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enna rapport presenterar processen kring Världskulturmuseets tillkomst och
uppbyggnad. Vi – Victoria Trygg och Åsa Tollbom – har valt att förlägga vår avslutande

praktikperiod för Kulturverkstan på detta museum. Våra arbetsuppgifter har haft olika fokus
och till vårt stöd har vi haft var sin handledare. Åsa har arbetat med olika utställningsprojekt
under ledning av den utställningsansvariga Ann Follin. Victoria har följt den pedagogiska
uppbyggnaden tillsammans med Magnus Dahlbring, som är ansvarig för den publika och
pedagogiska verksamheten. Vi har skrivit var sin del i en gemensam rapport, eftersom vi
kände ett behov av att ge en mer heltäckande bild av den kommande verksamheten vid
museet.

Åsa Tollbom och Victoria Trygg

Kulturverkstan, Göteborg. 18 maj 2001.
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Inledning

1 januari 1999 fick Sverige en ny myndighet med namnet Statens Museer för Världskultur
som ligger under Kulturdepartementet. I den nya myndigheten ingår Folkens Museum
Etnografiska, Medelhavsmuseet och Östasiatiska Museet i Stockholm samt det kommande
Världskulturmuseet i Göteborg där även det tidigare Etnografiska Museet ingår.
Myndigheten Statens Museer för Världskultur (SMVK) har till uppgift att” visa och
levnadsgöra världens kulturer. Myndigheten skall främja tvärvetenskaplig kunskapsbildning
och publik verksamhet i nya former utifrån etnografiska, arkeologiska, konstnärliga,
konstvetenskapliga samt andra samhälleliga och historiska perspektiv. Myndigheten skall
dokumentera och belysa olika kulturers yttringar och villkor samt kulturmöten historiskt och i
dagens samhälle.” ( Citatet är hämtat från myndighetens hemsida, www.smvk.se)
De fyra museer som ingår i den nya myndigheten kommer att arbeta integrerat och genom att
samordna resurserna hoppas man kunna skapa förutsättningar för ett mer helhetligt och
integrerat perspektiv på människans kulturer.
Myndigheten har en styrelse med nio ledarmöter och ordförande är Christina Rogenstam. Det
finns även ett ledningskansli som är stationerat i Göteborg och chef och överintendent för
detta är Thommy Svensson. Han har en rådgivande ledningsgrupp knuten till sig som bl a
består utav cheferna för myndighetens olika museum. De anställda är i dags läget ca 130
personer.
Denna rapport kommer att fokusera på Världskulturmuseet som alltså är ett av de fyra
museum som ingår i Statens museum för Världskultur. Världskulturmuseets uppgift är att ” ge
insikter och stimulera till debatt om hur världen hänger samman. Det skall problematisera det
allmänmänskliga, belysa större sammanhang och ge nya perspektiv på kulturer stadda i
förändring. I uppdraget ingår också att belysa det mångkulturella samhällets kulturarv i syfte
att underlätta integration och kulturutbyten mellan olika grupper i det svenska  samhället.”
(SMVKs hemsida)
Det nya museet skall samarbeta med skolor, invandrarorganisationer, bibliotek, studieförbund
och andra kulturinstitutioner. Man kommer också satsa på ny teknik och nya
verksamhetsformer. Ambitionen är att skapa ett museum med experimentell karaktär och ett
museum med folket och inte för folket. Ett exempel på detta är att man idag samarbetar med
olika referensgrupper som bl a består utav skolelever, lärare och invandrarorganisationer som
är med och påverkar vad den kommande verksamheten skall innehålla. Man har även inlett ett
mycket nära samarbete med Göteborgs Universitet och dess tvärvetenskapliga projekt
Museion, för att främja gränsöverskridande forskning och utbildning i en utåtriktad
verksamhet.
Museet skall också vara ett ansvarsmuseum vilket innebär att man har ett nationellt ansvar för
sin verksamhet och att myndigheten har det övergripandet ansvaret men delegerar detta till de
övriga museerna.
Nyligen har museet fått en ny chef, Jette Sandahl, som kommer från Nationalmuseet i
Köpenhamn. Närmast under J. Sandahl finns Ann Follin som är utställningsledare och
Magnus Dahlbring som är ansvarig för den publika och pedagogiska verksamheten. En stor
del av personalen från det tidigare Etnografiska Museet arbetar idag för Världskulturmuseet
och det finns ca 30 anställda. En ny museibyggnad skall uppföras och den går under namnet
Iskuben. Byggnaden beräknas kosta 265 miljoner kronor och skall ligga vid Korsvägen i
Göteborg nära vetenskapscentret Universeum. Ambitionen är att locka ca 300 000 besökare
per år och detta museum är en av de största kultursatsningarna i Sverige,
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Debatten kring beslutet

Beslutet om inrättandet av ett Världskulturmuseum, som skulle förläggas till Göteborg var allt
annat än okontroversiellt när det togs 1997. I den efterföljande debatten var känslorna heta
och argumentationen byggde inte alltid på fakta. Många spekulationer misstogs för sanningar
och missförstånden duggade tätt. Med tiden kom mer och tydligare information, vilket
resulterade i en lugnare och mera nyanserad debatt. Fortfarande råder dock en hel del
oklarheter kring det nya museet. Här följer ett försök att reda ut en del av begreppen, som
förekommit i debatten kring det nya Världskulturmuseum som ska uppföras vid Korsvägen i
Göteborg.

Ända sedan Riksdagen hösten 1996 tog beslutet att sammanföra Etnografiska Museet i
Göteborg med Folkens museum - etnografiska, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i
Stockholm till en enhet, har debatten kring beslutet varit stor och stundtals mycket hetsig. I
media har frågan kretsat kring allt från att beslutet var felaktigt, till upprörda känslor kring
olika tolkningar av vad beslutet egentligen skulle innebära i praktiken. Att beslutet hade minst
lika många tolkningar som tolkande tyder på att informationsprocessen kring hela projektet
varit bristfällig.

Beslutet var att samla de ovan nämnda museerna under en ny statlig myndighet, Statens
Museer för Världskultur, vars kansli skulle förläggas till Göteborg. Till denna myndighet
skulle även ett helt nytt museum med mångkulturell inriktning tillhöra. Detta skulle byggas i
Göteborg. Det nya museet med arbetsnamnet Världskulturmuseet skulle överta det
Etnografiska museets samlingar, men inte begränsa sig till den egna samlingen utan även
kunna visa andra föremål.

Nationalmuseums överintendent menade i DN i juni förra året att de fått minskade anslag till
fördel för Moderna museet och Världskulturmuseet och därför måste varsla delar av sin
personal.  Kulturdepartementet hävdade dock i samma artikel att det handlade om
omprioriteringar på hela området och inte hade något samband med de två nybyggena. Marita
Ulvskog har dock ett flertal gånger påpekat det orimliga i att 82 procent av de statliga
museianslagen går till Stockholm.

”I den infekterade debatten har den nya organisationen dömts ut som ’etnografisk pytt i
panna’, ’flummig’ och ’stockholmsfientlig’, medan en annan falang berömmer
kulturministern för ’nytänkande’ och skäller på ’de intellektuella hovfjantarna’ i Stockholm.”
(DN 981208,Rubin, Birgitta och Saad, Al-Shadidi)
Många ansåg att beslutet från Kulturminister Marita Ulvskog släpptes som en bomb, när det
kom i september 1996. Propositionstexterna var mycket dunkelt formulerade, men uttalanden
som Kulturministern gjorde tydde på att de Stockholmsbaserade samlingarna skulle flyttas till
Göteborg och tjänstemän på kulturdepartementet informerade de berörda museerna. Detta
resulterade i en stormig debatt. Ulvskog hävdade då att tanken aldrig varit att flytta några
samlingar och att debatten blivit snedvriden efter att hon blivit felciterad.  Ingen vill heller ta
på sig ansvaret för den bristfälliga informationen, eller de luddiga formuleringar som lett till
spekulationer kring den egentliga innebörden. Debatten har ibland vinklats som om det vore
en kamp mellan Stockholm och Göteborg och inte bara en kulturpolitisk fråga.

I Göteborg har debatten mer kretsat kring museets placering och hur besluten kring detta
fattats. Oppositionspolitiker har ifrågasatt den demokratiska processen i stadens
beslutsprocess, medan kulturskribenter sett detta grandiosa statsfinansierade projekt som ett
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symboliskt plåster på vår sargade kulturstad. Åsikterna om lämplig mark att bygga på har
starkt gått isär. Stadens styrande har länge velat skapa ett Evenemangsstråk längs Skånegatan
och Korsvägen och tyckte att platsen bredvid det sedan tidigare planerade
Vetenskapscentrum, vid sidan av Liseberg, var given. Andra personer motsatte sig detta av
olika anledningar. En placering vid Göta älv, gärna på det lugna Lindholmen, sågs av flera
som mera lämpligt. Detta kunde symboliskt ses som en öppning mot världen. Dessutom låg
på den föreslagna tomten vid Korsvägen flera gamla hus som skulle behöva rivas för att
lämna plats för det nya museet. Av dessa var tre föreslagna som byggnadsminne. På ett av
husen hängde länge en banderoll med texten: ”Att utplåna stadens historia, är det kultur?” Ett
av de gamla husen, den s.k. Biskopsvillan, flyttades till Örgryte. De andra husen har rivits i
etapper för att i första hand lämna plats för Vetenskapscentrum, eller Universeum som det nu
kallas. Överklaganden av rivningsbesluten har lämnats in i flera omgångar, men de styrande
har varit fast övertygade i sitt val av tomtmark. I april 2001 kom markägaren och kommunen
slutligen överens rörande ersättningen för den sista fastigheten, vilken brann ner bara någon
vecka senare. Nu står Vetenskapscentrum – Universeum, snart klart för invigning och
Världskulturmuseets placering där bredvid är klar. Nu är det i princip bara att börja bygga.

Debatten kring innehållet

Jag, Åsa Tollbom, har inriktat mig på att problematisera kring termen världskultur och vad ett
nytt museum med denna inriktning kan tänkas innehålla, med fokus på utställningsdelen.
Eftersom museet är i ett så tidigt skede i sin utveckling är det omöjligt säga hur det egentligen
kommer att se ut och fungera. Därför har jag valt att presentera ett urval av tankar kring det
blivande museet, som olika personer i dess anknytning har uttryckt. Till att börja med gick jag
igenom ett stort antal artiklar, som berörde debatten kring Världskulturmuseets tillkomst. Jag
har även läst dokument som rör beslutet, samt den uppdragsbeskrivning som finns för museet
och den nya myndighet som inrättats. Sist men inte minst har jag genom samtal med
Världskulturmuseets personal fått ytterligare en ingång till problemets kärna.

Vad är egentligen världskultur?

I debatten kring ett Världskulturmuseums vara eller inte vara, har frågan väckts om ordets
egentliga betydelse. Vad är världskultur och vad ska ett museum för denna kultur innehålla?
Kring ordets uppkomst det finns olika teorier. I Norstedts svenska ordbok står som en
förklaring till begreppet värld: sammanfattningen av allt existerande område som finns
tillgängligt för mänsklig verksamhet. Med ändelsen –s i kombination med något annat ord ges
betydelsen världsomspännande, t.ex. världshav. Ordet kan också användas som allmänt
förstärkande - världsbra, eller för att beteckna något enastående stort eller bra, som världsstad
eller världsklass.

Förutom svårigheten att uttolka en korrekt betydelse, råder det delade meningar rörande vem
som först myntade begreppet världskultur i Sverige. Begreppet kom i fokus för den svenska
kultur- och samhällspolitiska debatten i samband med regeringens proposition om inrättandet
av ett museum för världskultur i Göteborg 1996-97. Det resulterade i en mängd olika
tolkningar kring vad som utmärker begreppet.
Redan hösten 1992 förekom dock ordet världskultur i en skrivelse från Chris Torch på
Intercult till Kulturdepartementet. Han använde det som en översättning och förkortning av
det engelska uttrycket World Performing Art, i betydelsen en kultur som korsar gränser, såväl
etniska som nationella som mentala och skapar en ny helhet. Även UNESCO har använt sig
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av begreppet tidigare. Redan 1972 myntades begreppet världskulturarv, som är kulturella
lämningar som är viktiga att bevara för kommande generationer. Världskulturmuseet är inte
heller det enda etablissemanget som arbetar med världskultur. Produktionsbolaget Intercult är
ett exempel som länge arbetat med kulturfrågor på ett globalt plan. Andra exempel är Peter
Oskarson, på Gävleborgs Folkteater, som ligger bakom världsteaterprojektet, där man söker
nya berättarformer genom indiska, afrikanska och asiatiska berättartraditioner och musikern
Ale Möller som arbetat med ett världsmusiklaboratorium.

Thommy Svensson, som är överintendent på myndigheten Statens museer för världskultur,
menar att termen världskultur är ett relativt nytt begrepp i den europeiska vokabulären.
Däremot har det länge talats om världshistoria. Redan i börjat av seklet användes det av Henri
La Fontaine, som fick Nobels fredspris 1913. Han hade en vision om att samla, visa och
använda allt vi vet om vår mångkulturella värld på ett och samma ställe. På 1920-talet
öppnade Le Palais Mondiale – Världspalatset, i Bryssel, som dock stängdes när tyskarna
invaderade landet 1941.
Thommy Svensson berättade 1999 för Svenska Dagbladet att ordet världskultur för honom
har en dubbel betydelse. Han ser det dels som den nya globala kultur som uppstår med ett
ökat resande och minskade avstånd, dels som en beteckning för världens kulturer, inklusive
den svenska. Här skiljer sig hans syn från kulturminister Marita Ulvskog och det uppdrag
myndigheten fått, där den svenska kulturen inte ingår i begreppet. Thommy Svensson påpekar
att museet måste ha möjlighet använda sig av Sverige som utgångspunkt och referenspunkt i
utställningsverksamheten.

Under det senaste århundradet har utvecklingen snabbt gjort framsteg, framförallt genom
tekniska lösningar. Människor och kapital kan snabbt förflytta sig mellan olika världsdelar
och teknologin möjliggör nya arbetsmetoder och lösningar. Detta är en del av det fenomen
som vi kallar globalisering.
I Forum för Världskulturs rapport Jag vill leva jag vill dö i norden, poängterar man vikten av
att använda världskultur som ett kulturpolitiskt begrepp att användas som en analytisk lins.
Genom denna kan vi se och reflektera över de globala strömningarna och dess kulturella
påverkan på människan. Det är då viktigt att ta hänsyn både till det lokala och globala. De
jämför med Agenda 21 och en hållbar miljöutveckling. Globaliseringens kulturspridning har
huvudsakligen två scenerier: homogenisering och kreolisering. Det vill säga en utslätning av
de kulturella skillnaderna som resulterar i en större enhetlighet, eller delvis
sammansmältningar av kulturella fragment, som bildar nya former. Fördelar och nackdelar
kan finnas med båda varianterna, men det är viktigt att reflektera över vad de innebär för den
kulturella utvecklingen världen över.

Vad blir det då?

Kritikerna har bland annat mumlat om museet som en dyr multikulturell fritidsgård för barn
och ungdomar, eller ett uppmärksammat multikultimuseiprojekt. Frågan många ställer sig är
därför – Vad kommer det att bli för något? Fortfarande ligger Världskulturmuseets
organisation i uppbyggningsfasen, så än kan ingen egentligen ge ett sanningsenligt svar på
frågan. Byggnaden har ännu inte påbörjats, men man vet att det kommer att bli en ljus och
öppen planlösning med en glasad fasad. Liknelser med en iskub har förekommit. Innan själva
huset är uppfört är man inhysta i tillfälliga lokaler. Tankarna kring de flesta
utställningskoncepten är inte färdigformulerade och hålls därför mer eller mindre hemliga.
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Det är därför svårt att sia om hur Världskulturmuseet kommer att se ut när det öppnar och vad
det kommer att innehålla. Jag har i stället inriktat mig på att ta reda på vad för tankar, visioner
och farhågor det finns bland människor med viss anknytning till det blivande museet.
Eftersom det utåtriktade arbetet idag främst handlar om att bygga referensgrupper, inleder jag
med en beskrivning av hur detta går till väga.

En middagsstafett
Ledningen för Världskulturmuseet vill att det nya museet ska använda sig av nya vägar för att
nå publiken, som ska ställas i centrum. Det kan låta klichéartat, men museernas uppdrag
inkluderar även mycket verksamhet som inte är av publik karaktär, som t.ex. forskning, samt
vård och underhåll av föremål. Krympande budgetar och personalresurser har i vissa fall
resulterat i att man emellanåt sett besökarna mer som en börda än en tillgång. Detta är ett
problem som många museer tycks brottas med. Lösningen består ofta i olika former av arbete
med referensgrupper. En svårighet är dock att finna nya vägar att sätta samman
referensgrupper och nå nya målgrupper. Världskulturmuseet har under det senaste halvåret
testat en annorlunda metod i detta arbete. Det var i samband med att Ann Follin,
utställningsledare på Världskulturmuseet sedan augusti 2000, var inbjuden till en
paneldiskussion i Angered i september som idén till middagsstafetten började gro. Hon fann
det onaturligt att föra ett samtal i en panel inför en publik som satt på rad. För att skapa ett
samtal där alla är delaktiga behövs en annan umgängesform. Ett möte där man både kan
påverka och påverkas. En middag kändes som en bra plats för en träff med lite informell
prägel. Ann gjorde ett test där hon bjöd hem för henne främmande människor till sig över en
bit mat. I hemmiljön blev det dock för trevligt, vilket resulterade i att samtalet kom att sakna
fokus. Därför valde man att förlägga middagarna på Blå Stället i Angered.

Samarbetet med Blå stället har resulterat i en rad middagar för en grupp inbjudna människor
med olika etniska bakgrunder. Under middagarna har man under trevliga former med hjälp av
två samtalsledare, diskuterat deltagarnas syn på museer i allmänhet, tankar och visioner kring
det nya museet, kulturella erfarenheter, mm. Till den första av middagarna skickade man ut ett
tjugotal inbjudningar. Urvalet till dessa inbjudningar gjordes med hjälp av Blå stället och i
viss mån med Museion. Kravet var att en spridning mellan kön och etnicitet skulle
eftersträvas. I denna första omgång var det viktigt att de inbjudna hade ett intresse för museet
och för att delge andra detta. Efter middagen fick alla middagsgästerna med sig en
stafettpinne i form av en inbjudan till nästa middag att i sin tur lämna vidare till någon valfri
person i sin bekantskapskrets, på arbetet, eller annat. Det anmärkningsvärda med denna metod
är att man inte själva kunde styra valet av referenspersoner. Museet har dock haft möjligheten
att bjuda in särskilt intressanta personer när det funnits lediga platser. Antalet gäster har
varierat, men har legat runt 10 middagsgäster plus filmare, dokumenterare och
diskussionsledare. Arrangörerna har varit mycket nöjda med de 8 middagarna, men än har
ingen utvärdering gjorts. Därför vet man ännu inte hur det statistiska utfallet ser ut. En farhåga
är att det är en överrepresentation av högutbildade människor, även om den etniska
spridningen har varit stor. Alla träffarna har dokumenterats på video och samtalen har
sammanställts skriftligen.

Referensgruppen
Inte alla av deltagarna vid middagarna har varit positivt inställda till museer. Det finns
personer som berättat att museer i deras hemländer står för överhöghet och maktutövande,
vilket bidrar till deras skepsis eller tveksamhet även inför det svenska museiväsendet.  En
annan vanlig åsikt, framförallt bland invandrare är att de svenska museerna inte rör dem. Där
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finns ingenting som intresserar eller berör de nya svenskarna. Ann Follin menar att det är
viktiga erfarenheter att ta till sig i arbetet inför det nya museet. Denna fråga var ett aktuellt
tema på konferensen Museum 2000, som i april i år hölls på Bohusläns museum i Uddevalla.
Där samlades representanter för museer runt om i landet för att diskutera den ständigt
skiftande världen omkring oss och hur museerna ska förändras för att bli angelägna för fler
människor. Världskulturmuseet presenterade här sitt experiment med annorlunda
referensgruppsbyggande. Det gestaltades med en liten utställning av ett dukat bord med ett
serveringsfat med inbyggd monitor, som visade utdrag ur filmerna från middagsstafetten.
Bordet täcktes av en duk med en bård av visioner för det nya museet och på tallrikarna stod
följande exempel på kommentarer som referensgruppen lämnat i samband med
middagsträffarna:

• Man får aldrig underskatta publiken.

• Det gäller att bjuda in och skapa möten och finna det som berör i magen

• …visa upp de positiva delarna av våra kulturer, inte bara det negativa som kommer till oss
via media

• man ska inte skapa konflikter men våga tala om dem.

• Historien skrivs alltid av segrarna, de andra sidorna av vad som skett faller bort.

• Museerna kan ge utrymme för andliga uppsträckningar

• Ett framtida museum kan på egna villkor bygga broar mellan människor och grupper.

• Jag är inte bara armenier, utan även BK-Häcken fantast och yrkesarbetare

• Det är viktigt att känna sin egen kultur för att kunna ta till sig någon annans

• Det finns lika många svar på identitetsfrågor som det finns människor.

Detta är ett begränsat urval av åsikter, men det säger något om referenspersonernas allmänna
reflektioner om museer. Riktigt hur man ska gå till väga för att uppfylla dessa tankar är inte
klart, men däri ligger en stor del av utmaningen.

Museets vänförening
Världskulturmuseets vänförening är delvis det gamla Etnografiska museets vänförening i
ombildning. Det är en ideell förening som är öppen för alla intresserade. De är ett stöd för
museiverksamheten och fungerar på sätt och vis som en slags inofficiella ambassadörer för
museet.
På det senaste årsmötet träffade man för första gången Världskulturmuseets nytillträdda chef
Jette Sandahl. Hon uttryckte då en stor glädje över att vänföreningen var en aktiv förening och
såg fram emot att samarbeta med dem. Detta rönte stor uppskattning hos mötets församlade.
Vänföreningen har liksom många andra varit oroliga för vad som ska hända i och med
ombildningen av Etnografiska och uppbyggnaden av det nya Världskulturmuseet. Under
mötet ombads de deltagande att på små anonyma lappar delge museiledningen vad de skulle
vilja se i det nya museet. Jag var inte närvarande vid detta möte, men vid en genomgång av de
nämnda lapparna anser jag att en stor del av svaren tyder på en viss konservatism och skepsis
mot tanken att utställningarna ska vara omväxlande och inte av fast karaktär. De flesta
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uttryckte en önskan att museets stora stolthet och dragplåster, de gamla Paracas-textilierna,
alltid ska finnas tillgängliga för besökarna. Visioner på ett högre plan saknades i princip helt i
denna spontana svarsform vid detta specifika tillfälle. Ett par utställningsförslag kom dock in.
Orsaken kan vara att många i föreningen ännu inte riktigt accepterat omvandlingen till ett nytt
museum och därför inte heller vill tänka i nya banor. En ytterligare stark orsak är troligtvis att
man inte fått konkreta förslag på vad museet kan komma att innehålla. Så länge man inte
känner sig delaktig i processen är det lättare att hålla fast vid det man känner till sedan
tidigare.

Personalen
I samtal med delar av den övriga personalen har det visat sig att de fått mycket sparsmakad
information om den nya arbetsplats de fått i och med omvandlingen från Etnografiska. Bara
ett fåtal vet något om de utställningar som håller på att arbetas fram och man vet inte mer om
museets inriktning än vad som står att läsa i broschyrer eller dagspress. Detta gör att man har
svårt att bemöta frågor eller kritik från människor man möter, vilket skapat stor frustration.
Anledningarna till detta är troligtvis flera. Fram tills april månad har enheterna varit
uppdelade och utställningsavdelningen och ledningen har suttit skiljt från det övriga museet,
vilket omöjliggjort spontana kontakter mellan avdelningarna. Dessutom har det rått viss
osäkerhet kring utställningsförslagens fortsatta utveckling ända tills chefen för museet, Jette
Sandahl, tillträdde i början av mars. Fortfarande är man ganska förtegen med museets
innehåll, eftersom förändringarna lär bli många innan det är dags att öppna för allmänheten.
Det har framförts viss kritik mot den bristande kommunikationen mellan ledningen och
medarbetarna, vilket antyder en brist på förtroende för personalen. De menar att
engagemanget minskar när man inte vet vilket mål man arbetar för. Efter flytten till de
gemensamma lokalerna har ledningen nu lovat att föra en mer aktiv dialog med de anställda,
som önskar bli mer delaktiga i verksamheten som helhet.

Vilka är då personalens förväntningar på det nya museet? Bland de jag frågat finns en
förhoppning om att det nya Världskulturmuseet kommer att vinna respekt hos den komplext
sammansatta målgrupp man försöker nå. Någon vill se det lite som Kulturhuset i Stockholm,
som är en plats dit man kan gå för att umgås, göra saker, läsa, eller bara titta in för att spela
spel - en mötesplats med en härlig blandning av människor. När det gäller innehållet på
museet är man noga med att poängtera att man gärna vill se interaktiva utställningar, men att
substansen inte får försvinna till förmån för en snygg förpackning.

Det är viktigt med utställningar som berör och som vill förmedla något, menar flera som jag
talat med. Man önskar också en gestaltning och formspråk som inte väjer för konflikter, eller
svåra och smärtsamma möten. Vikten av en tydlig avsändare, att våga ta ställning och ställa
tuffa frågor, är andra åsikter som framhävs. Något liknande det engagemang som rådde på
1970-talet efterlyses av någon. Museet ska inte servera påstådda sanningar, utan ställa frågor
som leder till reflektioner hos mottagaren. Farhågorna som personalen ger uttryck för, handlar
om rädsla för ett ljummet resultat, med läckra, men innehållslösa utställningar. De uttrycker
också en viss skepticism mot den utopiska museibild, som ibland målas upp inför det nya
museet. Det används många tjusiga formuleringar, men vad innebär de i praktiken?

Utställningsledaren
Den viktigaste uppgiften för det nya museet är att skapa förutsättningar för möten. Besökarna
ska inte bara möta en utställning, utan ska också kunna möta varandra. Ann Follin ser det
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framtida Världskulturmuseet mer som en sorts kulturhus än som ett klassiskt museum. Hon
menar att museum är ett svårt begrepp eftersom det fungerar både som kvalitetsbegrepp och
tröskel på en och samma gång. Men kan man egentligen skapa mötesplatser, ska inte de växa
fram organiskt? Här menar Ann att man kan skapa förutsättningar för möten. Detta kan man
arbeta med på flera sätt. Man kan t.ex. eftersträva generositet och öppenhet på hemsidan,
genom bilder, kontaktpersoner, etc. Ett annat sätt är att på subtila sätt få betraktarna att delta i
processen, t.ex. i olika referensgrupper inför utställningarna. Ann är också mycket förtjust i
utställningar där besökarna lockas att interagera med museet. Ett av utställningskoncepten
handlar om årets högtider och fester ur ett mångkulturellt perspektiv. Det handlar bland annat
om att bjuda in människor för att fira sina helgdagar och fester på museet, så att fler av
världens högtider syns och levandegörs.

Världskulturmuseet har i uppgift att arbeta utifrån ett integrationsperspektiv. Ann Follin anser
att det ska ske både generationsmässigt och som kulturell integrering. På Världskulturmuseet
ska olika arenor skapas för olika grupper, men med beröringspunkter emellan. Ett viktigt
inslag är att besökarna på olika sätt ges möjlighet till delaktighet i skapandet av utställningar,
bland annat genom referensgrupper. De traditionella etnografiska utställningarna är långt
borta från Anns tankesfär. Museet ska ha växlande utställningar och inte servera svar, utan
frågor och beröringspunkter. Hon vill att museet ska kännas angeläget och vara lite
uppkäftigt, för att väcka nyfikenhet och överraska besökarna. Svåra frågor ska inte väjas för
utan belysas, som rätten att ha en identitet eller kanske två, liksom krockar mellan olika
kulturella världar.

Många förväxlar Världskulturmuseet med det nybyggda vetenskapscentret Universeum, som
invigs i juni. Ann erkänner att det troligen är ett större problem än museiledningen ännu
insett. Man ska dock inte vara helt osynliga fram tills det planerade öppnandet i slutet av
2003. Just nu planeras en miniutställning i en 8 meters kub byggd av plast, som ska placeras
mittemellan Universeum och byggplatsen för Världskulturmuseet. Där kan man få en försmak
av vad som komma skall och förhoppningsvis bygga upp ett sug inför invigningen.

Museichefen
Danska Jette Sandahl lämnade sin tjänst på Nationalmuseet i Köpenhamn för att tillträda sin
nya tjänst som chef för Världskulturmuseet i Göteborg den första mars i år. Under de första
månaderna har hennes tid till stor del upptagits av möten, konferenser och annat som behövs i
det uppbyggnadsskede som museet befinner sig i. Tyvärr har jag inte lyckats att få tid för ett
enskilt samtal om hennes visioner, utan nöjer mig här med att referera vad hon tidigare sagt i
olika sammanhang, bl.a. i ett föredrag vid konferensen Museum 2000 på Bohusläns museum i
Uddevalla.

Innan Jette Sandahl började på Nationalmuseet var hon med och byggde upp Kvinnomuseet i
Århus. Att frågor som könsperspektiv känns viktiga även för Världskulturmuseet kommer
knappast som en överraskning. Hon tycker sig urskilja ett paradigmskifte i museivärlden och
ser det som en viktig uppgift att våga ställa obehagliga frågor, istället för att presentera
påståenden eller förklaringar. Kulturella skillnader ser hon som berikande och anser att
museet har ett särskilt ansvar i att nyansera debatten som ofta uppstår mellan att bevara
kulturella traditioner, eller att låta dem utvecklas till något nytt.

Det finns fyra ledord, som Jette Sandahl vill arbeta efter: about, for, with och by (om, för, med
och av). Det tredje ordet är särskilt viktigt att ha med. Utställningarna ska göras med
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människor som berörs av den. Museerna ska inte längre ägna sig åt buktaleri, utan låta
människor komma till tals själva. Det måste föras en dialog mellan allmänheten och museet,
som har en public-service funktion. Ett sätt att vidga museets egna perspektiv är att få en ännu
bredare etnisk spridning i personalgruppen. Hon är inte främmande för tanken att plocka in
okvalificerade personer med intressant bakgrund och ge dem eventuell nödvändig utbildning.

Reflektioner kring Världskulturmuseet

Vi lever i en värld av förändring. Utvecklingen går snabbt framåt, eller kanske bakåt,
beroende på hur man ser det. I denna omvälvande tid är det viktigt att stanna upp och
reflektera över världen vi lever i. Vi behöver se varandra och alla de kulturella skillnader som
finns, för att förstå varandra. Det finns alltför stor risk att vi annars stänger in oss i en bubbla
där vi bara bryr oss om oss själva och det allra närmaste. Därför tror jag att
Världskulturmuseet har ett starkt berättigande. Intentionerna med museet är goda, även om
jag tvivlar på att alla kan infrias till fullo. Man ska arbeta utifrån ett tvärvetenskapligt
perspektiv, vilket borde införas i fler delar utav samhället. Dessutom har man i uppgift att
belysa både aktuella och historiska kulturyttringar, vilket förhoppningsvis bidrar till en större
förståelse mellan människor. Den i mitt tycke största utmaningen ligger i att locka nya
grupper till museet, utan att för den delen förlora den publik man tidigare haft. Risken finns
att museets verksamhet får en prägel som invandrarmuseum, alternativt ett museum fullt av
exotism för de andra – de mer eller mindre civiliserade vildarna. Jag känner dock ett fullt
förtroende för att museiledningen ska göra allt som står i deras makt för att förhindra en sådan
utveckling. Det finns en helhetssyn och gott om idéer för att skapa intresseväckande
utställningar och aktiviteter som gör att museet blir den mötesplats som eftersträvas. Men var
projektet kommer att landa får vi inte veta förrän i slutet av 2003 – förhoppningsvis.

Projektarbetets dilemma
Som blivande projektledare har vi under utbildningens gång ofta hamnat i diskussioner kring
projektarbetets för- och nackdelar. Under praktiken på Världskulturmuseet har denna
frågeställning återigen aktualiserats, eftersom många av de anställda är kontrakterade för en
viss period. Många av de informella samtalen handlar om de problem som denna begränsade
anställningsform resulterar i. Särskilt sedan museiledningen antytt att den framtida
museiverksamheten huvudsakligen kommer att drivas av projektanställda.

Personalen på museet uttrycker förståelse för att det initialt kan finnas vissa fördelar med
tillfälliga anställningar, fram för allt administrativt. Det ger möjlighet att ta in nya personer
med nya tankar och idéer som vitaliserar arbetsgruppen, men även att se hur arbetet fungerar
innan en eventuell fortsättning diskuteras. I det senare fallet kan även provanställning eller
vikariat fungera likvärdigt. I det långa loppet kan dock flera nackdelar skönjas. Ur
arbetsgivarsynpunkt borde lojalitetsfrågan vara viktig. Om den anställde ser att framtiden på
arbetsplatsen är osäker är risken stor att man om möjlighet ges, söker sig därifrån innan
anställningsperioden är slut. Dessutom kan engagemanget svikta om man inte tror sig kunna
få skörda frukterna av sitt eget arbete. Om man är flera projektanställda kan en
konkurrenssituation uppstå, vilket gör att arbetsklimatet påverkas negativt. I stället för ett
öppet klimat så håller man sina kunskaper och eventuella farhågor för sig själv för att inte
underminera sin egen ställning. I detta fall riskerar även informationskanalerna att inte
fungera, då personliga fördelar kan utvinnas av att hålla inne med information. Med ett mera
omfattande system av projektarbete riskeras kontinuiteten, både för arbetsledningen och den
övriga personalen. Som projektanställd får man sällan förmåner som internutbildningar och
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fortbildning, vilket kan resultera både i en känsla av utanförskap på arbetsplatsen, samt en
eftersläpande kompetensutveckling. Den allra största nackdelen för en projektanställd är dock
att man undviker att framföra sina åsikter eller klagomål av rädsla för att förlora sitt jobb, eller
minska chanserna för en eventuell fortsättning. Många missförhållanden på arbetsplatser kan
fortgå på grund av detta informella maktmedel.

Jette Sandahl ser en möjlighet att ta in personer med intressant bakgrund och ge dem
nödvändig utbildning på plats. Detta tyder på en öppenhet för nya tankar vilket jag ser som
positivt. Samtidigt hoppas jag att det inte resulterar i att utbildad personal utestängs ur
organisationen.
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Världskulturmuseets pedagogiska verksamhet

Reflektioner kring museers och skolors samarbete
Det har varit svårt att hitta relevant litteratur som behandlar sambandet mellan skolor och
museum med fokus på pedagogik. Jag har valt att tagit med tankar från en konferensrapport,
Museum och skola samverkar, som utgavs av skolverket 1997, läroplanen från år 2000 och
från det Göteborgsbaserade projektet Barn och ungdomar i fokus.
Jag kommer här att presentera generella tankegångar och tar min avstamp i Skolverkets
rapport och låter barn- och ungdomsprojektet fungera som ett berättande exempel hur man
kan öka barns intressen för museum och hitta nya modeller för samverkan

Skolverket har tillsammans med andra institutioner stött samarbetet mellan skolor och
museum och ett led i detta var konferensen, Museum och skolor samverkar, som hölls i
Göteborg 1997. Man har velat se en utveckling inom museerna och att dessa skall betraktas
som en kollektiv kunskapsbas och därmed ett läromedel för skolan. En av frågeställningarna
som diskuterades var hur man skall förbättra kunskaperna om varandras arbetsätt. Vad vet
museipedagogerna om den pedagogiska verksamheten i skolan och vad vet lärarna om
museipedagogik? En ökad förståelse och bättre kunnande inom varandras områden är en
viktig byggsten för att öka användningen av museernas kunskap. Ett  steg för att öka
kompetensen i denna riktning är att börja med blivande lärare och museipedagoger. (Även om
det ännu inte finns någon specialutbildning till museipedagog.) I Göteborg har man börjat
med ett samverkansprojekt inom detta område. Magnus Dahlbring från Världskulturmuseet
har kontakt med studenter från lärarhögskolan  och har börjat en dialog med dessa för att
öppna upp till ett samarbete. Förhoppningen är att man redan från början får med sig
tankesättet att museer är ett läromedel och att man inom museet även har en folkbildande
funktion.

Paul Privateer från University of Arizona som var en av talarna från konferensen föreslår att
skolor och museum börjar arbeta tätt tillsammans i värderingar av resurser och värderingar av
pedagogiska mål. Han menar på att läraren ofta har väldefinierade mål och att det vore
värdefullt om hon / han involverade museipedagogen i dessa mål med frågan hur museet med
sina resurser och teknik kan hjälpa till att uppnå dessa mål. Han vill se ett större samarbete
och menar att det vore intressant om lärare och museipedagoger tillsammans utarbetade nästa
termins läroplan för att se hur man skulle kunna samverka kring olika teman och även tog in
en IT-specialist för att få in den nya tekniken. Frågan är hur skolorna och museerna
tillsammans med Internet kan bygga den grund som skall utgöra arbetsplatsen för den nya
läroplanen.

Karin Lyth och Per Lekholm från Majornas Vuxengymnasium som också deltog på
konferensen menar att kunskap måste sökas utanför skolan. Kanske är det t o m så att skolan i
framtiden får en funktion av att vara en samlingsplats, mötesarena och ett avstamp i
kunskapssökandet. Hur förhåller sig i sådan fall museerna sig till detta? Finns det resurser för
att ta emot dessa kunskapstörstande elever?

Jag har valt att även titta på den senaste läroplanen för att se vilka möjligheter den ger till
samverkan med olika museum. Läroplanen för år 2000 är utformad för att klargöra vad
eleverna skall lära sig, men lämnar ett stort utrymme för lärare och elever att välja arbetssätt.
Kursplanen anger inte arbetssätt, organisation eller metoder. Genom detta finns här stora
möjligheter att arbeta fram modeller för hur museum och skolor kan samverka så att museerna
får en större roll som klassrum. I läroplanen står det även att alla ämnen i grundskolan skall
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förmedla glädje och lust för det forsatta lärandet. Detta är något som även Världskulturmuseet
strävar åt när det gäller skolverksamheten. Även läroplanens tankar om människors lika
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män och solidaritet med de utsatta grupperna är tankar
som väl stämmer med Världskulturmuseet. Det finns många gemensamma nämnare att bygga
upp ett samarbete kring. I varje enskilt skolämne, alltifrån idrott och hälsa till matematik, kan
man hitta ingångar till Världskulturmuseets kommande verksamhet och till andra museer.
Läroplanens struktur är väldigt öppen och det finns stora möjligheter att förlägga delar av
skolverksamheten till andra platser än klassrummet. Det gäller bara för lärare och
museipersonal att hitta gemensamma modeller för samarbete.

Ett projekt som försökt förverkliga dessa tankar om att hitta nya modeller för samarbete är
Barn och ungdomar i fokus  eller SAMS – samarbete mellan museer, skola och familj. Syftet
med projektet var att använda museerna som brobyggare mellan barn, föräldrar och lärare.
Man ville utgå från barn och ungdomsperspektivet och baserade detta utifrån FN:s
barnkonvention och man hade även med integrations- och mångfaldsperspektivet.
I detta sammanhang definierades Integrationsbegreppet som samspelet mellan individer och
grupper av individer och innefattar alla, inte bara människor med annan etnisk bakgrund.
Ambitionen var att öka samarbetet mellan skolor och museum och att även föräldrarna skulle
ha en aktiv roll.

 Under perioden mellan 1997 – 1999 deltog åtta skolor med 1400 elever och alla barn har
varit på de museum som var involverade i projektet d v s Stadsmuseet, Etnografiska Museet,
Röhsska Museet och Sjöfartsmuseet. En förutsättning för att få deltaga var att skolornas
samtliga elever skulle vara med och att man var engagerad under ett helt läsår. Tanken med
detta var att nå projektets yttersta syfte – att skapa hållbarare nätverk för barn och ungdomar.
Merparten av de elever som deltog kom från låg- och mellanstadier men även 18
gymnasieklasser var involverade. Barnen fick ta del av de olika föremålen som fanns på
museerna men även uttrycka sig genom skapande verksamhet. Elevernas arbeten ställdes ut
och visades upp med vernissagekalas och alla familjerna var inbjudna. Föräldrarna blev
involverade i verksamheten via föräldramöten, genom att barnen skulle intervjua dem om t ex
deras favoriträtter, via vernissagerna samt möjligheterna till att besöka museerna kostnadsfritt
tillsammans med sina barn. För detta ändamål togs en SAMS-pärm fram som en guide för
besöket.

Lotten Zetterström, sociolog, var projektledare för Barn och ungdomar i fokus och Eva Tua
Ekström, kulturpedagog hade ansvaret för verksamheten på museerna. L. Zetterström menar i
boken som dokumenterat projektet  att  - Vi har nått målet men det är bara början på ett
samarbete. Vi kan inte skapa relationer men vi kan skapa mötesplatser för människor att
mötas. Museerna har goda förutsättningar att vara brobyggare och mötesplatser över alla
gränser.

Synen på den pedagogiska verksamheten

Jag kommer nu att presentera tankar kring museet utifrån en pedagogisk synvinkel.
Museipedagogik är ett vitt begrepp och all verksamhet i det kommande museet skall
genomsyras av ett pedagogiskt synesätt. Jag har valt att fokusera på skolverksamheten och
den frågeställning jag har utgått ifrån är;
Hur skall Världskulturmuseets skolpedagogiska verksamhet utformas för att vara användbar
för skolundervisningen för låg och mellanstadiet.  Jag har intervjuat tre lärare och en
lärarstuderande som tidigare arbetat som förskollärare om hur de ser på museet utifrån ett
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undervisnings- och klassrumsperspektiv och även två av de anställda från museet som arbetar
med att bygga upp den pedagogiska verksamheten. Jag kommer att presentera lärarnas tankar
utifrån tre kategorier, tankar om museer i allmänhet, behovet av ett Världskulturmuseum
utifrån ett pedagogiskt perspektiv och praktiska funderingar kring museet, samt därefter knyta
an till vad de anställda har tänkt och mina egna reflektioner.

Tankar om museer

Lärarnas privata förhållande till museer.
Alla av de intervjuade gick ofta på museer – både i Göteborg och när de hade varit ute och
rest. En av lärarna hade ett museiårskort. Deras associationer kring ordet museum varierade
från dammigt, staplade föremål och monteraktigt till lustfyllt, flödande kreativitet och
bevararande av vårt kulturarv. En av lärarna menade att – Min första tanke är att museum är
tråkigt och trist men sedan när jag tänker en gång till vet jag att det är roligt. Museerna skulle
väcka en  upplevelse, skapa nyfikenhet, ge en nya infallsvinklar och skapa intressanta och
pedagogiska miljöer. Några museer som benämndes positivt var Vitlyckemuseet i
Tanumshede, Louisiana i Danmark, Rydahlsmuseum utanför Borås och Konstmuseet i
Göteborg.

De anställda på Världskulturmuseets privata förhållande till museer
De pedagogiskt ansvariga på Världskulturmuseet gick inte så ofta privat eftersom de besökte
många museer i tjänsten utan fördrog andra kulturyttringar. En av de anställa menade att det
krävdes rätt mycket idé- och formmässigt av ett museum för att uppskatta det utanför arbetet.
De museer de anställda besökte berörde teman som var intressanta privat som t e x olika
etnografiska museer.

Lärarnas förhållande till museer i relation till sitt yrke.
Alla lärare hade varit och besökt olika museer under de senast två åren med sina respektive
klasser. De museer som  fått besök var Konstmuseet, Naturhistoriska museet, Sjöfartmuseet,
Etnografiska Museet, Stadsmuseet, Ostindienfararen och Fredriksdals friluftsmuseum. Alla
lärare var positiva inställda till dessa besök och hade blivit väl mottagna av museipersonalen.
En lärare menade att besöken var starten på en resa att lära sig mer och att de väckte lust och
frågor att söka vidare kunskap. Det fanns mycket glada barn efter ett museibesök. En lärare
efterlyste mer drama som metod för ett levandegöra det som berättades. Museerna var även ett
bra läromedel för de lärare som hade många invandrarbarn i sina klasser eftersom det gav en
bra språklig träning och det fanns mycket att prata kring. Många av lärarna hade utformat
olika teman inför besöken som t ex havet när man besökte naturhistoriska eller kroppen i
konsten när man var på konstmuseet. En lärare upplevde besöken som ett smörgåsbord som i
och för sig var positivt, men ville även ha in fler färdiga teman som överrensstämde med
teman i skolan t ex  ungdomskulturer eller initiationsriter.

Behovet av ett Världskulturmuseum ur ett pedagogiskt perspektiv.

Associationer kring ordet världskultur
Ordet världskultur är ett begrepp som innefattat oerhört mycket och det dyker upp en mängd
tankar kring detta ord. Jag ville få fram en bild av ordet för att se om associationerna passar in
men de övriga tankarna om museets verksamhet och bad därför både lärarna och de anställda
associera kring ordet. Några av de tankar som kom fram var mångfald, förståelse för att
människor lever på olika sätt, lust och nyfikenhet, hand i hand mot rasism och främlings-
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fientlighet, hela världen – allting, arv och historia. Modern musik och folkmusik – vilken
musiksmak har ungdomar i Tokyo och Jämshög, indianer och samers levnadssätt. Begreppet
har en funktion för att förstå varandra och minska orättvisorna. Ordet har dubbla bottnar – vad
som åtskiljer och förenar folk i världen. Globalt, Sverige ligger i världen och världen ligger i
Sverige. Nytänkande, flexibilitet, många röster, alla subkulturer som finns på gott och ont i
världen, globala media, globala kulturyttringar. En ständigt pågående process eftersom
kulturer hela tiden förändras.

Lärarnas kännedom om Världskulturmuseet
Vad de olika lärarna visste om det kommande museet varierade väldigt beroende på om de
haft kontakt tidigare med några av de anställda. Alla de intervjuade visste var det skulle ligga,
men en blandade ihop Universeum och Världskulturmuseet. Den av de intervjuade som hade
mest kunskap visste att uppdraget innebar en stor betoning på det publika, att det inte skulle
vara några fasta utställningar och att några av de olika teman skulle vara musik och årets
högtider och fester och att det krävdes medverkan av folk utifrån för att museet skulle kunna
uppfylla sina visioner. En annan sade att det gamla Etnografiska museet skulle ingå i den nya
verksamheten och att en del utställningar skulle vara gratis medan de fasta skulle kosta och att
man skulle samla kulturer från andra delar av världen i ett begrepp. Någon pratade om
arkitekturen av byggnaden och att man ville ha respons på hur den pedagogiska verksamheten
skulle se ut.

Hur vill man som lärare använda sig av ett Världskulturmuseum ?
Förväntningarna på det kommande museet är stora hos de flesta av de intervjuade lärarna.
En av lärarna uttryckte det som - Starten på en resa där man får med sig en upplevelse och ett
visuellt seende. Museum och kultur står för många språk och på museet kan man
förhoppningsvis integrera flera olika ämnen.
De vill kunna använda sig av museipersonalens kunskap och kompetens och få hjälp med att
hitta olika kunskapsvägar. En av de intervjuade vill få fram en dialog mellan barnen, de vuxna
och de museianställda, samt även kunna använda dem som bollplank. Det är viktigt att det
finns kunskap och engagemang hos personalen  och att man skapar fängslande och
åldersanpassade miljöer. En av lärarna vill se ett utbud och ett spektrum av möjligheter som
svarar mot skolans behov och helst ett tema som motsvarar varje årsklass. En uttryckte sig
med orden att – Man har rätt att ställa krav och förhoppningar eftersom Världskulturmuseet
har bättre förutsättningar än andra museer och det verkar som museet vill leva upp till de
förväntningarna.
Några av de behov som kom fram var att man hoppas på att museet skall kunna hjälpa till
med att öka kunskapen hos eleverna om andra människors levnadssätt. Man önskar att
verksamheten skall kunna stötta elever som har en utländsk härkomst genom att öka
förståelsen om deras bakgrund hos de svenska eleverna. Man vill även att museet skall kunna
visa på likheter och positiva skillnader i hur man löser problem runt om i världen.  En lärare
vill se museet som den sammankopplade länken i ett projekt när det gällde att skapa kontakt
mellan två skolor var av den ena hade hög andel invandrarbarn respektive låg andel
invandrarbarn.
De fördelar man kan använda museet till, som inte finns i klassrummet är att ta del av den
specialkunskap som de anställda har. Det skulle kunna ge möjligheter till fördjupningar som
lärarna bara har ytkunskaper om. Det vore bra att få vara i ett annat sammanhang och att man
även får med sig olika synintryck och möjligheter till att få känna på och höra historier kring
olika föremål. En lärare menade att - På museet ser jag vad som fångar barnen och kan sedan
ta med mig detta till klassrummet och bygga vidare på det.
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Hur vill man som anställd använda sig av ett Världskulturmuseum?
På museet har man tillgång till fördjupningar på ett annat sätt än vad man har i
skolverksamheten. En utställning representerar många olika kunskapsfält och på museet finns
originalföremål som man kan berätta historier kring och på så sätt skapa respekt för andra
kulturer. På museet kommer man till ett nytt sammanhang och det finns möjligheter att bryta
det regelverk och språk som finns i skolan. En duktig museipedagog skall kunna fånga upp
alla elever och låta allas röster höras. Man kan bryta invanda mönster från skolmiljön men
även riva de barriärer om vilka tabun som finns på ett museum. Får man reda på ny kunskap
får man också kunskap om sitt eget liv och ett vidare rum att röra sig i.  Man kan hitta sin
plats i världen.
De anställda vill damma av museibegreppet och att man skall komma till museet för att det är
lustfyllt och roligt. Hit skall man komma som elev eller privat för att söka kunskap eller ta en
fika. Det skall fungera som en mötes- och informationsplats. Man vill ha ett brett
programutbud men inte sätta ribban för högt så att man inte kan leva upp till förväntningarna.
Man vill bevara arvet från det tidigare Etnografiska museet och behålla kontakten med de
ursprungsgrupper man har haft ett samarbete med sen tidigare. Man vill tillåta jorden vara
stor.

Praktiska funderingar kring Världskulturmuseet

 Lärarnas förslag på arrangemang och aktiviteter.
De intervjuade lärarna hade många förslag på aktiviteter som de ville skulle ingå i museets
kommande verksamhet. Alla var överens om att det var viktigt att göra barnen delaktiga i
verksamheten så att de inte blir passiva lyssnare. En lärare menade att ett barn har hundra
språk och det var viktigt att man tänkte på detta – att man fick med alla sinnen. Flera utav
lärarna efterlyste ett upplevelserum som dignade av saker. I detta rum skulle man kunna prova
kläder från andra kulturer och spegla sig i dessa klädedräkter, få lukta på kryddor, kunna spela
spel och leka lekar från andra delar av världen. Det är viktigt att det finns mycket papper och
färg och att man ska kunna tillverka egen prydnader och bruksföremål från olika kulturer.
Man skall kunna lyssna på musik eller höra på sagoband från världens alla hörn. En lärare
efterlyser ett rum där man kan sitta och äta sin matsäck så att man kan vara kvar på museet
hela dagen. Man vill ha museet som ett pedagogiskt klassrum och att barnens saker skall
ställas ut. Ett förslag var att man skulle kunna visa vardagsföremål från olika kulturer på
museets hemsida och att människor får skicka in de föremål de vill ha med som är viktiga för
dem.
 Teman som man kan tänka sig arbeta kring är miljö, barns rättigheter och olika
ursprungsbefolkningar och deras komplicerade tankemönster. Hur ser deras demokrati ut, hur
hanterar man sjukdomar, relationen mellan barn och föräldrar, döden och hur löser man olika
tekniska och social problem i dessa kulturer. En lärare vill gärna se ett rum som bara handlar
om den samiska kulturen. En annan vill även ha konkreta förslag på hur man som klass kan
agera mot t ex exploateringen av ursprungsbefolkningar så att undervisningen får ett annan
betydelse. Man vill lära sig mer om invandrarkulturer och på så sätt öka förståelsen hos
svenska barn om varför man agerar på olika sätt. En av de intervjuade vill lyfta fram musikens
betydelse och se vilken samhällsfunktion den fyller i olika kulturer. Läraren framhöll vikten
av att redan i en tidig ålder vänja barnen vid olika typer av musik och även presentera de olika
utländska världsartister som bor här i Sverige. Andra förslag som kom fram var att arrangera
olika typer av musikspel utifrån bestämda teman eller skrivarverkstäder där man kan berätta
historien bakom en klädedräkt eller ett vackert mönster. En lärare skulle också gärna se ett
fokus på olika typer av ungdomskulturer och en satsning på tjej och killutbyten där man
träffas i separata grupper och diskuterar olika händelser utifrån skilda kulturer.
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De anställdas förslag på arrangemang och aktiviteter.
Museets pedagogiska verksamhet är fortfarande i sin linda även om viss verksamhet pågår
även nu. Det finns personal som åker ut till klasser och berättar om olika teman så den
pedagogiska delen finns även om byggnaden ännu inte existerar. Men den mesta av tiden
ägnas dock åt uppbyggnad och att hitta nya vägar – en experimentperiod tills huset är klart.
De anställdas förhoppning är att när en skolklass går hem från museet skall de ha en känsla av
lust med sig och att man skall ha väckt en nyfikenhet att vilja veta mer. Eleverna skall ha
blivit trevligt bemött oavsett ålder och upplevt att någon har lyssnat till deras funderingar.
Man vill uppmuntra till ett samarbete. Om går man därifrån utan att ha känt att detta har varit
kul och lustfyllt är det en misslyckande, menar en av de anställda.
Museets ambition är att arbeta integrerat med olika ämnesområden och man söker personal
som  har ”på tvären kunskaper”. De områden som man själv har sämre kunskaper om som:
natur, miljö, matematik och teknik är man särskilt angelägen att samarbeta kring. När det
gäller olika aktiviteter är det mesta under uppbyggnad men några tänkbara arrangemang som
man nämner är karneval, fester av olika slag på museet, kurser, praktiska verkstäder, teater-
föreställningar, konserter och konstutställningar. Man vill samarbeta med externa aktörer och
med tidsbundna arrangemang som ligger i tiden. Man vill vara ett museum som aldrig blir
nöjt.

Kommunikation och samarbete/ lärarnas roll.
När det gäller kommunikationen mellan museet och skolorna var alla lärare eniga om att
museet skall ha det övergripande ansvaret och vara motorn för dialogen men att man är
väldigt positiv till ett samarbete. Det skulle vara bra om det fanns någon / några på varje skola
som hade direktkontakt med museet och det vore också bra med regelbundna informations-
träffar och utvärderingar. En lärare hade en idé om att ha träffar med lärare från olika delar av
staden kontinuerligt och bilda någon form av idé- och resursbank. Dessa tankar skulle sedan
kunna konkretiseras på museet. Man vill ha ett samarbete mellan lärare och museipersonal
och att museet skall använda sig av de kunskaper som lärarna besitter t ex  om hur situationen
ser ut i de invandrartätaste områdena i Göteborg. Det kom även fram förslag om att ha
fortbildningsdagar på museet för lärare.
De flesta av lärarna är intresserade av att arbeta ihop kring ett längre projekt om det finns
resurser. En av de intervjuade hänvisade till schematekniska problem och menade på att det
kunde vara svårt att vara på museet under en längre tidsperiod. Alla kan tänka sig ett
samarbete med andra klasser och då gärna blanda elever med olika etnisk härkomst. En lärare
hade också förslag om att samarbeta med klasser från andra länder och gärna med länder som
framställdes ur ett katastrofperspektiv av media, för att visa att det fanns en vardag även där.
Lärarna har även ett intresse av att komma på enstaka guidningar och varva detta med
temaperioder. När det gäller lärarnas roll under samarbetet på museet vill man kunna vara
både åhörare och lärare. En lärare menade på att man har en lugnade effekt på klassen och kan
hålla sig i bakgrunden och suga in nya kunskaper att bygga vidare på i klassrummet. En annan
vill kunna varva rollen som pedagog och elev och att även barnen skall få vara lärare och
berätta utifrån sina kunskaper.
De anställda på museet vill gärna ha lärarna som en samtalspartner och att man tillsammans
skall arbeta fram nya idéer. Att man gemensamt bygger upp pedagogiska tankar som kan
komma många klasser till godo. När det gällde kommunikationen vill man satsa på personliga
relationer och en kontinuerlig dialog där samarbetet blir mer naturligt än idag. Man vill ha
några nyckelpersoner på varje skola som kan förmedla informationen vidare till och även ha
kontakt med elevråden för att få reda på vilka tankar man har som elev om den kommande
verksamheten.
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Finansieringsmöjligheter
Alla lärare utom en svarade att man har för lite pengar för museibesök. Hur mycket som finns
att tillgå varierar från skola till skola, 20kr/ elev och termin var en siffra som jag fick fram.
Ibland ber man även föräldrarna skjuta till lite extra pengar. Den lärare som var nöjd med
situationen sade att de alltid fått pengar när de ringt till sitt kulturombud och att de alltid
kunnat genomföra sina aktiviteter. Denna lärare tycket istället att det var ett problem med
fakturorna som skulle skickas hit och dit och efterlyser istället någon form av
prenumerationssystem där man betalar en viss summa varje termin eller år och får gå så
mycket man ville. En lärare undrade varför det inte är gratis inträde och menade på att
museerna skulle används som klassrum i högre grad om det var fri entré.
Hur betalningssystemet på Världskulturmuseet skall se ut är fortfarande under diskussion men
man diskuterar att ha en låg taxa.

Egna reflektioner

Alla av de intervjuade lärarna har ett positivt förhållande till museum och det tror jag även
märks i deras undervisning. Lärare såg det positiva med att förlägga en del av verksamheten
till ett museum och kunna använda det som klassrum. Jag tror att detta även avspeglar sig på
eleverna och att de i framtiden kommer att se museerna som en viktigt del i sitt
kunskapssökande. Men det gäller dock att hitta nya modeller för ett samarbete och det är
väldigt viktigt att eleverna blir aktörer och upplever att de kan vara med och påverka och att
deras tankar är viktiga. Många av de förslag som har kommit fram under intervjuerna sätter
barnen i fokus och mina intryck är att Världskulturmuseet också strävar åt detta håll. Om
museet lyssnar på alla dessa utmärka förslag tror jag man har stora chanser att uppnå sina
ambitioner att museet blir en naturlig mötes- och informationsplats. Det jag har noterat under
intervjuerna är att de som tidigare har haft kontakt med de anställda har fler tankar och att
deras idéer ibland är väldigt överensstämmande med personalens funderingar. Frågan är vem
som har fått inspiration av vem? Jag har använt ett begränsat antal referenspersoner och kan
därför inte dra några generella slutsatser utan bara komma med rekommendationer. För att
kunna dra mer generella tankegångar skulle det behövts ett större antal och en bättre
blandning mellan insatta respektive oinsatta lärare i museets verksamhet. I denna rapport var
två väl insatta och två relativt oinsatta i verksamheten. En stor brist är att jag inte har med
några synpunkter från elever och det är en komplettering jag gärna skulle vilja göra längre
fram – att ta fram deras åsikter på hur verksamheten skall fungera. Det skulle vara intressant
att följa upp projektet Barn och ungdomar i fokus som skapade en ny modell och se vilken
effekt projektet har haft. Har barnen fortfarande en tät kontakt med museer och hur har
relationen mellan lärare och museer förändrats? Går barn och föräldrar i högre utsträckning på
museer i dag än tidigare?  Om man skulle få fram positiva svar på dessa frågor anser jag att
detta skulle kunna vara en utav flera modeller att vidareutveckla för Världskulturmuseet.
På många punkter tycker jag att lärarna och de anställda är samstämmiga och jag upplever det
som man har samma grundton och inställning när det gäller synen på hur museet skall
används och vilken riktning arrangemangen skall ha. När det gäller kommunikationen
upplever jag att museet betonar ett mer jämlikt förhållande medan lärarna hellre vill att
museet skall vara motor och den som är drivande. Detta tycker jag är en svår balansgång att
förhålla sig till. Jag kan förstå lärarnas situation och att de har en hög arbetsbelastning men för
att utjämna gränserna och arbeta för att museet skall bli ett annat rum för upplevelser tror jag
det är viktigt att förändra tidigare förhållanden och att man hittar modeller som är mer
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jämnlika. I detta läge är det viktigt med en tydlig diskussion och att man diskuterar sina roller
och varandras förväntningar och tillsammans hittar modeller som passar för båda partner.
Detta gäller även för hur man skall arbeta med integrationsarbetet, som många av lärarna har
höga förväntningar på och som även är en av huvuduppgifterna för museet. Man får gå varligt
fram i detta arbete och det gäller även här att tänka i nya banor. Samarbetsprojekt med andra
klasser tror jag kan vara en ingång. Det gäller dock att vara lyhörd för elevernas önskningar
och hitta bra teman som känns viktiga och lustfylla som man kan mötas kring och som inte är
påtvingade. Jag anser också det är viktigt att möta sina egna fördomar och detta kan man göra
genom olika upplevelsepedagogiska metoder. Museet har också valt att inte definiera
begreppet världskultur och har fått utstå en del kritik för detta. Anledningen till detta beslut är
att vid en definition av begreppet, finns det en risk att man också utesluter något, vilket man
inte är beredd att göra. En klok tankegång som jag stödjer.
En annan viktigt aspekt är att utveckla kontakten mellan museipedagoger och lärare och se
vad man kan lära sig av varandras arbetssätt och bygga upp en mer kontinuerlig relation. Jag
tror att man har mycket att lära av varandra och det skulle vara bra om man på respektive
utbildning fick göra praktik på ett museum / skola. Jag skulle vilja se en mer självklar kontakt
mellan skolan och museivärlden och att man använder museet på samma sätt som ett bibliotek
– att det är en självklar kunskapskälla. Frågan är om de befintliga museerna som finns i
Göteborg i dagsläget har en inställning och resurser som motsvarar detta tankesätt?
Världskulturmuseet efterstävar att hela tiden ha en dialog med olika kategorier av människor
och denna dialog och människors delaktighet  är en livsnerv i museets verksamhet. Detta
arbetsätt passar mig väldigt bra och jag tror att det är en förutsättning om man skall uppnå
sina visioner och kvantitativa mål – 300 000 besökare per år. En annan viktigt faktor är att det
är låg eller ingen entréavgift. Jag vet att på Umeås konstmuseum har det varit gratis att gå in
för studerande och detta har gett gynnsamma resultat. Världskulturmuseet är banbrytande på
många sätt i Sveriges museivärld och vill man nå även ovana museibesökare tror jag att bl a
entréavgiften är en viktig faktor.
Jag tycker att museets ambitioner är väldigt bra och om man lyckas uppfylla många av de
tankegångar som lärarna och andra människor har tror jag att vi kommer få ett museum som
kan leva upp till sitt namn och sina visioner.

Ett museum som aldrig blir nöjt.
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Slutord
Museet har många olika ben och det är viktigt att få dessa att samverka för att uppnå ett
helhetsperspektiv. Det är bra att skolverksamheten och utställningsdelen integreras och att det
pedagogiska synsättet kommer att genomsyra hela verksamheten. Många av de tankar som
lärarna för fram kan appliceras även på utställningsdelen. Hur detta ska realiseras är en av
utmaningarna som museet står inför – en annan är hur man når den ovana museibesökarna
och hur man når upp till det beräknade besökarantalet på 300 000 personer per år.

Det är av yttersta vikt att man snarast börjar synas mer, genom marknadsföring eller en större
satsning av utåtriktade aktiviteter för allmänheten. Detta är nödvändigt för att få en tydligare
profil och för att hindra sammanblandningen med Universeum. Det är skrämmande att t o m
många insatta personer i dagens läge inte kan särskilja de båda verksamheterna åt. Samtidigt
finns det en stor nyfikenhet på vad museet kommer att innehålla.

Intentionerna är goda för det nya museet men man kan alltid ifrågasätta om det är värt den
stora ekonomiska investeringen – kanske har det varit mer nytänkande och krävt mindre
anslag om man hade satsat på ett flexibelt museum utan fysisk byggnad. Ett ambulerande
museum som inte har några geografiska begränsningar. Utan att vara låst vid en avgränsad
plats hade det varit lättare att uppfylla det nationella uppdraget.
Men eftersom museet aldrig skall bli färdigt finns det stora möjligheter att det hela tiden
utvecklar sitt nytänkande. Vem vet, kanske får vi småningom ett museum utan fysisk
begränsning.
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