedagogiska skicklighet och kompetens samt språkfärdigheter. Boyd analyserar också elevers 

attityder gentemot/till utländska lärares språkfärdigheter och pedagogiska skicklighet. 

Enligt resultaten från skolledare och lärareutbildare visar att utländska lärare  

 Hade bra kontakt med eleverna 

 Fångade elevernas intresse 

 Utstrålande självförtroende 

 Skapade en god stämning i klassrummet 

 Blev respekterade av eleverna. 

När det gäller elevernas attityd gentemot/till utländska lärare kommer undersökningen fram till att: 

 

 Det finns en rädsla bland eleverna för att lärarna skulle bli ”mobbade” eller retade för sin 

brytning 

 Många påpekade att man snart blir van vid en brytning och efter en tid inte lägger märke till 

den (så tyckte inte lärareutbildare och skolledare). 

 Elever som har andra språk säger att de behöver en bra infödda svenska modeller för sin 

språkutveckling.
51

 

Allt detta visar på behovet att arbeta för integration och mot segregation, men det saknas forskning 

om ämnet som jag behandlar i just den här uppsatsen. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51

 Kennet Hyltenstan & Inger Linberg (red.) Svenska som andra språk i forskning, undervisning och samhälle, Text av 

Sally Boyd Utländska lärare i Sverige attityder till brytning 2004, sid. 419- 435 
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2. INTEGRATION I DET MÅNGKULTURELLA SVERIGE 

 

”Sverige bäst på integration - men inte i praktiken enligt forskare” var en rubrik i SvD som väckte 

min uppmärksamhet den 2 oktober 2009. Här talade Ulf Bernitz, professor i europeisk 

integrationsrätt, om behovet av att snabbt handla för att utveckla integrationspolitiken till en mer 

konkret och realistisk händelse. Bernitz menar att Sverige behärskar begreppet integration bra men 

bara på pappret.  ”… Men bara för att vi är bäst på papper betyder inte det att vi är bra. Vi har stora 

invandrargrupper som lever isolerat och där har integrationen misslyckats”.
52

 Jag vill undersöka om 

museer kan bidra till en integration av svenska medborgare med utländsk bakgrund i Sverige. Jag 

vill ta reda på om en brytning på ett annat språk än svenska hos yrkesverksamma 

museipedagoger/guider är accepterad på museer.  

 

2.1 Historien som medel till integration 

 

”…History in museums is at least as much about the present as is it is about the past, as much about 

how people feel as it is about what they know, as much about responses as it is about facts”
53

 Med 

det här citatet kan man utgå från att det förflutna påverkar det nutida. Om man försöker förstå det 

förgångna kan man skapa sig en bättre uppfattning om tiden man lever i och detta leder enligt min 

åsikt till en integration av olika kulturer som lever samtidigt på en särskilt plats. 

När en person som är ny i ett land får möjligheten att vara delaktig i kulturen och kulturens historia 

genom vistelser på museer, bildar förmodligen den här personen en känsla av förståelse, och 

samhörighet. Oweini och Holmgren hävdar att en samhörighetskänsla i samhället bekämpar 

fördomar, rasism och diskriminering.
54

 

 

Det finns ett tydligt exempel som bygger på egen erfarenhet: Sommaren 2009 var en säsong som 

lockade många turister till Sverige, till Stockholm och till Södermalm. Det gjordes bland annat tack 

vare den svenske författaren Stieg Larsson som skrev Milleniumtrilogin vilket gjorde Sverige mer 

internationellt känt. Stockholms Stadsmuseum tog initiativ till vandringar för turister och svenska 

medborgare som var intresserade av att vara aktiva, delaktiga och bilda en känsla av ”närvaro” i 

den delen av Stockholm som Larsson presenterade i sina böcker. Stockholm var inte längre en 

främmande stad utan en stad där turisterna upplevde en känsla av delaktighet bara på grund av att 

befinna sig på en känd plats.  ”Jag är här och förstår vad jag ser”. Somliga svenska medborgare 

bildade en känsla av kollektiv tillhörighet, en kollektiv upplevelse av det imaginära förflutna i 

                                                 
52Ulf Bernitz, Sverige bäst på integration - men inte i praktiken enligt forskare, Publicerad: 15 oktober 2007, Svenska Dagbladet. 
53 Gaynor Kavanagh Making Histories in Museums, 1996, sid. xiii 
54 Oweni & Holmgren, sid. 11 
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romanen avspeglat i en nästan realistisk värld. Detta skapade ett slags kollektiv identitet. Identitet 

har inte nödvändigtvis att göra med ett förflutet. En person behöver inte ett förflutet för att existera. 

Hylland Eriksen påpekar att om en grupp saknar ett sådant förflutet, måste det skapas.
55

 Det är 

precis vad jag menar när jag nämner att museer kan hjälpa till med att skapa en känsla för ett 

kollektivt förflutet som i framtiden kan leda till integration. Museer kan föra människor närmare 

varandra och hjälpa till med att integrera olika kulturer som lever på samma plats men som ibland 

saknar koppling. De är kulturer som är så nära varandra och samtidigt så avlägsna. Sharon 

Macdonald hävdar att ”museer kan ses som institutioner par excellense för erkännande och 

identitet”.
56

 I det här fallet fungerade Stadsmuseet, med sina olika guider på flera olika språk, som 

ett verktyg för upplevelse och hjälp till att skapa en kollektiv känsla av tillhörighet, kollektiv 

identitet samt en gemensam historia.  

 

Walter Benjamin skrev i Theses on the Philosophy of History att “History is the subject of a 

structure whose site is not homogeneous, empty time, but time filled by the presence of the now”.
57

 

Det som hände igår är redan förflutet och många svenska medborgare med utländskt bakgrund 

delar kanske en del av det här förflutet. Det som hände var historia, en historia som delas av alla 

som befinner sig i landet. Hur den presenteras eller gestaltas för att nå kollektiv förståelse och 

acceptans, är ett hårt arbete som museipedagoger och kuratorer på museer måste bedriva och på det 

sättet börja bilda eller skapa en kollektiv identitet hos medborgarna. Det handlar om bildning, och 

att bilda en ny tanke i eller om samhället. Graeme K. Talboys menar att “Education is central to the 

existence and activity of all museums”
58

och att ”museums act as one form of the collective social 

memory of a people.
59

 Min tanke är dock att museer har förmågan att göra det här om man utgår 

från att det svenska samhället inte bara är ärtsoppa, köttbullar, dalahästar och midsommarfest. Billy 

Ehn och Orvar Löfgren för fram begrepp ”bindestrecksidentiteter.”
60

det vill säga en blandning av 

olika identiteter; svensk-turkisk eller svensk-judisk o.s.v. Det kan också tolkas att historien och 

traditioner har ändrats med tiden och att kulturens alla blandningar redan har börjat skapa en ny 

historia och nya berättelser som skapar en ny identitet. Lars- Christer Hydén & Margareta Hydén 

skriver om sättet att hantera det problematiska förhållandet mellan ”berättande och berättade” eller 

när det gäller historien att skapa ett berättande ur det berättade”.
61

 

                                                 
55 Hylland Eriksen, sid. 52 
56 Refererad i Ljung, 2009, sid. 46 
57 I Daniel J Sherrman & Irit Rogoff, Museum Culture, 1994, sid. 197. 
58 Graeme K. Talboys, Museum Educator's Handbook, 2006, sid. 11 
59 Talboys, sid. 16 
60 Ehn & Löfgren, sid. 90 
61

 Lars- Christer Hydén & Margareta Hydén, Att studera berättelser, 1997, sid. 83 
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För att återkomma till museerna och museipedagogernas funktion: ett bra samarbete mellan 

personer med olika bakgrund kan leda till integration och förståelse, men också till bildandet av 

kollektiv identitet och tillhörighet till det svenska samhället. Man känner igen sig i den andre och 

förstår situationen bättre.  Kunskap är en process och enligt Jean Piaget assimileras nya kunskaper i 

den redan befintliga. Han menar att kunskapsbilden behöver omstruktureras så att de nya 

kunskaperna kan integreras, bli `ackommoderade´.
62

   Problemet är att inte alla känner sig delaktiga 

i de här berättelserna och fortfarande markerar gränser mellan vi och dem, mellan vår historia och 

deras historia. Piaget skriver inte om integration men resonerar om att ge målgruppen uppskattning, 

tilltro och stimulans för att kunna lära sig nya ting. Piaget skriver bland annat att det är viktigt för 

en lärare, och jag drar en parallell till en museipedagog eller guide, att visa barnet eller målgruppen 

uppskattning och tilltro samt stimulera deras kreativitet.
63

 För att kunna göra detta måste man 

kunna kommunicera med målgruppen och det gör man genom språket. Målgruppens eget språk, 

senare i kombination med det svenska språket, behövs för att kunna bygga upp en vi-känsla och 

återskapa en ny historia i deras tankesätt som fortfarande är ”samma” historia, men sett ur ett annat 

perspektiv. På så sätt blir det en historia som tillhör alla som är svenska medborgare. Vi befinner 

oss i historien och fungerar som medskapare av dem. Niklas Ammert delar den här tanken när han 

säger att ”historiemedvetande är själva grunden för identitetsbildning och förståelse både för den 

egna personen och dess kultur men även för andra kulturer och dess möten. Ammert menar att 

människan är både historieskapad och historieskapande, både är och gör historia. Han anser också 

att materialet som används till olika typer av läroprocesser består av värden och principer för 

mänskligt handlande som ibland kan falla tillbaka på minnen, erfarenheter, traditioner och 

strukturer”
64

  

I kapitel 1.1 nämnde jag Vygotskij som också säger att alla människor är kreativa och att till och 

med vuxna är mer kreativa än barn på grund av deras ackumulerade erfarenheter. Vygotskij talar 

om förhållande mellan reproduktion och produktion där reproduktionen förknippas med minnet och 

produktionen med kreativitet. Men det är den kreativa aktiviteten, menar Vygotskij, som skapar 

något nytt. För honom är verklighet och fantasi ingen motsättning: ”ju rikare verklighet, desto 

större möjligheter till fantasi och viceversa… Genom fantasin tolkas erfarenheter och känslor. 

Medvetandet förenar känsla med betydelse och mening. Vilket innebär att tanke och känsla hör 

ihop i en tolkningsprocess med komplex av förvandlingar, särskiljanden, omgrupperingar, 

förtätningar, krympningar och överdrifter.”
65

 

 

                                                 
62 Arne Maltén, Pedagogiska frågeställningar, 1997, sid. 94 
63 Ibid, sid. 125 
64 Sophie Larbi, Gestaltande tematisk undervisning i historia, 2008, sid. 23 
65 Lindqvist, sid. 92-93 
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Mitt resonemang att skapa en känsla av tillhörighet, kollektiv identitet, delaktighet och genom 

språk känna igen sig i den andre, har att göra med den här processen som Vygotskij förklarar ovan. 

Genom min verklighet skapar jag nya verkligheter. Genom mina erfarenheter förstår jag historien 

och genom mina tolkningar gör jag mig en del av detta. ( historien) 

 

Historiker Jean- Baptiste Duroselles talar om ett nytt sätt att tala om historien. Han menar att 

historien måste bearbetas och återberättas för att kunna bli en historia som tillhör alla människor. 

Duroselles koncentrerar sig på den gemensamma europeiska historien, där historien berättas ur 

flera olika perspektiv.
66

 Idén som jag delar med honom och arbetet som jag överlämnar till 

museipedagoger beträffande den ”svenska historien” är användandet av historien som medel för 

integration. 

 

2.2 Nya berättelser, bildning och språk 

 

I det internationella Sverige där ca 10 % av befolkningen anses vara invandrare och att ca 12 % av 

barnen i den svenska grundskolan år 2000 har ett annat modersmål än svenska (mer än hundra 

olika språk)
67

, borde museer dra nytta av fakta och använda sina pedagogiska resurser för att föra 

människor från olika kulturer närmare varandra. Historien kan återskapas och berättas på ett nytt 

sätt och med hjälp av språket. Jag önskar här först ge ett exempel från min egen yrkeserfarenhet 

som auktoriserad guide på Vasamuseet. I berättelsen om Vasaskeppet som sjönk på sin 

jungfruresa
68

, finner jag enligt min deltagande observation att historien koncentrerar sig på kung 

Gustav II Adolf som ville erövra Europa under det trettioåriga kriget under Sveriges stormaktstid. 

Allt handlar om makt och stolthet över det nu befintliga originalet och att detta inte är en kopia av 

Regalskeppet Vasa. Detta stora skeppsbyggnadsprojekt som genomfördes 1628 blev en total 

besvikelse när det imponerande skeppet, som hade som uppgift att representera svenskarnas makt 

utanför Sverige, sjönk den 10 augusti 1628  inför mer än tusen åskådare. På den tiden var det ett 

rent skämt, en besvikelse. Men hur har några av museipedagogerna/guider valt att berätta historien 

enligt mina deltagande observationer? Ett exempel på kan vara: Vasaskeppet framställs som det 

mäktigaste skepp Sverige har haft under decennier med modiga personer ombord. Dessutom visas 

den envise kungen idag som en hjälte av sin tid.  

I omvärldens ögon är Vasa en imponerande resurs för forskning; i Sverige byggdes ett skepp som 

skulle återspegla den tidens svenska samhälle. Men var det egentligen bara den tidens svenska 

                                                 
66 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism, 2000, sid. 98 
67

 Gisela Håkansson, Tvåspråkighet hos barnen i Sverige, 2003, sid. 97 
68

 Se mer information om skeppets historia på:  

http://www.vasamuseet.se/sitecore/content/Vasamuseet/Skeppet/Historia/forlisningen.aspx 
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samhälle som Vasaskeppet representerade? När museipedagoger eller guider berättar historien för 

besökarna, nämner de ibland att skeppet var byggt med hjälp av holländare som på den tiden var 

beryktat kunniga i byggandet av skepp. En annan synvinkel i berättelsen skulle kunna vara att 

Vasaskeppet tillhör de holländare som tillverkade skeppet. Vasa speglar en tid, en tid inte bara i 

Sverige utan även i andra länder. Vad skulle hända om skeppet hittades intakt i Polens vatten? 

Skulle det ändå vara svenskt och berättas om ur ett svensk perspektiv med den stolthet som det görs 

idag?  

Historien har olika ”verkligheter” och detta beror på vilka personer eller institutioner som berättar 

historien. Berit Ljung skriver i sin avhandling Museipedagogik och erfarande att museer kan 

diskuteras i termer av att ha makt och auktoritet i den mån de gör urval av vad och hur något 

representeras och benämns.
69

 Eller som Monica Cassel poängterar, ”… museipedagogens 

värderingar hör till det som påverkar vad han eller hon väljer att lyfta fram i en visning.”
70

 

Filosofen Nelson Goodmans använder terminologin: 1)”Det berättades ordning” som beskriver det 

kronologiska mätt i ”verklig” tid och 2) ”Berättandets ordning” som betecknar hur man sorterar 

och prioriterar händelser och situationer för att återskapa dem i berättande form.
71

 

Till det sistnämnda kan museipedagogernas och utställningsproducenters arbete på museer ingå. 

 

2.3 Språk, brytning och dialekt 

 

När det gäller språket ger Tore Janson
72

 en intressant definition. Janson menar att det inte finns 

några allmänt accepterade normer för när två sätt att tala anses vara samma språk eller när de ska 

betraktas som två olika. Janson förklarar detta med några exempel: Å ena sidan förstår norrmän 

och svenskar varandra mycket bra men ändå betraktas språken som två olika språk. Å andra sidan 

nämner han ”älvdalsmål” som är en svensk dialekt som talas i norra Dalarna. Den här dialekten 

förstås i vanliga fall inte av de flesta svenskar, men är ändå svenska,
73

 och ingen arbetsgivare skulle 

diskriminera en talare av älvdalsmål på grund av detta. Min personliga erfarenhet är att om en 

person talar svenska med en stark brytning av ett annat språk betraktas den personen av 

arbetsgivare i vanliga fall med misstänksamhet och som mindre ”kapabel” att arbeta på museer.  

Jag talar om språklig diskriminering och om okunnighet, samt rädslan för att möta det okända. Det 

är någonting som museernas personal och ansvariga för personalrekrytering måste arbeta för att 

förändra. Niklas Torstenson som nyligen lagt fram avhandlingen ”Att döma invandraren: Accenter 

och attityder”.  Visar till exempel att personer med utländsk brytning möts av en negativ attityd 

                                                 
69 Ljung, Stockholm 2009, sid. 45 
70 Monica Cassel, Museipedagogik, konsten att visa en utställning, 2001, sid. 36 
71 Hydén & Hydén, sid. 69 
72 Tore Janson, Språken och historien, 1997, sid. 20 
73Janson, 1997, sid. 1 och 20  
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samt tillskrivs vissa egenskaper även i rättsalen.
74

 

  

“A native or non-native Swedish accent is not an indicator of guilt, intelligence, or other 

personality traits, and ought to have nothing to do with the outcome of any legal proceedings”.
75

 

Det är inte mer än 33 år sedan som det ansågs omöjligt att arbeta i nyhetsprogram i svensk TV för 

alla som talade skånska.
76

 Idag, 2010, är det helt accepterat. Men vad är en brytning? Enligt Ingmar 

Söhrman är det ett begrepp som förknippas med att ha en främmande anstrykning hos den som 

talar ett språk. Det som är viktig är kunskaperna i språket som gör att man förstår och kan göra sig 

förstådd, vilket redan det innebär mycket arbete för den som lär sig. I enlighet med Söhrman, vill 

kanske personen behålla en accent eller brytning för att markera sin personliga identitet, sitt 

ursprung.
77

 Detta har enligt min åsikt ingenting att göra med arbetsförmåga eller adekvata 

akademiska kvalifikationer för arbetet. Söhrman, ger en intressant påstående, Han säger att när ”det 

gäller accent eller lokalfärgen, är detta ofta en identifieringssignal som vi inte vill tappa bort. Just 

accenten ger oss en identitet också inom den egna språkliga gemenskapen… malmöit, göteborgare, 

lidingöbo… Detta dialektala drag ger både identitet och autenticitet.”
78

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74Av Jonas Melzer /Affärsjuridik (17-02-2010)  http://www.lag- avtal.se/nyheter/diskriminering/manskliga_rattigheter/article126889.ece 

   den 18 februari 2010. 

75Ur: Niklas Torstensson, Judging the Immigrant: Accents and Attitudes, 2010, sid. 99  Department of Language Studies, Umeå             

University 
76Ingmar Söhrman, Språk nationer och andra farligheter, 1997, sid. 24 
77Söhrman, 1997, sid. 24 
78Söhrman, 1997, sid 25 
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3. MUSEOLOGI SAMT MUSEIPEDAGOGIKENS FUNKTION OCH STRÄVANDE 

The International Council of Museums (ICOM) som grundades i november 1946,
79

 menar att ett 

museum är ”…en permanent institution utan vinstintresse som tjänar samhället och dess 

utveckling, som är öppen för allmänheten, som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och 

ställer ut – i studiesyfte, för utbildning och förnöjelse, materiella och immateriella vittnesbörd om 

människan och hennes omvärld”
80

.  I samma ICOM dokument står det att ”…det är viktigt att 

museer ser till att utveckla sin utbildande roll och att locka till sig så många som möjligt från det 

samhälle, den ort eller grupp som de tjänar. Interaktion med det samhälle som är uppdragsgivare 

och främjandet av dess kulturarv utgör en väsentlig del av museets bildande roll… Museers 

samlingar reflekterar kultur- och naturarvet hos de samfund från vilka de härstammar. På så vis har 

samlingarna en karaktär som går utöver den av vanlig egendom, och som kan sträcka sig till att 

omfatta stark samhörighet med en nationell, regional, lokal, etnisk, religiös eller politisk identitet. 

Därför är det viktigt att riktlinjer och normer i museer svarar mot denna möjlighet.”
81

 Om man 

utgår från ICOM:s etiska regler kommer man fram till att museer har ett stort ansvar gentemot 

samhället. Museers personal har som uppgift att bilda, tolka och ställa ut olika föremål med avsikt 

att bilda en kollektiv identitet och en känsla av tillhörighet.  Museer har ett tydligt mål nu för tiden 

och målet är enligt min åsikt att skapa en känsla av delaktighet hos medborgarna. ”The museum 

should be an intrument enabling the individual to become aware of his present reality and human 

condition”.
82

 

 

Museologi är enligt Inga- Lill Aronson och Birgitta Meurling ”läran om den museala processen… 

museologi granskar verksamhetsfältet och museernas roll i samhället med särskild hänsyn till 

kunskapsproduktion och identitetskapande i ett mångkulturellt och föränderligt samhälle”.
83

  

Bengt Lundberg & Per-Uno Ågren säger att museipedagogikens grundläggande uppgift är att: 

”Utöver utställningens ´inbyggda ´pedagogik- i muntlig förmedling och med olika 

aktivitetsprogram anpassade till skilda besökargrupper frigöra utställningarnas potential som medel 

för upplevelse och lärande.”
84

 Även om museipedagogik är ett ämne som har börjat belysas nu för 

tiden, har det till viss del sina anor från 1902 i England när regeringen gav uppdraget till lärarna att 

                                                 
79 Sharon Macdonald and Gordon Fyfe, Theorizing Museums: museums and Globalization (red) Martin Prösler, 1996, sid. 36 
80 Ur: http://sweden.icom.org/om-icom/icoms-etiska-regler-pa-svenska/ den 14 oktober 2009 
81 Ur: http://sweden.icom.org/om-icom/icoms-etiska-regler-pa-svenska/ den 14 oktober 2009 
82

 Sharon Macdonald and Gordon Fyfe, sid. 36 
83 Inga Lill Aronsson, Birgitta Meurling (red.) Det bekönade museet, genusperspektiv i museologi och museiverksamhet, 2005, sid. 16 
84 Bengt Lundberg & Per-Uno Ågren, Historiebilder om intention och reception i museer, 1999 sid.14  
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besöka museer med sina elever som en integrerad del av skolornas kursplaner: ”an early indication 

of government recognition of the educational potential of such institutions.”
85

  

Museipedagogikens funktion är enligt Timothy Ambrose och Crispin Paine, ” To foster contact 

between people – whether children or adults- and objects: not to teach facts, but to sow a seed of 

interest, a spark of inspiration…to help people learn to look at objects, and, by asking questions, to 

learn directly from the objects themselves.”
86

 Här fungerar mitt resonemang i inledningen, om 

arbetet om analogier och användningen av museipedagoger med utländsk bakgrund som kan 

relatera historien ur olika perspektiv, bra. 

Under en föreläsning vid Stockholms universitet sade Emma Nardi, den italienska professorn i 

experimentell pedagogik vid Centro Didattica Museale, Università Roma Tre, Italia, att 

museipedagogernas funktion inte är att bearbeta jobbet som lärarna har gjort i skolorna, eller att 

ersätta lärarnas undervisning. Museipedagogernas roll eller funktion är enligt Nardi att komplettera 

och utveckla lärarnas arbete med barn eller med andra ord att höja elevernas intellektuella nivå. 

Hon menar att museipedagogik är ett samarbete mellan museipedagoger och lärare där den ena 

kompletterar den andra.
87

 Det är precis så som museipedagogen Fredrik Karlsson och 

modersmålsläraren Gaca Radetinac skriver i sin rapport ”Inte utan mitt språk” (granskad av rektor 

Marina Eriksson): ”Projektet ersätter inte den modersmålundervisning som eleverna ges idag inom 

ramen för skolans undervisning, utan är en utökning och komplement!
88

  

Berit Ljung skriver att ”… kärnan i museipedagogik är mötet mellan besökare och museum eller 

utställningar”
89

, där museipedagogen spelar en viktig roll.   

Vad museipedagogik är, är en fråga som många akademiker och praktiker ofta ställer sig. Det finns 

olika förklaringar till det här komplexa begreppet nu för tiden men den viktigaste är att 

museipedagoger fungerar som ambassadörer av olika kulturer som fungerar som en länk mellan 

museer och besökare när det gäller förmedling av kunskap. Begreppet museipedagog har att göra 

med ”professionalisering”. Sociologen Tomas Brante indelar ordet profession i sex grundläggande 

punkter: 1) Användandet av färdigheter som är grundade i teoretisk kunskap. 2) Utbildning och 

träning i dessa färdigheter. 3) professionellas kompetens garanteras genom examina. 4) En 

handlingsetik som garanteras yrkesintegritet. 5) utförandet av tjänster för det allmännas bästa. 6) 

                                                 
85 Museum Studier, 2004 Text av: Anne E. Coombes, Museums and the Formation of National and Cultural Identities, sid. 231 
86

Timothy Ambrose, Crispin Paine, Museum Basics, 2nd edition, 2006, sid. 49 
87 Föreläsning vid Stockholms universitet den 9 november 2009 
88 Ur: Delredovisning och ansökan till Allmänna arvsfonden för projektet ”Inte utan mitt språk”, projektår 2. Skickat av Fredrik 

Karlsson till uppsats författarinna den 12 november 2009.  Redovisningen och fortsatt plan är genomförd av projektsamordnare 

och modersmålslärare Gaca Radetinac och Fredrik Karlsson, museipedagog, samt granskad av rektor Marina Eriksson. 
89 Ljung, 2009, sid. 173 
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En yrkessammanslutning som organiserar medlemmarna.
90

 Tillämpade på museipedagogik och 

museipedagoger kan Brantes punkter appliceras enligt följande: 

1. Anknutna till studier i Museologi. 

2. Studier inom ämnet Museipedagogik på högre nivå på universitet med titlar som fil. Mag eller  

 fil.doktor. 

3. Samma som punkt 2. 

4. Etiska regler inom Icom kan till exempel tillämpas här 

5. Arbeta som en länk mellan museet och besökare för att göra museet till en plats för alla. 

6. En förening eller organisation som håller tillsammans alla yrkesverksamma museipedagoger. 

Ett exempel kan vara bildandet av ”FUISM”, Föreningen för undervisning och information i 

svenska museer år 1968, som har byggd upp kontakter med, och förmedlat erfarenheter från, 

motsvarande grupperingar i nordiska länder och det internationella forum som byggts upp inom 

ICOM-kommitén för undervisning och utåtriktat arbete ”CECA”, där museipedagoger spelar en 

avgörande roll.
91

 

  

Under 1800-talet ville man genom konstverk som ställdes ut på olika museer stärka den 

nationalistiska känslan av stolthet för sitt eget land. Alla skulle använda ordet ”nationell”. Under 

1930-talet i Sverige började en period av ren stolthet över Sverige. Stockholmsutställningen under 

ledning av arkitekten Gunnar Asplund var ett tydligt exempel på detta. Vid utställningen fanns det 

en mycket uppskattad paviljong, Svea Rike ritad av arkitekten Asplund, som handlade om Sverige 

och svenskarna. Vid entrén presenterade professorn Herman Lundborg, chef för Rasbiologiska 

institutet i Uppsala (inrättat 1921), olika rastyper där han lyfte fram de sex egenskaper som 

svenskarna har: ”De ´sex svenska s´: självständighet, skarpsynthet, storsinthet, sparsamhet, stolthet, 

ståndkänsla inför världen.”
92

 Muserna hade då till uppgift att bilda människor i den nationalistiska 

andan. Åse Enerstvedt skriver att museerna hade en avgörande roll i uppbyggnaden av 

nationalstaten under 1800- talet med syfte att skapa en egen kultur i landet utifrån en borgerlig 

kultursyn.
93

 Idag, med mångkulturalismen som präglar Sverige, har det nationella blivit relegerat 

till en sekundär nivå. Nu gäller bildning om det globala och internationella samt behovet att skapa 

kollektiva identiteter, samhörighet och tillhörighet i det mångkulturella Sverige där 

bindestrecksidentiteter är ett faktum.  

 

 

                                                 
90 Bengt Lundberg & Per Råberg (red.) Kunskapsarv och Museum, 1997, sid. 60 
91 Bengt Lundberg & Per-Uno Ågren, Historiebilder om intention och reception i museer, 1999, sid 14 
92 Ur: Antge Nisimblat Heller, masteruppsats, Konstens framgång och misslyckande under Stockholms utställningar 1897 och 1930, 

2009, sid. 39 
93 Lindqvist, sid.111 
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3.1 Det heterotopiska museet: Bidrag till integration och förståelse 

The boat is a floating piece of space, a place without a place, that 

exists by itself, that is closed in on itself and at the same time is given 

over to the infinity of the sea and that, from port to port, from tack to 

tack, from brothel to brothel, it goes as far as the colonies in search of 

the most precious treasures they conceal in their gardens you will 

understand why the boat has not only been for our civilization, from 

the sixteenth century until the present, the great instrument of 

economic development… but has been simultaneously the greatest 

reserve of the imagination...
94

  

                      (Michel Foucault) 

 

Michel Foucault använder två begrepp: utopier och heterotopier. Jag ska använda heterotopier för 

mitt resonemang. Som jag tidigare nämnt (se kapitel 1.7.1) strävar Vasamuseet och 

Livrustkammaren efter att presentera olika historiska perioder och samhällen på ett begränsat 

utrymme. Det är ett samspel mellan rum och tid, mellan det konkreta och det abstrakta.  

 I en föreläsning som Foucault gav 1967 i Frankrike sade han: ”We are in the epoch of 

simultaneity: we are in the epoch of juxtaposition, the epoch of the near and far, of the side-by-side, 

of the dispersed.”
95

 Den engelske matematikern och naturvetenskapsmannen Isaac Newton (1642–

1727), betraktade tiden som någonting objektivt som kan mätas och som är oberoende av 

individernas handlingar, känslor och tankar.
96

 I enlighet med Cassel använder museer det 

”newtonskt mätbara”
97

, en typ av taxonomi (klassificeringssystem), det vill säga den objektiva 

tiden med århundraden, årtal och årtusenden tillsammans med epokerna som tillhör ett annat 

tidsbegrepp, där historikerna preciserar olika stadier i en förändringsprocess, som exempelvis: 

klassamhälle, industrisamhälle och så vidare. 

Heteropier definieras enligt Foucault som “indefinitely accumulating time, for example museums 

and libraries in which time never stops building up and topping its own summit`  och  heterotopier 

som reflekterar en illusion.”
98

 I det här fallet handlar det om utställningar som visar en illusion av 

en verklighet. Foucault gör en analogi av en spegel för att förklara båda begreppen heterotopi och 

utopi). Han menar att en spegel är en utopi i den mån att man reflekterar sig i ett rum som inte 

                                                 
94Ur:http://foucault.info/documents/heteroTopia/foucault.heteroTopia.en.html Michel Foucault. Of Other Spaces (1967),   

Heterotopias (red.) Jay Miskowiec  den 6 februari 2010 
95 Foucault, sid. 229 
96 Cassel, 2001, sid. 41  
97 Cassel, 2001 sid. 42 
98 Foucault, 2002, sid. 234 
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existerar, man ser sig själv eller en illusion av sig själv i spegeln: ”I am over there, there where I 

am not, a sort of shadow that gives my own visibility to myself, that enables me to see myself there 

where I am absent.”
99

 Parallellt med utopin säger Focault att spegeln är en heterotopi på grund av 

att spegeln existerar i verkligheten och gör att en avspegling av mig själv känns verklig även om 

jag befinner mig på två olika plan samtidigt. Spegeln binder ihop två olika verkligheter, rum eller 

space med Focaults ord. 
100

 eller i det här fallet olika kulturer som strävar efter att finna gemenskap 

och kollektiv identitet i en särskild plats utan att lämna den andra sidan av spegeln, alltså, deras 

personliga identiteter.  

Idag med globalisering och mångkulturalism har det förekommit till exempel olika förslag att bilda 

en “Musée planetaire” i Nicolas N. ords eller en globaliserad ”Ecomuseum” (Barblan M.), ”…that 

would integrate in all their possible forms men, space and time”.
101

  

Vasamuseet visar till exempel ett 1600-talsskepp i 95 % originalskick, ett skepp som befinner sig 

på en speciell tid och plats men som samtidigt befinner sig i år 1628.
102

 Besökaren ser ett skepp 

som med blotta ögat bara är ett föremål som har gjorts odödligt av museers personal och ansvariga 

men som samtidigt transporterar besökaren till två olika epoker, tider, och rum. ”The ship is the 

heterotopia par excellence. In civilizations without boats, dreams dry up, espionage takes the place 

of adventure, and the police take the place of pirates”
103

, skriver Focault för att förklara meningen 

med heterotopier med tydlighet. Som auktoriserad guide i Stockholm är det mycket vanligt att jag 

och mina stockholmska guidekollegor möter olika besökare som inte tycker det är intressant att 

”bara se på en båt”, som de brukar säga, när de kommer till Vasamuseet. Ändå kommer många av 

dem in i museet för att få lite kulturellt kapital enligt Pierre Bourdieus termer: “…cultural capital 

acts as a social relation within a system of exchange that includes the accumulated cultural 

knowledge that confers power and status.”
104

 Många besökare är inte intresserade av föremålet 

(skeppet) och dess historia, utan vill på något sätt sätta en stämpel på sina kulturella erfarenheter 

som in sin tur skapar kulturellt kapital och förmodligen höjer deras intellektuella status i samhället. 

Men efter en timme tillsammans med en guide eller en museipedagog ändras nästan totalt deras syn 

på ”föremålet”. Detta föremål förvandlas på ett nästan magiskt sätt från en död massa till ett 

levande objekt bärande relevant information.  

                                                 
99 http://foucault.info/documents/heteroTopia/foucault.heteroTopia.en.html den 6 februari 2010 
100 Foucault, 1981/1999 sid. 239-240 
101 Sharon Macdonald and Gordon Fyfe, Theorizing Museums: museums and Globalization (red) Martin Prösler, 1996, sid. 22 
102Ur: Stadsbyggnadskontoret, Tjänsteutlåtande 2009-11-11, DNR 2008–22335–54 

     Handläggare Peter Lundevall, sid. 4 
103 Foucault, 1981/1999 sid. 244  
104 Chris Barker, The sage dictionary of cultural studies, 2008, sid. 37 
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”Båten” kallas inte längre en ”båt” utan kallas för ett ”skepp”. Skeppet som berättar om en kultur 

med sina sociala koder, om män, barn och kvinnor, om mat, dryck och kläder. Regalskeppet Vasa är 

ett skepp som har en historia med tydliga frågor som kan besvaras: När, vem och varför, men 

historien har också berikats av varje museipedagogs personlighet, tolkning och undervisning. 

Historien är ingen verklighetsnära bild av vad som hände, som en videoinspelning, det är alltid 

människor involverade i dess skapelse, människor med olika verkligheter, erfarenheter och 

tolkningar. Det som är fascinerande med Vasaskeppet är dess kapacitet eller förmåga att närma 

människor varandra genom nya tolkningar och förstålelser av historien. Dess betydelse ligger inte i 

själva återspeglingen av händelsen utan snarare i hur många som tolkat det som hände med dem. 

Hur kulturen var en del av deras liv, vad det var som utformade deras kollektiva identitet. 

Desamma gäller på Livrustkammaren där historien centreras kring människors agerande i samspel 

med föremålens funktion.  

Museiläraren Anne-Marie Émond skriver i sin bok Education in museums as seen in Canada, the 

United States and Europe: Research on programs and exhibitions om egenskaperna som ett objekt 

bör ha för att kunna ställas ut och förklaras med hjälp av en museipedagog eller en guide. Èmond 

talar om fem olika egenskaper som bildar en enhet för förståelsen av varje utställt föremål: 1) Quoi: 

(vad) Form, material, färg och dimension. 2)Comment: (hur) konstruktion och dess teknik. 

3)Pourqui: (varför) föremålets funktion, anledningen till konstruktion av det och användningen. 

4)Quand: (när) ursprung och historia. Gammalt eller nytt. 5) Par qui: (för vem) Valör, kulturellt 

samt territoriellt ursprung.
105

 Allt detta bildar en viktig faktor för förståelsen och tolkningen. När 

dessa egenskaper tas upp tillsammans med museipedagogen framkommer det heterotopiska 

begreppet tydligt. Den fysiska materien av objektet är ”här”, närvarande och samtidigt frånvarande 

på en helt annan dimension. Vår kropp är här men våra tankar befinner sig på en annan plats. Man 

lever i nuet och dåtiden simultant, i det overkliga och det reella. Museer skapar en fantasivärld, en 

tidsmaskin som transporterar oss till avlägsna dimensioner utan att vara frånvarande i den fysiska 

världen. Såväl Livrustkammaren som Vasamuseet transporterar besökaren till två olika nivåer, till 

den aktuella världen och den förflutna världen, med hjälp av en museipedagog eller en guide. 

Livrustkammaren berättar en annan historia, en kultur sett ur ett helt annat perspektiv. Vasamuseet 

handlar om folk och deras kung. Men andra ord: Vasamuseet koncentrerar sig på hur man levde 

utanför monarkin. Livrustkammaren, skildrar kungligheters liv, makt och rikedom., 

Livrustkammaren kompletterar vasamuseet genom att visa hur monarkin levde. Båda museer 

                                                 
105Anne-Marie Émond, Education in museums as seen in Canada, the United States and Europe: Research on programs and 

exhibitions, 2006, sid. 154. (Det är min egen översättning från franska till svenska.) 
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skapar en helhet som bildar en hermeneutisk tolkning av det dåvarande samhället, deras sätt att 

tänka, och ger olika värderingar till samhället. 

För att kunna förstå det förflutna måste man alltså transportera sig i tid och rum till en annan 

dimension, trots att man befinner sig på samma plats. Det är som en analogi till en spegel. Vi är här 

men ändå där, ungefär som en svensk medborgare med utländsk bakgrund som i början av sin 

anpassning till det nya landet befinner sig på två olika platser samtidigt, hemlandet och det nya 

landet. I den här meningen finner man att tid och rum inte har gränser. Lasse Dencik, professor i 

socialpsykologi, ger ett exempel på judar som bor i exil. Dencik skriver: ”Hemvisten i detta 

`fosterland` ger mig den särskilda känslan av att känna mig hemma i själva hemlösheten som jag 

som diasporajude upplever”.
106

 Ordet ”diaspora” kommer från grekiskan och betyder 

förskingring.”Diaspora refers to the community of people that migrated from their homeland.”
107

  

Museer fungerar, som den franska professorn Francoise Lionnet säger, som ”…point of intersection 

of two axes: the axis of recovery of what is perceived as past and the axis of loss of that so called 

past”.
108

 Till den här tanken skulle jag också vilja addera nutiden som en faktor som binder ihop 

gränser, vilka ger associationer som i sin tur skapar såväl en personlig identitet som kollektiv 

identitet, vilket leder till integration. 

 Om man vänder sig till Vasamuseet finner man att själva skeppet är ett föremål, en båt och ett 

konstverk som i vanliga fall inte ger någon koppling till vårt vardagliga liv. Med hjälp av en 

museipedagog eller en guide förenar man olika trådar som binder samman dåtid med samtid. 

Skeppet är då inte längre ett skepp utan tillhör en viss period, ett visst samhälle, en viss kung och 

en viss kultur. Genom historien förstår man sin egen tid. Man jämför olika tider och uppskattar vad 

man har idag. Barnen kan till exempel uppskatta teknologin när det gäller skeppets konstruktion, 

bekvämligheter i form av sättet att bo och leva ombord och de får en känsla av tillhörighet och 

samhörighet när de upptäcker att allt som de associerar till dåtiden också tillhör dem och nutiden. 

Vasaskeppet tillhör alla som besöker det och lyssnar på dess historia och äventyr. Det handlar inte 

bara om Sverige utan om en period, 1600-talet. Beträffande Livrustkammaren finns det olika 

föremål och kläder utställda i olika montrar, som har som funktion att bevara men samtidigt att 

placera föremålet på ett annat plan. Det förstärker sin ”aura”
109

 för att låna Walter Benjamins ord. 

                                                 
106 Alsmark, 1997, sid. 79  & Carola Suárez-  
107

 Orozco (afterword) Facing history and ourselves, Stories of identity Religion, migration, and belonging in a changing world, 2009, 

sid. 121 
108 Ur: Museum Studies, An anthology of contexts, 2004, red. Bettina Messias Carbonell, text av Francoise Lionnet, The Mirror       

and the Tomb: Africa, Museums and Memory, sid. 96 
109 Ur: http://courses.nus.edu.sg/course/elljwp/aura.htm  “…`aura` is a `strange web of space and time´  or ´a distance as close as it 

can be.´ The main idea is of something inaccessible and elusive, something highly valued but which is deceptive and out of 

reach”. Walter Benjamin 

http://courses.nus.edu.sg/course/elljwp/aura.htm
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Båda museerna visar autentiska föremål placerade i fiktiva miljöer. Ett intressant objekt för 

besökarna på Livrustkammaren är kungens häst Streiff , på vilken kung Gustav II Adolf  red då han 

stupade vid Lützen.
110

 Hästen är så välbalsamerad att man kan tro att den fortfarande lever.  Ett spel 

mellan frånvaro och närvaro där två olika tider befinner sig på samma plats. Det heterotopiska 

tänkande kan inte bara appliceras på rum och tid utan också på historien och gestaltning av denna. I 

den kulturhistoriska teorin skiljer man på ”sense” och ”meaning”, där den första står för en 

personlig tolkning och den andra är förknippad med den kulturella innebörden.
111

 I den meningen 

kan en museipedagog fungera som en länk mellan dåtiden och nutiden. Historien berättas då ur ett 

”sense”-perspektiv tillsammans med ett ”meaning”-perspektiv. 

Mångfald bland olika museipedagoger kan göra länken mer tydligt; olika bakgrund och kulturer ger 

olika tolkningar och gestaltningar av berättelser. Man betonar vad som är viktigt och relevant i 

historien olika beroende på vilken kultur man kommer ifrån.  Dåtiden kan vara en avspegling av 

nutiden om man finner dessa analogier som gör att man förstår och accepterar vad man ser eller 

hör. I ett museum kan besökarna bryta mot tids- och rumsformaliteter. De existerar men samspelar 

simultant för att varje besökare ska kunna placera sig i sin tid och rum. Ett skepp finns idag men 

inte livet som fanns ombord, besökarna skapar livet åt dem genom olika berättelser som han eller 

hon även anpassar till sin egen existens. Som en spegel reflekterar historien två olika verkligheter, 

den konfronterar nutiden med dåtiden, men också två olika kollektiva identiteter. Den som speglar 

och den som speglas. Här kommer museipedagoger in som en länk mellan dessa två olika men 

samtidigt liknande verkligheter.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
110 Staffan Carlén. Att ställa ut kultur, 1990, sid.35 
111 Lindqvist sid. 101, ur Veresov, N 1998-99 
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4. RESULTAT AV INTERVJUER 

 

Som underlag till intervjufrågor utgår jag från en mening som förekommer i alla platsannonser för 

statliga museer: ”Vi eftersträvar en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt en etnisk och 

kulturell mångfald bland våra medarbetare”, men hur fungerar det där i realiteten?  

Presentation av resultaten är en narrativ beskrivning (se kapitel 1.4) utav följande rubriker: 

 

4.1 Mångfald på arbetsplatsen 

 

Vid en personligintervju med Inger Elgestedt, museipedagog
112

 på Vasamuseet, ställdes frågan om 

hur många anställda guider och pedagoger som arbetar på museet. Svaret blev att 22 individer 

arbetar på platsen med visningar. När det gäller frågan om mångfald på arbetsplatsen framkommer 

det att sådan finns. När jag har specificerat frågan och undrat över hur många av de 22 anställda 

som talar svenska med brytning, svarar hon lite förvånat ”bara två…! ”.
113

  Samma fråga ställde jag 

vid en personlig intervju med museipedagogen Anna Blom Allalouf och utställningschefen Åsa 

Marnell på Livrustkammaren. Svaret blev att det finns cirka 10 personer som arbetar med 

visningar, varav två personer talar svenska med brytning. En person bryter på tyska och den andra 

personen bryter på finska, men har finlandsvenska som modersmål.
114

 Lingvisten Ingmar Söhrman 

påpekar att finlandssvenskar inte bryter på svenska utan att de talar svenska i dess finlandssvenska 

variant.
115

  

I en telefonintervju med Petter Ljunggren på Historiska museet (24-11-09), svarade Ljunggren att 

det inte finns på museet museipedagoger som bryter på ett annat språk. 

 

Ernesto Garzón, museiassistent samt samordnare för bokning och guider på Stockholms 

Stadsmuseet svarade i en telefonintervju (9-03-2010) med uppsatsförfattarinnan att det finns ca 27 

guider/museipedagoger på museet varav två personer bryter på spanska respektive japanska. Dessa 

två personer guidar inte på svenska. 

Samma fråga ställdes vid en telefonintervju till Ingrid Mårtensson på Nordiska museet där svaret 

blev att det finns ca 14 museipedagoger varav inga talar med brytning ”alla museipedagoger ”är 

svenskar”. Svarade Mårtensson.
116

 

4.2 Resonemang kring mångfald hos anställda 

                                                 
112Enligt Monica Cassel i sin bok Museipedagogik, konsten att visa en utställning, 2001, sid. 31, är en museipedagog en person som 

”berättar om eller försöker levandegöra en obekant miljö eller en svunnen tid. …Ur en annan aspekt gäller det att tydliggöra och 

vidarebefordra utställarens budskap.” 
113 Personlig intervju med Inger Elgestedt den 29 oktober 2009 
114 Personlig intervju med Åsa Marnell och Anna Blom Allalouf den 10 november 2009 
115  Söhrman, sid. 24 
116 Telefonsamtal med uppsatsförfattarinna den 9 mars 2010 
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Petter Ljunggren på Historiska Museet gör ett intressant antagande: ”vi måste ha ett pedagogiskt 

material där nya svenskar kan lära sig historia. Vi måste anlita personal som har andra språk än 

svenska och som kan förklara och berätta vad vi i Sverige brukar missa”.
117

 

 Ernesto Garzón på Stadsmuseum delar samma tanke. Han menar att museipedagoger med utländsk 

bakgrund och som bryter på svenska kan göra ett bra arbete och hjälpa till med integration. Vid en 

telefonintervju (25-02-2010) sa han: ”människor måste förstå att en accent inte är ett mätande på 

intelligens”.  

Ingrid Mårtensson på Nordiska museet ger en förklaring av det faktum att det inte finns några 

museipedagoger/guider med utländsk bakgrund: ” Anledningen är att vi får inga jobbansökningar 

av utländska personer. Men om du läser våra annonser säger hon, skriver vi att ” Nordiska museet 

eftersträvar en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt en etnisk och kulturell mångfald 

bland våra medarbetare.”  

Mina informanter på Livrustkammaren och Vasamuseet tycker att museernas ansvariga för 

rekryteringen måste lägga vikten på mångfald hos museipedagoger. 

 

4.3 Besökarnas perception, språk, identitet och brytning 

 

Mitt resonemang handlar om att museer kan hjälpa till med integration om de som rekryterar 

personal lägger vikt vid jämlikhet. En elev som inte har svenska som modersmål och som lyssnar 

på en visning av en person som bryter på något annat språk än svenska, vilket kanske även han 

eller hon gör, kan få en känsla av tillhörighet, samhörighet och identitet. Det blir ungefär en känsla 

av att ”vi tillhör det här samhället”. Språket är ett bra verktyg för att öka integrationen och inte ett 

hinder för det. 

Vid en telefonintervju med Ernesto Garzón (02-2010) på Stadsmuseum i Stockholm resonerade 

Garzón runt attityder hos besökarna vid mötet av en guide/museipedagog med utländsk bakgrund. 

Han nämnde att besökare som kommer till museet och som själva har utländsk bakgrund har en 

öppen attityd när den bemöts av en guide/museipedagog som kanske ser ut som de gör. De vågar 

ställa frågor och stämningen blir lättare. En sorts självidentifikation, säger han. ”jag ser ut som en 

invandrare även att jag låter som en svenskt” säger han men ett leende. 

Kjell Kampe, språkkonsult och språklärare för svenska som andra språk, menar vid en 

telefonintervju med uppsatsförfattarinnan att det fortfarande finns människor i Sverige som inte är 

vana vid att möta utländska människor. Att integreras i samhället är ett ömsesidigt arbete. Han 

betonar vikten av att inte bedöma personens intellektuella kapacitet bara efter att hon eller han 

                                                 
117 Telefonintervju med Petter Ljunggren den 24 november 2009 
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bryter på ett annat språk.
118

 

 Genom mailkontakt med Fredrik Karlsson på Marinmuseum i Karlskrona blev jag bekant med 

målet med projektet ”Inte utan mitt språk”, Fredrik Karlsson, lärare och ansvarig för projektet 

skriver att ” … En positiv effekt av projektet är att museet blir tillgängligt för de nya svenskar som 

idag inte besöker våra utställningar. Arbetet sänder dessutom ut signaler till samtliga invånare i 

Sverige: Sverige är idag mångkulturellt och de skattefinansierade kulturinstitutionerna är öppna för 

alla medborgare.”
119

 

Karlsson säger att alla barn och familjer kände sig delaktiga i projektet som på något sätt skapade 

en känsla av tillhörighet. ”Projektet har stärkt elevernas och anhörigas allmänbildning, känsla av 

tillhörighet och delaktighet i samhället vilket i sin tur utvecklar deras självkänsla.”
120

 

En liknande tanke har Vasamuseets museipedagog Inger Elgestedt som säger att man måste lägga 

vikt vid barnens perspektiv i stället för lärarnas perspektiv. Hon menar att ”…det är elevernas 

perspektiv som måste fångas upp, annars blir det bara ett pålägg uppifrån!”
121

 Utställningschef Åsa 

Marnell på Livrustkammaren tycker annorlunda. Hon menar att man måste utbilda föräldrarna först 

för att sedan komma till barnen. ”Det är kanske pinsamt för föräldrarna att barnen vet mer än dem 

när det gäller den svenska historien” säger hon.
122

 

 

Som auktoriserad Stockholmsguide och nu också som ansvarig för visningar i Stora synagogan i 

Stockholm, möter jag varje dag människor från olika skolor (högskolor och gymnasier) och olika 

föreningar som kommer för att se på synagogans "K-märkta"
123

 byggnad, samt lyssna på föredrag 

om judarnas historia och traditioner. Synagogan är inget museum utan en gudstjänstlokal, men 

konceptet att visa den påminner starkt om metodologin som man använder på museer. Det handlar 

om att visa, vårda, samtala med olika människor, tolka och förmedla olika budskap i det numera 

mångkulturella Sverige.  

 

Vid en av mina visningar av synagogan (16-11-2009) då en lärarinna från Annerstaskolan i 

Huddinge bestämde sig för att göra olika studiebesök med en grupp unga elever som har utländsk 

bakgrund och som har bott mindre än två år i Sverige, med tanken att integrera dem i samhället och 

                                                 
118 Telefonsamtal med Kjell Kampe den 19 januari 2010. 
119 http://www.marinmuseum.se/sitecore/content/Marinmuseum/Skola/Elev_foldrar/Modersmal.aspx den 29 oktober 2009 
120 Ur: Delredovisning och ansökan till Allmänna arvsfonden för projektet ”Inte utan mitt språk”, projektår 2, 2006. Skickat per mail 

till uppsats författarinna den 12 november 2009 av museipedagog på Marinmuseum i Karlskrona, Fredrik Karlsson 
121 Personligintervju med Inger Elgestedt den 29 oktober 2009 
122 Personligintervju med Åsa Marnell den 10 november 2009 
123"K-märkt är ett begrepp som används allmänt för bebyggelse och miljöer med ett utpekat kulturhistoriskt värde. Genom 

byggnadsminnen, kulturreservat eller andra skyddsformer garanteras människors rätt till en viktig del av kulturarvet…K-

märkningen innebär då att det kulturhistoriska värdet kan finnas kvar och berika samhället.” Ur: 

http://www.raa.se/cms/extern/kulturarv/byggnader/k_markt.html den 16 november 2009 

 

http://www.marinmuseum.se/sitecore/content/Marinmuseum/Skola/Elev_foldrar/Modersmal.aspx
http://www.raa.se/cms/extern/kulturarv/byggnader/k_markt.html
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samtidigt förbättra deras kunskaper i det svenska språket, var eleverna, av vilka en majoritet kom 

från arabiska länder, mycket tysta och lyssnade på mig med stor beundran. Hur lång tid har du bott 

i Sverige? frågade en av dem. ”I nio år”, svarade jag. Eleven tillade med glädje: ”Och jag i två år!” 

En annan elev frågade: ”menar du att den här platsen också tillhör oss som inte är judar?” 

Naturligtvis, svarade jag, ”Stora synagogan i Stockholm är en K-märkt byggnad som tillhör alla 

svenska medborgare”. En visning på 45 minuter förlängdes till mer än en timme. Ungdomarna 

kände en gemenskap och vågade fråga om allt de ville veta. Visningen slutade med en varm applåd 

och berömmande ord från den svenska lärarinnan som tackade för den fina och dynamiska 

visningen och samtalet. Hon sade till mig att hon var mycket imponerad av hur ungdomarna på 

något sätt kände sig ”hemma” och var glada över att de blev bemötta av en ”mångkulturell 

människa”.
124

 Detta uppfattar jag som ett stöd för mitt ovan nämnda antagande om att en elev som 

inte har svenska som modersmål och som lyssnar på en visning av en guide som liksom eleven 

talar svenska med brytning, kan få en känsla av tillhörighet, samhörighet och identitet. Han eller 

hon får då ungefär en känsla av att ”vi tillhör det här samhället”. Jag talar svenska med brytning 

och även med några grammatiska fel men det verkade inte störa läraren när vi började vårt samtal. 

Det handlade mest om känslan av integration och tillhörighet än förbättring av det svenska språket. 

 

4.4 Integrationsarbete 

 

Elgestedt på Vasa museet är övertygad om att museer kan främja språket och hjälpa till med 

integration. När jag ställer frågan om hur, svarar hon: ”Jag skulle ha någon elevpilotgrupp där man 

kan ha en liten grupp och utrymme, eller elevreferensgrupp i någon skola och prova olika sätt att få 

eleverna att intressera sig för något ämne som kan relateras till museet. Och att vi träffas flera 

gånger tillsammans och hittar ett sätt att arbeta som fungerar både på Vasas förutsättningar och som 

befrämjar deras språk”.
125

  

När jag sedan ställde frågan till Livrustkammarens museipedagog Anna Blom Allalouf om hur man 

kan använda språket vid integrationsarbete med svenska medborgare med utländsk bakgrund, 

svarade hon med entusiasm men samtidigt med lite melankoli, att hon hade planerat att genomföra 

ett projekt som tyvärr inte kunde realiseras av olika anledningar. Tanken var att de skulle utbilda 

guider på olika språk för att berätta om den svenska historien för svenska medborgare med utländsk 

bakgrund på deras eget språk för att hjälpa dem att integreras.  Hon jämför sitt drömprojekt med ett 

projekt som hette. ”Berättelsen om Värmland på spanska, arabiska och kurdiska: Ett projekt för att 

göra Värmlands Museums utställningar tillgängliga på flera språk”, som gjordes på Värmlands 

                                                 
124Annerstaskolans studiebesök i Stockholms Stora synagoga den 16 november 2009  
125 Personlig intervju med Inger Elgestedt den 29 oktober 2009 
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Museums år 2006. (se kapitel 1.5) 

 

”Museer som finns i Sverige tillhör alla som bor i Sverige. Det är vår historia och inte min eller din 

historia” säger Blom Allalouf på Livrustkammaren.
126

 Utställningschef Åsa Marnell, också på 

Livrustkammaren, berättar att hon själv på det svenska språket har guidat vuxna invandrare från 

SFI (Svenska för invandrare) och barn som är nya i landet. Hon tycker att man kan integrera dessa 

personer till det svenska samhället genom ”att anpassa det svenska språket efter deras behov… Jag 

tror att alla som flyttar till Sverige måste ha lite historia. Det handlar om referensramar”.
127

 Anna 

Blom Allalouf är övertygad om att museer kan hjälpa till med integration av svenska medborgare 

med utländsk bakgrund till det svenska samhället, men bara om regeringen agerar och ger ett 

uppdrag till museer: ”ungefär som regeringen gjorde i England på statsminister Tony Blairs tid och 

som pågår fortfarande. Det var ett socialt uppdrag till museer, där de användes för integration. I 

Sverige använder man idag olika institutioner för detta ändamål som till exempel Sfi och Komvux. 

Trots att många skolor i Sverige använder museerna som en resurs i undervisningen ses museerna 

mest som kuriositeter på fritiden.”
128

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
126 Personlig intervju med Anna Blom Allalouf den 10 november 2009 
127 Personlig intervju med Åsa Marnell den 10 november 2009 
128Personlig intervju med Anna Blom Allalouf den 10 november 2009 



35 

 

5. ANALYS OCH DISKUSSION 

 

Varifrån kommer dina föräldrar? Och dina farföräldrar? Deras föräldrar? Om 

frågeställaren framhärdar kommer han så småningom att finna en rot som 

planterats om. Den hundraprocentige amerikanen är, när allt kommer omkring, 

till hundra procent någonting annat.
129

 

 

Jag tillämpar det här citatet också till alla som bor i Sverige.  

Under uppsatsen har jag strävat efter att belysa att museer i Sverige med hjälp av yrkesverksamma 

museipedagoger och guider med sina utställningar kan hjälpa till med integrationen av svenska 

medborgare med utländsk bakgrund om man bland annat visar utställningar på medborgarnas 

modersmål eller på svenska språket, som inte nödvändigvisst måste vara ”rent”, det vill säga utan 

en utländsk brytning.  

Sveriges museer har försökt att implementera guider eller museipedagoger med olika språk i en 

strävan efter att locka besökare till sina institutioner. Min undersökning har visat att i vanliga fall är 

dessa flerspråkiga guider inriktade på turister och inte på svenska medborgare med utländsk 

bakgrund. ”… Visst har vi visningar på olika språk! Men mest under sommaren då vi har flest 

turister”, säger till exempel Vasamuseets museipedagog Inger Elgestedt.
130

 

 Olika projekt som har gjorts runt om i Sverige på museer handlar mest om sättet att främja 

modersmålet och att förbättra det svenska språket hos utländska medborgare än att göra svenska 

medborgare med utländsk bakgrund delaktiga i historien, kulturarvet och samhället. De 

pedagogiska projekt som genomfördes i Karlskrona på Marinmuseum och på Värmlands Museum i 

Karlstad är ett paradigm att följa för alla museer i Sverige, i syfte att uppnå den så önskade 

integrationen av svenska medborgare med utländsk bakgrund in i det svenska samhället. 

Museipedagogen Fredrik Karlsson på Marinmuseum skriver i en projektrapport angående 

deltagande elever i projektet: ”…Genom inlärning av den svenska kulturen berikades deras 

kunskaper i det svenska språket... Med tanke på att många elever har flytt från krig var mötet med 

museet (som har som uppgift att bevara och förmedla Sveriges militära historia) en känsloladdad 

upplevelse. Där hade modersmålslärarna ett stort ansvar att möta alla frustrationer och hjälpa 

eleverna att ta sig genom sin sorg. Det var väldigt bra att eleverna hade möjlighet till 

                                                 
129 Motto för 200-årsutställningen (1976) på Smithsonian Institute, Washington, D.C. Ur: Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och 

nationalism, 2000, sid. 100 
130 Personlig intervju med Inger Elgestedt den 29 oktober 2009 
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sorgbearbetning. Eleverna koncentrerade sig på museets innehåll samt Karlskronas historia.”
131

 Här 

finner vi ett tydligt exempel av användning av analogier eller ”adduktivt tänkande” för att använda 

Booths (se kapitel 1.2) ord för att skapa en känsla av förståelse och delaktighet i historien.  

I projektet i Karlskrona finner vi, enligt min åsikt, ett intressant och effektivt sätt att visa historien. 

Eleverna analyserade historien utifrån sina egna erfarenheter. Associationer från dåtiden hjälpte 

dem att förstå nutiden. Historien berättades på ett sätt som gjorde att eleverna som hade utländsk 

bakgrund kände att de kunde identifiera sig med den svenska historien och få en känsla av 

tillhörighet och förståelse. Som Nussbaum skriver i (kapitel 1.2) ”relaterar man sin egen tillvaro till 

andras och vidgar därmed sin horisont och förståelse.” 

 En sorts heterotopi uppstod där den svenska historien spelade rollen av en ”spegel” där olika 

verkligheter möttes och reflekterades på samma plats och tid. Det blev som en slags samtidighet 

där museer fungerade som ”point of intersection of two axes” för att låna Francoise Lionnets ord, 

(se kapitel 3.1) och där binära oppositioner som nutid/dåtid, här/där fungerade som ”myter” för att 

använda Lévy Strauss ord, där museer väljer ut vilken del av historien blir inkluderade och vilken 

del blir uteslutande. Det är det som Saumarez Smith och Berit Ljung kallar för ”ett icke neutralt 

territorium” respektive ”maktperspektiv”. Men, vad är museipedagogik? Och vad har en 

museipedagog för funktion i den här analogin?  

Museipedagogik är, enligt Ambroise & Paine, att stödja kontakten mellan människor på museer och 

att, genom att ställa frågor, hjälpa dem att lära sig nya saker. Här kommer mitt antagande att nya 

berättelser kan fungera som medel till integration in. Berit Ljung, säger att museipedagogik är ett 

kunskapsområde och inte i ett ämne i vetenskaplig mening. Ljung betonar att anledningen till detta 

kan vara att det inte finns någon svensk professur i museipedagogik.
132

 Det finns inte så många 

personer i Sverige som är utbildade till museipedagoger och dessvärre finns det inte så många 

individer som vet vad en museipedagog är eller gör. Många som arbetar på museer idag kallar sig 

för museipedagoger utan att verkligen förstå vad begreppet innebär. Nu för tiden används 

begreppet ”museipedagogik” i olika sammanhang och yrket eller professionen ses fortfarande av 

några som ett temporärt arbete vars arbetsuppgifter kan bytas ut mot någonting annat. Därför finner 

jag det relevant att använda de sex grundläggande punkter som sociologen Brante i (kapitel 3) 

tillämpar på ordet ”profession” där Brante bland annat använder ”utbildning och träning på dessa 

färdigheter som garanteras genom examina.” Museipedagogik är idag ett yrke som studeras vid 

högskolor och universitet och borde tas på allvar. Det är ett centralt arbete för museitjänsteman, 

                                                 
131 Ur: Delredovisning och ansökan till Allmänna arvsfonden för projektet ”Inte utan mitt språk”, projektår 2, skickat per mail till 

uppsats författarinnan av Fredrik Karlsson den 12 november 2009 
132 Ljung, 2006, sid. 11 
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rekryteringspersonal och ansvariga på museer att använda dessa professionella människor som en 

betydelsefull resurs. En museipedagog är också en person som har lärt sig att förmedla olika 

budskap genom att använda pedagogik, och som hjälper museers personal samt utställningars och 

föremåls ansvariga att idag, i vår tid, nå en mångkulturell publik och uppnå målet att åstadkomma 

förståelse, tolerans och integration mellan olika kulturer. Är det kanske dags att byta strategi och 

använda museipedagogik och språk som ett verktyg för integration? Här håller jag med Petter 

Ljunggrens från Historiska Museet antagande om att: vi måste ha ett pedagogiskt material där nya 

svenskar kan lära sig historia. Vi måste anlita personal som har andra språk än svenska och som 

kan förklara och berätta vad vi i Sverige brukar missa”.
133

 (se kapitel 4.2). Museipedagoger kan 

koppla nuet i sin dialog med publiken och ge nya förståelseformer av det förflutna samt, som 

Lundberg & Ågren hävdar, hjälpa till med upplevelse och lärande, där en bildningsprocess är 

mycket viktig för att kunna bilda en känsla av samhörighet och kollektiv identitet. Bernt 

Gustavsson skriver att bildning relateras till vårt förhållande till kunskap, hur vi tolkar och förstår 

den värld man lever i för att kunna förändra den, i det här fallet hur svenska medborgare med 

utländsk bakgrund kan göra ”den svenska historien” en del av dem. Vår förståelse är som P. 

Newton säger ”perspektivbunden”. Man måste ändra perspektivet för att kunna förstå nya 

händelser. Detsamma gäller för kunskap som Vygotskij och Bruner definierar som en social 

konstruktion som äger rum i dialog med andra människor. ( se kapitel 1.2) Samma tanke delas med 

John Dewey som säger att lärandeprocesser måste anpassa sig till de sociala situationer man 

befinner sig i och till det samhället man lever i. Här kommer också Zygmunt Baumans och Paul 

Virilios argument in (se kapitel 1.7.5), när de påpekar att gapet mellan samhällen idag är en social 

konstruktion där avståndet ses som en social produkt. Därför är det så viktigt att arbeta på museer 

med tema integration genom historia och kulturarv. Kulturavet är också en social konstruktion i den 

mån att man har valt att undervisa om enstaka delar av kulturarvet. Vem beslutar vad kulturarvet är 

eller inte är? Vem avgör hur man berättar historien och hur berättar man den?  

 

Samhällsteoretikern Immanuel Wallerstein (se kapitel 1.4) beskriver historien ”inte som en produkt 

av det förflutna utan som en produkt av samtidens önskningar och behov”. ”Bor man i Sverige är 

man delaktig i samhället och samhället är en del av historian”, säger till exempel museipedagogen 

på Historiska Museet Petter Ljunggren.
134

 

 

 Kulturhistoriska museer är heterotopier som reflekterar en viss förfluten tid och ett visst rum i en 

imaginär spegel, som avspeglar vårt aktuella samhälle. Hur vi berättar historien beror på hur 

                                                 
133 Telefonintervju med Petter Ljunggren den 24 november 2009 
134 Ibid. 
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samhället är konstituerat. Vill man uppnå en så önskad integration av svenska medborgare med 

utländsk bakgrund måste museipersonal och uppdragsgivare agera och finna det bästa sättet att 

återskapa och återberätta historien där språket och skapandet av en ny eller förlorad identitet är en 

viktig väg. Som Gunnar Alsmark betonar, identitet är något som skapas i mötet med andra. Hylland 

Eriksen i kapitel 2.1 påpekar att om en grupp saknar ett förflutet, i det här fallet en gemensam 

historia, måste det skapas. För att kunna göra detta måste museer för det första ha en mångkulturell 

och mångspråkig personal och för det andra försöka att med hjälp av dem att skapa en gemensam 

historia. Hylland Eriksen ger ett exempel som jag finner relevant att nämna här, Eriksen talar om en 

gemensam historia för att kunna alstra en europeisk identitet. Eriksen nämner att nya europeiska 

historieböcker har försökt att skriva om det förflutna och att många historiker som till exempel den 

franske Jean-Baptiste Duroselles har tonat ned de individuella nationernas roll för att istället betona 

det gemensamma europeiska arvet, dels de lokala och regionala gemenskaperna för att komma 

fram till en kollektiv identitet.
135

 Det finns människor som kommer till Sverige och som tror att de 

är på gränsen till att förlora sin egen identitet. Nader Ahmani framför tanken om att en person som 

har förlorat sin egen identitet måste finna den igen genom att återskapa denna förlorade identitet.
136

 

Hur skapar man denna? Jo, genom kontakten med det nya samhället man lever i. Man tar till sig 

nya kunskaper, traditioner och koder och kompletterar med det som man redan har från sitt 

hemland. Här finner jag ett bra tillfälle för museer att på ett implicit sätt hjälpa till med 

utformningen av denna identitet hos de individer, i det här fallet svenska medborgare med utländskt 

bakgrund, som har saknat möjligheten att integreras i det svenska samhället. På vilket sätt museer 

kan hjälpa till eller påverka integrationen, är en fråga som lätt kan besvaras här. Det kan göras 

genom att använda museipedagoger med utländsk bakgrund som behärskar olika språk och som 

arbetar tillsammans med infödda svenskar. Det kan uppnås genom ett samarbete mellan två olika 

kulturer för att bilda ett homogent samhälle, där kulturarvet presenteras som en del av alla som har 

valt att vara svenska medborgare. Det är inte så svårt att göra en hel kultur en del av sig om man 

tänker på människor som föds som kristna och som i vuxen ålder väljer till exempel att vara judar 

(kanske passar ”bli judar” bättre in här?). De här personerna har inga kunskaper om judendomen, 

inga judiska traditioner och ingen judisk historia. Hur blir de delaktiga i den judiska kulturen? De 

blir det genom en process för att lära sig, förstå, tolka, analysera, och genomföra olika analogier för 

att slutligen bilda sig en känsla av delaktighet. Vem hjälper dessa människor? Det gör kapabla 

pedagoger och religiösa ledare som förmedlar kunskap, men inte genom att markera skillnader 

mellan människors sätt att leva och tro, utan genom att betona likheter mellan deras uppfattningar 

av världen . Man betraktar då personen först som en kristen, sedan som en konvertit i process och 

                                                 
135 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism, 2000, sid. 98 
136 Refererad i Carl Martin Allwood, Elsie C. Franzén, sid. 163 
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därefter som en jude. Det är förbjudet att kalla någon för konvertit inom judendomen enligt 

Maimonides (Moshe ben Maimun) kommentarer (5 Mos 10:19). Den person som har valt att vara 

jude betraktas inför hela den judiska kulturen som jude med alla implikationer som kulturen har. 

Det är inte lätt för personer som kommer från olika kulturer, som kanske ser annorlunda ut, talar ett 

annat språk och har andra kulturer och traditioner än de personer som tillhör den kulturen de 

försöker bli en del av. Därför säger Maimonides att man måste ta emot med respekt och jämlikhet 

dessa personer och aldrig påminna dem om sitt ursprung på ett nedlåtande sätt. Detta är ett typiskt 

exempel på integration till en annan grupp enligt min uppfattning.   

 

 Begreppet mångfald på olika museer, när det gäller museipedagoger och guider, måste vara 

uppenbart, verkligt och synligt, inte bara på papper som Ulf Bernitz, professor i europeisk 

integrationsrätt, (se kapitel 2) hävdar: ”… Men bara för att vi är bäst på papper betyder inte det att 

vi är bra. Vi har stora invandrargrupper som lever isolerade och där har integrationen misslyckats”. 

I Svenska Dagbladet den 3 september 2009 skriver integrationsminister Nyamko Sabuni att 

”Integration handlar om mer än egenförsörjning och språkkunskaper, det handlar också om 

delaktighet och samhörighet”.
137

 Som museer enligt min uppfattning kan hjälpa till/bidra med. 

Sharon Macdonald skriver till exempel att ”museer kan ses som institutioner par excellence för 

erkännande och identitet” (se kapitel 2.1 ). Det som förvånar mig mycket är att 

integrationsministern inte har tänkt på vilka stora tillgångar museerna kan vara i arbetet med 

integrationen. När Kulturrådet år 2005 bestämde sig för att införa fri entré till museerna i Sverige 

var tanken enligt Erik Åström, sakkunnig på kulturrådet, att ”nå så många besökare som möjligt”. 

Tanken var inte att integrera eller orientera nya svenskar eller ”etnosvenskar” som Oweni & 

Holmgren kallar det till det svenska samhället utan att ge kulturellt kapital till alla besökare.
138

  I 

projektet ”Svenska Nyheter” som pågår just nu i januari 2010, har integrationsminister Nyamko 

Sabuni givit i uppdrag åt några tidningar och institutioner att arbeta med samhällsorientering och 

hjälpa till med integration av de personer som är svenska medborgare men som ännu inte behärskar 

det svenska språket. Barnen och ungdomarna ska läsa nyheterna på föräldrarnas språk för att hjälpa 

till med integrationen.  Museerna har inte kommit med i den här diskussionen. Det här projektet 

började enligt Lena Victorin på TU
139

 i Småland med lokala aktörer där, och det handlade bara om 

nyheterna.
140

 

 

                                                 
137 Samhällsorientering nyckel till integration, Svenska Dagbladet den 3 september 2009 
138 Telefonsamtal med Erik Åström den 24 november 2009 
139 Telefonsamtal med uppsatsförfattarinna den 10 mars 2010. TU är en branschorganisation som arbetar för fria och 

konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle. Våra medlemmar är de svenska morgon- och 

kvällstidningarna, gratistidningar, nyhetsbyråer, tryckerier, tidningsdistributionsföretag, annonsförsäljningsbolag, tv- och 

radiostationer samt förlag.” Ur http://www.tu.se/om-tu den 3 februari 2010 
140 Telefonsamtal med Lena Victorin den 19 januari 2010 

http://www.tu.se/om-tu
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Varför anlitar man inte museipersonal som bryter på andra språk än svenska när man betonar vikten 

av mångfald i arbetslivet? Kjell Kampe, ger en intressant förklaring. Han menar att det fortfarande 

finns människor i Sverige som inte är vana vid att möta utländska människor. Att integreras i 

samhället är ett ömsesidigt arbete. Han betonar vikten av att inte bedöma personens intellektuella 

kapacitet bara efter att hon eller han bryter på ett annat språk. Man måste förstå att olika kulturer 

reflekteras i språket, i sättet man talar på och vilka gester man använder som hjälp i språket och 

kommunikationen. Spansktalande personer brukar ha väldigt svårt för svenska vokaler, 

arabisktalande personer brukar gestalta det de säger med händerna, vilket kan göra att människor 

som inte är vana vid det kan tro att det finns en viss aggressivitet i deras sätt att tala på svenska, 

och så vidare. Dessa faktorer menar Kampe är anledningen till att arbetsgivare är tveksamma till att 

anlita ny personal.
141

 

 ”Med bättre kunskaper om hur vi (infödda svenskar såväl som invandrare) ska tolka varandras 

beteenden och tal blir det lättare för företag och organisationer att tillgodogöra sig kompetensen 

hos människor som har sina rötter i andra kulturer och ett annat modersmål än svenska”
142

  Som jag 

nämnde förut i uppsatsen handlar det om att bekämpa rädslan för det okända. ”Vi ska sluta bry oss 

om brytning, det räcker med att kunna yrkessvenska, säger till exempel ordföranden för Saco, Anna 

Ekström.”
143

 Liknande ord skriver Ingmar Söhrman när han säger att det som är viktigt är 

kunskaperna i språket som gör att man förstår och kan göra sig förstådd. ( se kapitel 2.3)Men det är 

inte så i verkligheten som Niklas Torstensson bekräftar i sin avhandling (2009): ”att döma 

invandraren: Accenter och attityder”, där han skriver att personer med utländsk brytning möts av en 

negativ attityd.  (se kapitel  2.3) 

 

Museipedagoger borde fungera som en bildspegel för de som är nya i den svenska kulturen. Det är 

viktigt att kunna känna trygghet och delaktighet genom att möta en person som har kommit från en 

annan kultur och har gjort den svenska kulturen, historien och traditionen till en del av sitt nya liv. 

En sorts självidentifikation: ”han/hon kunde. Jag kan också ”.  

Att bryta på ett annat språk betyder inte brist på kunskaper, tvärtom betyder det att personen har en 

stark vilja att behärska ett annat språk med alla sina implikationer i den nya kulturen som Bosse 

Talerud säger har att göra med hela den sociala miljön och människors relationer till varandra. 

Vägen till integration börjar med språket, med uppskattning av det egna språket och det nya 

språket. Det börjar på museer där alla kulturer kan mötas och där museipedagogerna har till uppgift 

att förena dem.  

                                                 
141Telefonsamtal med Kjell Kampe den 19 januari 2010. Mer om honom finns det på http://www.amadeus.se/   
142 Kjell Kampe: http://www.amadeus.se/Infoblad_arbgiv.pdf den 24 januari 2010 
143 Ur: Johan Fock, Iskalla fakta: Invandrare stängs ute (27-01-2010)  http://www.lag-avtal.se/nyheter/anstallning/article119776.ece  

den 18 februari 2010 

http://www.lag-avtal.se/nyheter/anstallning/article119776.ece


41 

 

Man blir delaktig i samhället när man känner sig accepterad och uppskattad, och när man vet att 

man är annorlunda men ändå kan bidra positivt till att fortsätta bygga det nya samhället som man 

befinner sig i. Här tillämpas bra Piagets tankar på (kapitel 2.1) om att ge målgruppen uppskattning, 

tilltro och stimulans för att kunna lära sig nya ting. Piaget skriver bland annat att det är viktigt för 

en lärare, och jag drar en parallell till en museipedagog eller guide, att visa målgruppen 

uppskattning och tilltro samt stimulera deras kreativitet.  Det är här viktigt att betona Emma Nardis 

påstående att museipedagogernas arbete är att komplettera och utveckla lärarnas jobb och att den 

ena kompletterar den andra. (se kapitel 3) 

Hur bevarar man kulturarvet i ett mångkulturellt land? Det gör man genom att försöka inkludera 

alla som bor i Sverige i bevarandet och utvecklingen av kulturarvet. Vem som berättar historien, 

hur historien berättas och vilka delar av historien som belyses är avgörande för integrationen. 

Därför tycker jag av det är av stor vikt att man börjar integrera museernas personal, 

yrkesverksamma museipedagoger och guider som kan relatera sin historia till den svenska historien 

och som kan berätta historien ur ett annat perspektiv som kan hjälpa till att uppnå en kollektiv 

historia och identitet i det mångkulturella Sverige. Man känner sig delaktig i samhället när den 

etablerade gruppen i samhället visar respekt, acceptans och tolerans gentemot ”de nya”. Integration 

är ett ömsesidigt arbete och den nås genom att inte markera skillnader mellan människor. Det finns 

alltid en likhet som kan belysas. 
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https://oa.doria.fi/dspace/bitstream/10024/3909/1/denframs.pdf
http://www.lag-avtal.se/nyheter/diskriminering/manskliga_rattigheter/article126889.ece%20%20%20hämtat%20%20den%2018%20februari%202010
http://www.lag-avtal.se/nyheter/diskriminering/manskliga_rattigheter/article126889.ece%20%20%20hämtat%20%20den%2018%20februari%202010
http://foucault.info/documents/heteroTopia/foucault.heteroTopia.en.html
http://www.answers.com/topic/multiculturalism
http://www.answers.com/topic/pedagogy
http://www.raa.se/cms/extern/kulturarv/byggnader/k_markt.html


43 

 

http://www.marinmuseum.se/sitecore/content/Marinmuseum/Skola/Elev_foldrar/Modersmal.asp      

hämtad den 29 oktober 2009 

http://courses.nus.edu.sg/course/elljwp/aura.htm 

http://www.amadeus.se/Infoblad_arbgiv.pdf   hämtad den 24 januari 2010 

”Iskalla fakta: Invandrare stängs ute”: http://www.lag-avtal.se/nyheter/anstallning/article119776.ece  

hämtad den 18 februari 2010 

"Man skyller på språket när det gäller invandrare": http://www.bt.se/ledare/kronikorer/man-skyller-

pa-spraket-nar-det-galler-invandrare(1692954).gm  hämtad den 30 januari 2010 

http://www.tu.se/om-tu hämtad den 3 februari 2010 

htt://www.amadeus.se/ hämtad den 19 januari 2010 
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Bilagor 

 

Bilaga IA 

Delredovisning och ansökan till Allmänna arvsfonden för Karlskronaprojektet ”Inte utan 

mitt språk”, projektår 2 

 

Genomförande 

 

Vi kan meddela att projektet är igång och har spridit sig i positiv riktning som ringar på vattnet.  

Under höstterminen 05 har modersmålslärarna utbildats på Marinmuseum om Karlskronas historia 

och kulturarv. Ett underlag på samtliga språk blev färdigt så att undervisningen med eleverna kunde 

komma igång i början av VT 06. Under denna tid har lärarna fått uppleva möte mellan olika 

kulturer samt kunnat diskutera de olika kulturernas likheter och skillnader. Lärarna växte i sin roll 

som kulturbärare för sitt språk och sitt land. Genom inlärning av den svenska kulturen berikades 

deras kunskaper i det svenska språket. Det har stärkt lärarnas självförtroende och betydelse för 

ämnet modersmål samt höjt deras status bland sina landsmän som en positiv förebild. 

 

Vårterminen började med elevundervisning. Möjligheten att komma till Marinmuseum samt att få 

undervisning på plats i och på sitt modersmål var både spännande och lärorikt.  

Med tanke på att många elever har flytt från krig var mötet med museet (som har som uppgift att 

bevara och förmedla Sveriges militära historia) en känsloladdad upplevelse. Där hade 

modersmålslärarna ett stort ansvar att möta alla frustrationer och hjälpa eleverna att ta sig genom 

sin sorg.  

Det var väldigt bra att eleverna hade möjlighet till sorgbearbetning.  

Eleverna koncentrerade sig på museets innehåll samt Karlskronas historia. Undervisningstiden blev 

mer utsträckt än vi hade planerat. Vi anser att det har haft stor betydelse för elevernas 

självkännedom och utveckling att de fick den tiden de behövde.  

 

 

Resultat vid redovisning, projektår 1 

 

Den 22 april öppnades Marinmuseums port för fler än 130 besökare vars modersmål var ett annat 

än svenska! Museet fylldes också av många svenskar som var intresserade att se det spektra av 

olika nationaliteter och spännande guidningar. 

Eleverna guidade sina familjer och vänner och föräldrarna växte av glädje. Detta avslutades med 
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fika som serverades i museets restaurang och med musik i bakgrunden på olika språk.  

 

Vi har genom projektet märkt att vi ligger i framkant med detta undervisningssätt. Detta projekt har 

hittills har hjälpt många att gå genom krigsminnen och bearbeta dessa. Eleverna har fått möjlighet 

att utvecklas språkligt, kulturellt och historiskt samt känslomässigt. Man får inte glömma att den 

största utvecklingen är den som sker inombords i varje individ. Härmed kan vi påstå att samtliga 

inblandade har lyckats. 

 

Projektet har stärkt elevernas och anhörigas allmänbildning, känsla av tillhörighet och delaktighet i 

samhället vilket i sin tur utvecklar deras självkänsla. 

Eleverna ser fram emot att jobba vidare med projektet och ser sig själva som väldigt betydelsefulla 

inom detta arbete.  

 

Vår förhoppning är att kunna fortsätta och genomföra projektet som har en stark bas genom denna 

stimulerande metod. Målsättningen är att sprida erfarenheterna som ringar på vattnet såväl 

nationellt som internationellt.  

Känslor/kommentarer 

 

Guidedagen på museet blev mycket lyckad och många kom och tackade för 

”Den finaste dagen i Karlskrona” (arabisk mamma), ” Jag har aldrig varit här för att jag visste inte 

att det fanns (bosnisk mamma)”, ” Vi visste inte att Karlskrona var så viktig” (albanska föräldrar) 

etc. 

 

Planering/uppföljning, projektår 2 

 

Eleverna fortsatte att forska om Karlskrona till vårterminens slut.  

Projektets delplan följdes i stort. I vissa fall kom moment blev tidsmässigt längre än planerat och 

olika språk ligger på olika steg t.ex: 

 

Under HT 06 har eleverna i bosniska och albanska redan haft en guidedag (den 30/9) där de fick 

chansen att möta sina landsmän ifrån andra delar av Blekinge.  

 

Undervisningen är igång på arabiska och man jobbar med att utbilda nya guider.  

Vår samarbetspartner i projektet Radio Sehara har hjälpt till att sprida vårt arbete genom sina 

radiosändningar. 
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Projektets utveckling/vidgning 

 

Under tiden har projektet utvecklats vidare på så att vi har fått ”tillökning” i kurdiska och 

somaliska (eftersom alla som har undervisning i modersmål är berättigade till att delta projektet 

och lärare kunnat anställas i dessa språk inför läsåret 06/07). Vi har fått höra att även den kinesiska 

och persiska gruppen har visat intresse.  

 

Målgrupp 

 

Fortfarande är projektets primära grupp eleverna som läser modersmål i Sunnadalskolan inom 

språken arabiska, ryska, albanska, bosniska, kroatiska och serbiska samt de nya språken kurdiska 

och somaliska (ev. kinesiska och persiska). Modersmålundervisning ges inom skolans ramar i 

åldrarna 6-16 år. Sekundär målgrupp är elevernas landsmän.  

Projektet ersätter inte den modersmålundervisning som eleverna ges idag inom ramen för skolans 

undervisning, utan är en utökning och komplement! 

 

Mål och syfte 

 

Den yttersta målsättningen med projektet är att skapa broar över kulturgränser och att lyfta upp 

Karlskronas kultur och historia för våra tvåspråkiga elever och deras landsmän. Samtidigt stärks 

modersmålsundervisningen i skolan genom att nyttja kulturens möjligheter i samarbete med en 

kulturinstitution. Eleverna tillåts växa vidare i sin egen språkkultur men i det nya landets kulturella 

kontext. Projektet ökar också möjligheterna för kulturinstitutionen att nå medborgarna med annat 

modersmål än svenska.  

Genom att sätta fokus på modersmål och kulturarv blir projektet en metod för integration. 

Vinsterna är många; våra elever får en bredare bild av sin hemort, de blir säkrare i sitt modersmål 

vilket är en förutsättning för en god språkutveckling i det svenska språket, modersmålslärarna ges 

en arena där de normalt sett ej agerar på och deras status höjs mm mm. Med positiv publicitet i 

media kan också elever och landsmän känna mindre utanförskap och möjligheten till integration 

ökar.  

Metod, projektår 2 

 

Eleverna (som har utbildats till guider) ska sprida vidare sina kunskaper till de nya eleverna på sina 

modersmål. 
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 De redan kunniga eleverna ska arbeta fram foldrar på sina modersmål. Dessa ska användas på 

museet som information för besökarna av dessa språkgrupper. 

Guiderna får sprida sina kunskaper vidare till släkt och andra landsmän.  

Genomförande ska fortsätta i olika steg. 

 

 

Steg 1.HT-05. 

 

Kompetensutveckling i Marinmuseums regi av modersmålslärarna. De lär sig museets utbud samt 

stadens/landets historia. Bekostas helt av Marinmuseum. Lärarna gör ett tvåspråkigt (svenska och 

aktuellt modersmål) studiematerial för eleverna. 

 

Steg 2 VT-06 (Bekostas av Allmänna arvsfonden och Marinmuseum) 

 

Med hjälp av studiematerialet, guidningar samt samarbete med museipedagog och 

modersmålsläraren tillverkar eleverna ett eget material som utgör grunden för en egen guidetur på 

museet. Familj, släkt och vänner bjuds till vernissage där eleverna presenterar sitt arbete. 

 

Steg 3 HT-06 (Bekostas av Allmänna arvsfonden och Marinmuseum)  

 

Modersmålslärarna i samarbete med sina elever arbetar vidare med texter för att framställa foldrar 

som ska nyttjas av museets tvåspråkiga besökare. Under arbetets gång får de hjälp av konstnären 

och bildpedagogen Åke Franzén och elever från olika grundskolor i Karlskrona. 

 

De redan pålästa och utbildade elever överför sina kunskaper och utbildar nya guider inom sina 

modersmål med hjälp av modersmålslärarna.  

Modersmålslärare i arabiska utbildar den nya kollegan i persiska om Karlskronas historia och 

museets innehåll. Samma händer mellan den redan kunniga läraren i albanska som utbildar läraren i 

somaliska.  

 

Steg 4 VT-07 

 

Foldrar på olika språk produceras av elever och trycks upp. Finns därefter tillgängliga i museets 

reception. I detta steg kommer vår andra samarbetspartner Rädda Barnen att finnas med. 
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Fortsatt guidning på samtliga språk som erbjuds till kommunens och länets invånare. 

 

Guidning av de nya språkgrupperna (kurdiska och somaliska) respektive de ”gamla” med 

nyutbildade guider. 

 

Steg 5 HT -07 

 

Elevernas guideturer spelas in och görs tillgängliga på museets webbsidor och i receptionen. 

 

Fortsatt samarbete med övriga kommuner i Blekinge. De utbildade guiderna ska genomföra 

guidningar för jämnåriga i länet. Eleverna skapar nya kontakter.  Landsmän till eleverna bjuds in 

till museet och därmed skapas nya kontakter både mellan landsmän samt mellan olika kulturer. 

 

Arbetet med att sprida idén lokalt, nationellt och internationellt fortsätter. 

 

 

Budget, projektår 2 

 

Enligt våra beräkningar kommer projektet under 2007 att kosta 318 000:-. En stor del av denna 

summa förväntar vi oss att Marinmuseum bekostar men för att kunna genomföra projektet i sin 

helhet ansöker vi härmed om 100 000:- från Allmänna arvsfonden. 

 

AA= Allmänna arvsfonden 

MM= Marinmuseum 
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  Sammanlagt AA MM 

1. Modersmålslärare (8x60hx200:-) 96 000 96 000   

2. Projektsamordnare 

(3h/v40vx200:-) 

24 000  24 000 

3. Teknik: Ljudinspelning samt 

MP3 spelare 

10 000 4000 6000 

4.  Foldrar: Layoutlärare sex grupper 

(30h/v/6grupper x200.-) Tryckkostnader 

6X 7000:- 

Granskning 

36 000 

42 000 

 

10 000 

 36 000 

42 000 

 

10 000 

5.  Bussresor för modersmålselever och layout 

Elever  

50 000  50 000 

6. Guidedag nya språk samt spridning till andra 

kommuner 

15 000  15 000 

7. Övrigt: Studiematerial, fortbildning 20 000  20 000 

8. Oförutsett (5% av budget) 15 000  15 000 

9. Totalt 318 000 100000 218000 

 

 

Redovisningen och fortsatt plan är genomförd av projektsamordnare och modersmålslärare Gaca 

Radetinac och Fredrik Karlsson, museipedagog, samt granskad av rektor Marina Eriksson. Den 

ekonomiska redovisningen är dessutom granskad av kommunen revisor. 
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Bilaga 1B 

MÅNGFALD 2006  - MÅL  

 

HUVUDMÅL 

 

Museet är en plats för alla – ”Inte utan mitt språk” 

 

DELMÅL 

 

*Förstudie 

*Meningsfull hemspråksundervisning med museet som medel 

*Genomföra undervisningen 

*Slutprodukt: besöksmanualer på x antal språk 

 

EFFEKTMÅL 

 

*Besökmanualen används av museets besökare 

*Nå många ”nya svenskar”, ung som gammal 

*Stärka samarbetet mellan museerna i SMM  

*”Jobba ihop” undervisningsenheten 

 

SPIN OFF-EFFEKTER 

*Idéseminarier  

*metoden får spridning 

*metoden kan användas även för andra typer av besöksmanualer/guidelines 
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Bilaga II 

”Berättelsen om Värmland på spanska, arabiska och kurdiska: Ett projekt för att göra 

Värmlands Museums utställningar tillgängliga på flera språk” 

(Se sidan 54) 
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