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Förord 
 
Ett arbete är slutfört och en avhandling skriven. Genom forskarutbild-
ningen och avhandlingsskrivandet har jag haft ovärderlig hjälp och stöd 
av många som jag nu vill tacka. Främst av dem är Lars Olsson, som jag 
träffade för första gången på Historiska institutionen i Lund. År 2003 an-
togs jag som doktorand finansierad av Lärarutbildningsnämnden vid Väx-
jö universitet. Lars blev då min huvudhandledare. Tack Lars för allt arbe-
te du lägger ner på dina doktorander, för din noggranna läsning av otaliga 
texter och för alla samtal som gett arbetsglädje och visat på nya vägar och 
möjligheter. Ett ännu större tack för din uppmuntran och ditt förtroende. 
Min biträdande handledare Lena Fritzén har också bidragit med kunnig 
vägledning och noggrann läsning vid viktiga hållpunkter under arbetets 
gång. Detta har väsentligt bidragit till arbetets utveckling och avhand-
lingens struktur och helhet. Stort tack Lena! 
   Arbetsglädje får man också om man har trevliga och roliga arbetskam-
rater. Det har jag haft! Mina skarpsinniga doktorandkamrater och kolle-
gor vid Doktorandseminariet i historia vid Växjö universitet har alltid gett 
mig kloka synpunkter och kommit med insiktsfulla ifrågasättanden som 
hjälpt mitt arbete framåt. Jag är er var och en stort tack skyldig och jag 
kommer att sakna våra givande seminarier och vår glada gemenskap.  
   Denna avhandling bygger i mycket på olika människors berättelser om 
sina upplevelser av och sitt arbete med museer och utställningar. Ett stort 
tack riktar jag därför till alla informanter från olika museer, institutioner 
och skolor som deltagit i intervjuer och delat med sig av sina erfarenheter 
och sina tankar. Min forskningsansats är kritisk, ifrågasättande och pro-
blematiserade. Det betyder inte att jag inte är imponerad av allt arbete, all 
kunskap och allt engagemang som jag fått ta del av under arbetets gång. 
Jag har lärt mig mycket av er.  
   På hösten år 2006 lade jag fram en licentiatuppsats. Jag vill tacka för 
goda synpunkter, kritik och råd från opponent Stefan Bohman och be-
tygsnämndens ledamöter Roger Johansson, Ulla Rosén och Stefan Lund. 
Ett konstruktivt samtal gav många nycklar till arbetets fortskridande. 
   Ett stort antal personer har vidare under olika perioder av min dokto-
randtid och på olika sätt engagerat sig i mitt arbete. De har hjälpt mig 
med allt från initierade diskussioner kring struktur och innehåll och för-
slag på litteratur och konferenser, till konstruktiv kritik av texten i olika 
stadier samt värdefull uppmuntran och stöd. Ett stort tack till er alla! Av 
dessa vill jag dock särskilt nämna Peter Aronsson, som gärna och gene-
röst delat med sig av tid, synpunkter och engagemang, men också Lars 
Hansson, Cecilia Trenter, Marion Leffler, Christer Fritzell, Inger Wistedt, 
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Gunlög Fur och Ulla Rosén. Ulla och Magnus Persson har dessutom som 
studierektorer fungerat som betydelsefullt stöd i undervisningssamman-
hang. 
   Ett kollektivt tack framförs också till alla medarbetare vid Institutionen 
för humaniora vid Växjö universitet. Dessutom vill jag tacka för de fan-
tastiska möjligheter till internationalisering som denna institution så fri-
kostigt erbjuder sina doktorander! Detta har inneburit att jag kunnat delta 
i internationella konferenser, tillbringa en givande månad vid historiska 
institutionen vid Michigan State University samt läsa en delkurs i Sydaf-
rika. Stort tack till professors Marsha MacDowell och Kurt Dewhurst, 
vilkas enorma kunskap om detta land, och om konst, museer och kultur-
arv, gjorde resan till en synnerligen lärorik och oförglömlig upplevelse!  
   Jag har också haft förmånen att delta i, och ibland presentera mitt arbete 
för, olika seminarier i olika vetenskapsområden. Tack till seminariedelta-
garna i Licforskarskolans seminarium, Högre seminariet i historia, Post-
kolonialt forum, Seminariet för integrativ didaktik (alla i Växjö), Semina-
rierna för historieförmedling och historiedidaktik i Växjö och Malmö, 
Nationella forskarskolan i historia, historikerna vid högskolan i Halmstad 
och forskargruppen DidaktikDesign vid Stockholms universitet. Tack 
särskilt till museilektor Eva Klang Eriksson från Kulturen i Lund och mu-
seipedagog Thomas Persson från Malmö museer som tog sig tid att läsa 
och diskutera ett slutmanus av avhandlingen. 
   Tack också till Alan Crozier för engelsk språkgranskning, till Kerstin 
Brodén för hjälp med avhandlingens tryckning och till administrativ per-
sonal och bibliotekspersonal för god hjälp under årens lopp. Stort tack 
också till styrelsen för Markussens stipendiefond. 
   Utan alla ovan uppräknade personers insatser och hjälp hade avhand-
lingen blivit betydligt sämre än den jag nu kan presentera. Det hade dock 
inte blivit någon avhandling alls utan stöd, uppmuntran och uppbackning 
från familj, släkt och vänner. Tack speciellt till vännerna Jesper Johans-
son, Martin Estvall, Åsa Forsman, Anna Axelsson, Annika Carlsson, 
Lennart Karlsson, Wirginia Bogatic, Linda Sturesson, Sofie Löfstedt, 
Anna-Karin Damber, Tobias Stark, syjuntetjejer, taekwondo-fighters och 
sportklubbsentusiaster, för kamratskap, omistligt stöd och glädje! Tack 
särskilt till Anna Stark, Maria Fohlin och Karin Reffner för outtröttlig 
och ovärderlig vänskap.  
   De sista och största tacksamma orden går dock till min lojala släkt, till 
mormor Doris Jansson, till mina föräldrar Lena och Börje Axelsson och 
till min kära syster Maria Axelsson.   
 
 
Växjö, januari 2009 
 
Cecilia Axelsson 
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Del I - Utgångspunkter och ramverk 

1. Inledning 
 
På Svenska Emigrantinstitutet i Växjö finns en anmärkningsvärd besöks-
bok från våren 2004. Att bläddra i den är i sig en slags resa tillbaka i ti-
den. Här kan man läsa om trivsamma pensionärsutflykter (och nästan ana 
en doft av kaffe och kringlor!), om uppsluppna utfärder för politiska 
kvinnoförbund (”med män!”) samt livliga skolresor för både Komvux och 
högstadieklasser. Hälsningarna och namnteckningarna i boken åtföljs 
ibland av några uppskattande ord och kommentarer om utställningarna. 
Några yngre besökare har skrivit: ”Detta var ett roligt/spännande muse-
um” och undertecknat med sina namn inritade i små hjärtan. Ett flertal ut-
ländska besökare från olika länder har lämnat hälsningar och kommenta-
rer som ”…thoroughly enjoyed this museum.” De flesta har nöjt sig med 
att skriva sitt namn, men någon kommentar, eller uppgifter om släktför-
hållanden, och en personlig relation till migrationsupplevelsen finns på 
nästan varje sida. 
   Några av bokens sidor är dock utrivna. Det finns också flera sidor med 
kladd och klotter. I anslutning till de utrivna sidorna finns en kommentar 
skriven med vad jag tolkar som en vuxens handstil: ”Sluta med alla 
dumma saker här ni är inte alls intreserade Tyvär!!” [sic] På ett annat stäl-
le läser jag ”fy sjutton för skolungdomar som förstör.” Frustrationen och 
ilskan är kännbar. Alla besökarna har verkligen inte uppskattat besöket, 
vilket kommentarer som ”Boooooring!” och ”Vi blevo tvingade hit i Maj 
2004 af våran svenskalärare” [sic] vittnar om. Dessa kommentarer är 
dock ganska oskyldiga och kan kanske förväntas av högstadieelever som 
tycker att museer är mossiga. De utrivna sidorna vittnar dock om något 
annat, något grövre. Museipersonalen kommer inte längre ihåg exakt vad 
det stod eller vem av dem som rev ut sidorna, men menar att det handlade 
om kränkande och främlingsfientliga kommentarer. En dag hade museet 
råkat boka in tre skolklasser samtidigt och det var tidvis kaos i utställ-
ningshallarna. Museipersonalen berättar uppgivet om hur lärarna inte 
brydde sig om sina elever utan gick och fikade istället samt att några ele-
ver stoppade igen en toalett. Det var i samband med dessa besök som nå-
gon skrev de förhatliga orden. Alla sådana spår är inte heller raderade ur 
boken. På olika sidor läser jag ”Fatima: neger”, ”Blatte från blatteborg” 
och på två ställen finns tydliga teckningar av hakkors. 
  Vid tiden för besöken fanns, förutom den permanenta utställningen om 
emigrationen till Nordamerika, en utställning om Raoul Wallenberg och 
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judarna i Budapest under andra världskriget, och en utställning om svens-
ka utvandrare till södra Afrika – Afrikafararna – på Emigrantinstitutet.  
   En annan utställning, som handlade om svenskars och skandinavers 
kontakter med Afrika, var vandringsutställningen Kongospår. Den hand-
lade om hur skandinaver var delaktiga i kolonialprojektet i Kongo i 
mycket stor utsträckning. Några gymnasieelever som besökte utställning-
en på Nationalmuseet i Köpenhamn skrev senare om vad de lärde sig av 
utställningen att: ”Vi lärde oss att den vita människan var lika idiotisk 
som alltid. Inte något nytt. […] Att den vita människan är och förblir 
maktfull,”  och ”Jag upplevde att denna utställning ville få oss att inse att 
det finns andra kulturer i världen. Att vi alla inte är lika. […] Jag lärde 
mig att trots att vi lever i samma värld så är vi alla så pass olika. Sverige 
har kommit långt i utvecklingen.” Ytterligare någon skrev: ”Även fast det 
fanns så många olika saker så smälte allt mer eller mindre ihop. Kommer 
inte ihåg så mycket enskilda saker, mer än en bild på en dödad leopard. 
[…] Eftersom ingenting, mer än några saker i första rummen var beskriv-
na eller förklarade, känns det inte som jag har lärt mig så mycket.” 
   Omdömena om utställningen varierade. Eleverna skrev: ”Intressant, 
men jag skulle få lika mycket kunskap från Internet” men också ”Jag är 
insatt i hur andra länder, fattiga länder, har det. Jag vill att man ska upp-
märksamma detta. Tyckte att Kongospår lyckades bra med detta.” Någon 
tyckte dock att: ”Utställningen hade ingen handling. Bara en massa böck-
er skrivna av missionärer som låg i skåp så man ej kunde läsa dem. […] 
Varför de ens besvärade sig med att göra utställningen är över min fatt-
ningsförmåga.” En elev skrev: ”Allvarligt talat vet jag inte vad de som 
gjort utställningen ville berätta…” 
   Människomöten, människovärde och allmänmänskliga frågor, som 
människors sökande efter möjligheter till frihet och ett bättre liv, är ex-
empel på teman som ovan beskrivna utställningar kan sägas ha delat. Ett 
flertal frågor aktualiseras i ljuset av besökarnas reaktioner: Hur fungerar 
museet som lärandemiljö? Hur tänkte lärarna att eleverna skulle ta till sig 
utställningarna och deras tematik? Vilken roll och uppgift har museet i 
samhället och hur arbetar de för att dessa mål ska uppfyllas? Hur förmed-
las historia och hur sker meningsskapande på museet? Hur påverkades 
den besökare som ritade ett hakkors i besöksboken på Svenska Emigrant-
institutet av de utställningar museet visade vid detta tillfälle? Eller den 
elev som bland bilder på kolonial exploatering, bilder på människor med 
kedjor runt halsen, eller med avhuggna händer, från utställningen endast 
tog med sig bilden på en död leopard? Eller, för den delen, de besökare 
som uttryckte sig i positiva ordalag och ritade små hjärtan? Om vi antar 
att eleverna i fråga kom till museet med en viss föreställning om hur värl-
den är beskaffad kan vi fråga oss vad som hände med deras historiemed-
vetande och deras uppfattningar under besöket. Blev dessa utmanade eller 
kanske tvärt om bekräftade? 
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2. Avhandlingens ramar 
 
Denna avhandling fokuserar historieförmedling och meningsskapande på 
museer. I undersökningens centrum står två utställningar. Afrikafararna 
producerades och visades på Svenska Emigrantinstitutet i Växjö (SEI) år 
2004, och flyttades sedermera till Kalmar läns museum (KLM). Då ut-
ställningen visades där hade den genomgått ett förändringsarbete och ett 
pedagogiskt program hade utarbetats för visning för skolklasser. Den 
andra utställningen, Kongospår, var en samnordisk produktion. Riksut-
ställningar samarbetade med ett antal stora museer i de nordiska länderna 
i framställandet av utställningen och den kom att visas på fem museer, av 
vilka jag besökt tre – Etnografiska museet i Stockholm, Nationalmuseum 
i Köpenhamn och Världskulturmuseet i Göteborg. Det är dels utställning-
arna som historieförmedlande processer1 och dels skolans möte med mu-
seerna som mitt forskningsintresse rör sig kring. Jag har därför följt lärare 
och elever i deras besök i utställningarna och sedan tagit del av deras 
uppfattningar och upplevelser av museibesöken. Även museiföreträdare 
och museipedagoger har intervjuats. Avhandlingen kommer därför att be-
röra och hämta inspiration från flera olika fält. De mest centrala diskus-
sionerna rör historieförmedling, lärande i museiutställningar och det ge-
mensamma demokratiska uppdraget som skolan och museerna delar. 

2.1 Syfte  
 
Syftet med avhandlingen är, på ett övergripande plan, att belysa, analyse-
ra och diskutera historieförmedling i samhället. Jag har valt att fokusera 
historieförmedlingen om migrationshistoria på en offentlig arena – muse-
et. Ur migrationshistorien kan vi lyfta teman som mänskliga relationer, 
maktrelationer, värdegrundsfrågor, mångfald och identitetsskapande. 
Dessa genom historien ständigt aktuella teman måste även belysas i da-
gens samhälle. Det blir bland annat tydligt i styrdokumenten för det 
svenska skolväsendet och i de av riksdagen beslutade kulturpolitiska må-
len.2 Utställningarna handlar dessutom om kulturmöten och om mötet 
mellan svenskar och afrikaner – mellan ”Oss” och ”De andra”. Det blir då 
intressant att kritiskt betrakta och undersöka historieförmedlingen på mu-
seerna, eftersom dessa rum kan sägas fungera dels som platser för ”fritt 
lärande”, dels som utökade klassrum i samarbetet med skolan. I denna 
––––––––– 
1 Detta begrepp förklaras nedan i avsnittet Historieförmedling som kommunikationsprocess. 
2 Se t ex www.skolverket.se, Kursplaner för grundskolan – Samhällsorienterande ämnen – Historia 
samt www.regeringen.se, Utbildnings- och kulturdepartementet (2006-06-08). 
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undersökning vill jag alltså ta reda på hur historier om migration och kul-
turmöten förmedlas i några olika museiutställningar. Dessutom vill den 
undersöka hur förmedlingen av historia i museiutställningarna kan an-
vändas för att fördjupa kunskap om demokrati, integration och jämställd-
het i skolans undervisning och i folkbildningen. 
   I en mer systematisk undersökning av en sådan komplex praktik, som 
förmedlingen och lärandemiljön på museet är ett exempel på, måste teo-
retiska verktyg till. Avhandlingen ämnar därför också pröva att se en ut-
ställning som en historieförmedlande process och belysa och diskutera 
hur karaktären på denna process, och de aktörer som är förknippade med 
den, påverkar historieförmedlingen, d v s den historia som berättas, och 
hur den kan uppfattas.  

2.3 Museiforskning 
 
Meningsskapande av och undervisning och lärande om historia är ämnet 
för denna avhandling. Platsen är museerna. Museerna skall alltså här ses 
som en av flera möjliga samhälleliga arenor där förmedling, bruk och 
diskussion om historia äger rum. Museerna som fenomen erbjuder dock 
specifika förutsättningar för historieförmedling och lärande. Det är dessa 
förhållanden och de därur skapade svårigheterna och möjligheterna som 
jag ska fördjupa mig i i detta arbete. 
 
   Kulturarv på museum    
 
Forskningsfältet med museer i fokus är mångfacetterat och innefattar så-
väl studier med artefakterna och museernas samlingar i centrum som kul-
turarvsforskning eller hur ny teknik kan förändra utställningsmediet. Av 
dessa är kulturarvsforskningen mest närliggande den forskning jag själv 
gör. Materialet för historiker har traditionellt varit texten – de skriftliga 
kvarlevorna – men kulturarvet består dessutom av kvarlevor som föremål 
och byggnader samt platser, idéer eller sedvänjor. Dessa kvarlevor står 
som symboler för någonting. Numera finns det dock inga hinder för en 
historiker att ägna sig åt forskning baserad på annat material än det skrift-
liga. Museernas samlingar består till största delen av föremål. Texter an-
vänds dock också flitigt i utställningssammanhang. Med ett utvidgat käll-
begrepp kan alltså även historikern betrakta vad som sker på våra museer 
och gränserna mellan vårt kulturarv och vår historia är alltså minst sagt 
suddiga.  
   Etnologen Stefan Bohman förklarar i sin studie av museer och kulturarv 
att det finns minst tre sätt att se på vad kulturarvet omfattar: 1) det före-
dömliga 2) det allomfattande 3) det analytiska. Det föredömliga kulturar-
vet innefattar enligt Bohman de positiva lämningar som prioriteras då ur-
valet görs. Det allomfattande innefattar allt vi ärvt, och allt är sålunda lika 
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viktigt att bevara. Det analytiska begreppet innebär att bara de kvarlevor 
eller lämningar som är de mest symbolbärande, i positivt eller negativt 
hänseende, skall prioriteras. Det är denna sista definition som bäst be-
skriver Bohmans egen uppfattning om kulturarvet. Han menar vidare att 
det finns ”en analytisk poäng med att kultur och kulturuttryck står för to-
taliteten, att kulturarv får stå för det subjektiva urvalet. Allt är inte kultur-
arv, men allt kan bli kulturarv!”3 Det är just detta urval av, inte bara fö-
remål och kvarlevor, utan även tema och fokusering, som är i fokus för 
min avhandling. Vad är i museisammanhang, vare sig man väljer att tala i 
termer av kulturarv eller historia, värt att bevara, minnas och förmedla? 
 
   Svenska museers historia och museiväsendets väsen 
 
En fördjupning i den svenska kulturarvssektorns historia erbjuder Kerstin 
Arcadius i avhandlingen Museum på svenska: länsmuseerna och kultur-
historien.4 Arcadius beskriver fältets uppkomst och konsolidering samt 
utvecklingen från privata samlingar till ett nät av länsmuseer och natio-
nella museer från 1850-talet och hundra år framåt. Hon skildrar också 
spänningsfältet och maktkampen mellan de regionala och de nationella 
intressena samt fältets professionaliseringsprocess.    
   Som en replik till, eller kanske hellre en nutida fortsättning av, Arcadi-
us arbete kan vi läsa Magdalena Hillströms och Svante Beckmans artikel 
om ”Museiväsendets väsen.”5 Författarna vill spegla huvuddragen som 
gör det moderna museiväsendet till vad det är. Perspektivet är något mer 
sentida men tar sitt avstamp i 1800-talets uppfattningar om museernas 
uppgift. Perspektivet är bredare än att bara innefatta länsmuseer. Här 
handlar det om alla museer – och museiväsendets väsen. Hillström och 
Beckman namnger och beskriver fyra idealbilder mot vilka museer kan 
beskrivas och jämföras. Dessa är skattkammaren, arkivet, folkhögskolan 
och teatern. Denna uppräkning kan också ses som en kronologi över vilka 
olika typer som gällt som ideal under senaste århundradet. Författarna 
ställer dessa idealbilder i perspektiv av två spänningsfält. Dessa spän-
ningsfält är lärdomskultur – upplevelsekultur respektive samlingsorien-
tering – publikorientering. Författarna får så fram en intressant fyrfältare, 
där olika ideals närhet och avgränsning mot andra tydliggörs. Författarnas 
poäng är att museiväsendet är historiskt föränderligt. Den rådande upp-
fattningen om museiväsendets väsen kan över tid alltså vandra runt i fyr-
––––––––– 
3 Bohman, Stefan. ”Vad är museivetenskap, och vad är kulturarv?” i Museer och kulturarv. red 
Palmqvist, Lennart och Stefan Bohman, Carlssons bokförlag, Stockholm (1997/2003) s 12-13. 
4 Arcadius, Kerstin. Museum på svenska: länsmuseerna och kulturhistorien. Nordiska museet, Stock-

holm (1997). 
5 Beckman, Svante och Magdalena Hillström. ”Museiväsendets väsen. Om en institutions identitet” i 
Tvärsnitt. Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 2001 (23) 4, s 32- 43. 
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fältaren och spegla olika samhällsideal. Den idealbild som gällde för mu-
seerna för trettio år sedan är inte densamma som gäller nu, eller i mor-
gon.6  
    
   Museernas iscensättande av historia – en kritisk betraktelse 
 
Gundula Adolfssons avhandling Människa och objekt i smyckesskrin. En 
analys av arkeologiska utställningar i Sverige är en kritisk betraktelse av 
ett stort antal arkeologiska basutställningar på svenska museer, så som de 
såg ut i mitten av 1980-talet.7 Pedagogen Adolfsson betraktar och disku-
terar utställningarna med utgångspunkt i objektet – museiföremålet. Hur 
en utställning uppfattas av besökaren är, menar Adolfsson, direkt avhäng-
igt av hur museipersonalen behandlar objekten, vilken historiesyn och ve-
tenskapssyn de har, hur människan och hennes kulturella utveckling upp-
fattas, och vilka besökare museet tänker sig som sin målpublik.8 Ställ-
ningstagandet i var och en av dessa frågor skapar ett speciellt utställ-
ningsspråk och detta språk kan enligt Adolfsson vara mer eller mindre 
framgångsrikt som kommunikation med besökarna. 
   Blicken i Adolfssons analys är kritisk. Hon förklarar att en utomstående 
kritisk blick är nödvändig då det inomvetenskapliga eller ”inhemska” 
samtalet på museerna ibland inte inbegriper självbetraktelse eller självkri-
tik. Utställningsarbete är en estetisk verksamhet, menar Adolfsson, och 
den som vill berätta om historia på sådant vis måste fundera över hur det 
estetiska hantverket påverkar berättelsen.9 Adolfsson för vidare en intres-
sant diskussion kring hur man kan betrakta objektet och dess värde. Hon 
skiljer på objektets källvärde, vilket legitimerar objektets placering i en 
samling, och dess förmedlingsvärde, som legitimerar dess plats i utställ-
ningen. Dessa båda värden sammanfaller inte alltid, och Adolfsson finner 
ofta exempel på museer som främst behandlar sina föremål som skatter 
eller som komponenter av en ”vetenskaplig” ordning eller samling. Hon 
kallar det artefaktfixering, där människan bakom objekten och kontexten 
ofta glöms bort. Detta föranleder följande kritiska tillrättaläggande: ”Ut-
ställningen är ingen simpel presentation eller illustration av varken arte-
fakter eller samlingsobjekt, utan den medvetna iscensättningen av objekt i 

––––––––– 
6 Magdalena Hillströms egen avhandling Ansvaret för kulturarvet. Studier i det kulturhistoriska mu-

seiväsendets formering med särskild inriktning på Nordiska museets etablering 1872-1919 utkom 
år 2006. År 1996 kom Annika Alzéns avhandling Fabriken som kulturarv. Frågan om industriland-
skapets bevarande i Norrköping 1950-1985. Denna avhandling diskuterar vad det etablerade kul-
turarvet egentligen rymmer samt följer processen då Norrköpings industrilandskap och arbetarmin-
nen kommit att bevaras och bli en del av ett sådant kulturarv. 

7 Adolfsson, Gundula. Människa och objekt i smyckesskrin. En analys av arkeologiska utställningar i 
Sverige. Symposion Bokförlag och Tryckeri AB. Stockholm/Lund (1987). 

8 Adolfsson (1987) s 21-22. 
9 Adolfsson  (1987) s 24. 
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syfte att förmedla kunskap och upplevelse.”10 Adolfsson menar sålunda 
också att en nytillverkning eller kopia av ett föremål kan tjäna lika stor 
nytta som ett original i förmedlingen i museiutställningen.11 
   Denna iscensättning blir dock ofta till en ren uppvisning av samlingar. 
Adolfsson kritiserar också museerna för att ofta exponera de arkeologiska 
fynden som varor i skyltskåp eller som skatter i en skattkammare. Syftet 
är att de ska vara estetiskt tilltalande för besökaren, och, 

 
[…] den helhet som i arkeologiska utställningar konstrue-
ras av vapen och smycken […] signalerar harmoni och 
nostalgi på ett sätt som gör hela den sociala kontexten dold 
och ointressant. Det förflutna är oskadliggjort, kräver ing-
en moralisk ståndpunk, det skall konsumeras på ett njut-
bart sätt.12 

 
Adolfsson diskuterar också faran i att historien i och med detta blir 
oskadliggjord – neutraliserad – så att man inte kan lära något av den.  
 
   Konfliktfri ”bashistoria” 
 
Estetiken, menar Adolfsson, framhäver vissa tolkningsmöjligheter medan 
andra omöjliggörs. Slutsatsen hon drar efter sin undersökning är att mu-
seipersonalen ofta inte inser detta. Här finner den kritiska museiforskaren 
sin plats. Detta resonemang går, menar jag, hand i hand med vad histori-
kern Jörn Rüsen anser vara historikerns uppgift: att avslöja den konflikt-
fria berättelsen. Enligt honom har historikern ett ansvar att visa på kon-
flikter och problem i historien –”störningar”– som inte ligger i linje med 
nutidens rådande historieuppfattning eller svarar mot sökandet efter histo-
risk bekräftelse.13 Museiforskarens uppgift blir sålunda att visa på de 
mönster och ordningar på museet som gör historien utslätad och konflikt-
fri. 
   Museerna faller inte sällan för frestelserna att presentera historien este-
tiskt tilltalande, menar Adolfsson. Hon skriver: 
 

Den kulinariskt anrättade historien skall hos besökaren 
framkalla välvilja, en utställningsstrategi som ligger farligt 
nära konsumtionens och kommersialismens profithunger. 
Vad som saknas i utställningarna är alternativa spelstilar: 

––––––––– 
10 Adolfsson (1987) s 78. 
11 Adolfsson (1987) s 74. 
12 Adolfsson (1987) s 123f. 
13 Rüsen, Jörn ”Att ta ansvar för historien – kritiska reflektioner kring historiens moraliska dimen-

sion”, i Berättande och förnuft, Daidalos, Göteborg (2004) s 201. 
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förvrängningar, tillspetsningar, provokationer, överrask-
ningar och varför inte absurditeter.14 

 
Detta kan jämföras med vad Rüsen efterfrågar i historieskrivningen. Mu-
seiforskaren Mike Wallace ger uttryck för en liknande uppfattning som 
Adolfsson i ”Changing media, changing messages”: 
 

[…] romancing the ’real’ takes you only so far. Focusing 
on objects can foster empiricism, make you forget that ar-
tefacts don’t speak loudly to untutored ears, and lead to the 
fetishization of things: industrial machines become lovely 
objects when presented in gleaming isolation from their 
original man-eating context.15 

 
Det sammanhang objektet presenteras i på museet ger det alltså enligt 
Wallaces, Adolfssons och min uppfattning dess historiska – och därmed 
också nutida! – värde. 
   En anledning till att museerna väljer att presentera sina utställningar ef-
ter säkert mönster och ganska utslätat och oprovocerande är, menar 
Adolfsson, att de har en föreställning om en ”genomsnittsbesökare” och 
att de ska vända sig till ”alla”. Adolfsson pekar på omöjligheten i detta 
och på hur ett sådant sätt att inrätta verksamheten på innebär förödande 
konsekvenser för det historiska budskapet. Hon skriver: ”Ett museum 
som alla har tillgång till är är [sic] emellertid inte detsamma som att ut-
ställningarna på museet vid en viss given tidpunkt ska passa alla.”16 Hon 
efterlyser tydligare teoretiska utgångspunkter i utställningarna och, fak-
tiskt, ”partiskhet”:  
 

Utställningen skall rikta sig till besökare som personer 
med olika attityder och värderingar. Det ska vara tillåtet att 
framställa utställningsämnet partiskt, i synnerhet som tan-
ken på ett museum eller en utställning för alla måste anses 
vara illusorisk med dagens samhällsstruktur. En besökare 
med ”genomsnittsåsikter” har ingen motsvarighet i verk-
ligheten. Besökargrupper som skolklasser, turister eller re-
segrupper är måhända bekväma kategorier för producen-
terna, men en inriktning på sådana grupper permanentar 

––––––––– 
14 Adolfsson (1987) s 209. 
15 Wallace, Mike ”Changing media, changing messages” i Hooper-Greenhill, Eilean (ed) Museum, 
media, message. Routledge, London and New York (1995) s 110. 
16 Adolfsson (1987) s 190. 
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också utställningens innehåll, nämligen en koncentration 
på fakta som ”passar alla”.17 

 
På detta vis menar slutligen Adolfsson att fenomenet basutställning är 
något som museerna måste göra sig av med. En föreställning om en ”ge-
nomsnittshistoria” och en ”bashistoria” kallar hon för en positivistisk ab-
surditet.18  
   Det säger sig också kanske självt att en basutställning, som ska stå 
framme i många år och s a s hålla för tidens tand, måste koncentreras till 
att berätta endast långsiktigt hållbara slutsatser och fakta. Den kan heller 
inte innehålla så många överraskningsmoment eller provokationer om 
den ska hålla för återbesök och nutidskoppling. Om basutställningarna 
med nödvändighet måste formas till utslätade kompromisser är det ju så 
just i de temporära utställningarna man skulle kunna se möjligheter till att 
tänja på gränser, provocera och överraska. I ett mindre format kan museet 
dessutom kanske mäkta med att genomföra en vision eller teoretisk 
ståndpunkt i sin helhet. I de temporära utställningarna borde kanske mu-
seets villkor och övertygelser alltså synas allra bäst? 
 
   Lärande på museer 
 
Det finns ett stort forskningsfält som rör museer och lärande. Pedagogen 
Eva Insulander har skrivit en översikt över denna forskning för Statens 
Museer för Världskulturs räkning.19 Som exempel på miljöer för sådan 
forskning lyfter Insulander fram University of Leicester och Kings Colle-
ge i Storbritannien, Lesley College och Institute for Learning Innovation, 
Annapolis, USA, University of Quebec, Montreal, Kanada och intresse-
gruppen Evaluation & Visitor Research Special Interest Group i Australi-
en. I översikten framstår det dock som att svensk forskning på detta om-
råde är ytterst begränsad. 
   I Sverige finns en forskarutbildning i museologi i Umeå. Tema Q i Lin-
köping inriktar sig till viss del på museirelaterade ämnen, liksom förstås 
Nordiska museets forskarskola, men väldigt lite görs där om just under-
visning och lärande på museet.20 På Stockholms universitet finns dock 
några doktorander med museer och meningsskapande som ämne. Här 
skulle alltså min forskning kunna vara ett viktigt bidrag. Ett annat exem-
pel är Eva Insulanders egen pågående forskning i projektet DidaktikDe-
sign om besökarens samspel med en museiutställning på Nordiska muse-

––––––––– 
17 Adolfsson (1987) s 25. 
18 Adolfsson (1987) s 211. 
19 Insulander, Eva. Museer och lärande – en forskningsöversikt. Statens museer för världskultur och 
DidaktikDesign, Lärarhögskolan i Stockholm (2005). 
20 Insulander (2005) s 14f. 
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et. Insulander läser utställningen som en text och analyserar den med 
multimodala och semiotiska verktyg. Pedagogen Vaike Fors avhandling 
från 2006, The missing link in science centres – om ungdomars lärande på 
Teknikens Hus i Luleå – är ytterligare ett exempel.21 Fors jämför ett kon-
struktivistiskt sätt att se på lärande med ett sociokulturellt och argumente-
rar själv för det senare alternativet. Lärande, eller meningsskapande, sker, 
enligt detta sätt att se, genom att individen får möjlighet att diskutera och 
förhandla fram mening i samspel med andra. Kommunikation är centralt. 
För att meningsskapande så ska kunna ske på museerna förutsätts, menar 
Fors, att det finns en ”space of negotiability” – ett utrymme för förhand-
ling i museets förmedling – som ger just dessa möjligheter.22 Om science 
centrats utställningar är utformade så att en redan färdigskapad (’ready-
made’) värld presenteras kan besökarna inte vara deltagare i en menings-
skapande process.23 De passiviseras och meningsskapandet går förlorat. 
Fors kommer fram till att detta utrymme ofta inte finns i science centerut-
ställningar.  
   Att museerna är platser för lärande vill inte alla heller hålla med om, 
med självklarhet. Är museerna nödvändigtvis en plats för lärande eller är 
det istället ett rum för avkoppling och underhållning av annat slag? Mu-
seiforskaren Colette Dufresne-Tassé menar i ”Andragogy (adult educa-
tion) in the museum: a critical analysis and new formulation” att vuxna 
människor inte alls går till museet för att lära sig något.24 En undersök-
ning hon gjort tillsammans med ett forskningsteam visar istället att besö-
ket på museet lika gärna, eller t o m hellre, kan innebära vinster som t ex 
estetisk tillfredställelse, tillfredsställelse i att ha fått använda sin intellek-
tuella förmåga till att föreställa sig, komma ihåg, överväga (o s v) gamla 
och nya idéer, och nöjet av att ha kommit i kontakt med något nytt, hellre 
än lärande. I linje med detta menar hon så att: ”In my view, these data il-
lustrate quite strikingly, the complexity of the visitors functioning and 
suggest that a museum approach based solely or even mainly on a single 
element such as learning is inadequate.”25 En museiforskare som Eilean 
Hooper-Greenhill anför dock att undervisning är en av museernas primära 
uppgifter och, faktiskt, anledningen till deras existens.26 Min invändning 
mot Dufresne-Tassés resonemang är att hennes begrepp om lärande är 

––––––––– 
21 Fors, Vaike. The missing link in learning in science centres. Luleå Tekniska Universitet, Luleå 
(2006). 
22 Fors (2006) s 124. 
23 Fors (2006) s 145, 148f. 
24 Dufresne-Tassé, Colette. “Andragogy (adult education) in the museum: a critical analysis and new 
formulation” i Hooper-Greenhill, Eilean (ed) Museum, media, message. Routledge, London and New 
York (1995). 
25 Dufresne-Tassé (1995) s 251. 
26 Hooper-Greenhill, Eilean. “Museum education.” i The Educational role of the museum, ed Hooper-

Greenhill, Eilean. Routledge, London, New York (1994) s 229. 
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mycket snävt. Jag menar att lärande lätt kan innefatta ovan uppräknade 
tillfredsställelser. Vidare menar jag att det mycket väl kan vara så att 
människor inte går på museer med det explicita målet att lära sig något, 
men att de med största sannolikhet gör det i alla fall! Därför är det väl-
digt viktigt att museerna betraktar sig själva och sin förmedling i ett per-
spektiv av just det breda begreppet lärande. 
   Dufresne-Tassé ifrågasätter också bilden av museet som en institution i 
samhällets tjänst:    
 

[…] the idea of service to the community is probably 
suited to regional museums but, in my opinion loses its 
pertinence in the case of other types of museums, espe-
cially museums of international standing such as the Lou-
vre, the Pergamon, the Metropolitan or the British mu-
seum.27 

 
Jag skulle nog själv vilja hävda att de museer Dufresne-Tassé räknar upp 
visst har en roll i det omedelbart omkringliggande samhället t ex som mö-
tesplats och offentligt rum. Dessutom spelar de en synnerligen viktig roll 
på en ”högre” samhällelig nivå; som bärare och frambringare av olika 
identiteter – nationell, europeisk, västerländsk, social eller kulturell iden-
titet. I sammanhanget vill jag dock lyfta fram en tankeväckande fråga 
från Janet Halls text ”Museums, myths and missionaries: redressing the 
past for a new South Africa”. Hon skriver: 
 

As stated earlier, a museum is a Eurocentric concept and 
as such is something which has no equivalent in traditional 
Africa. […] 
   […] it is generally agreed by First World nations that 
they are essential as a means of preserving the past, defin-
ing national identity, and giving purpose to and providing 
continuity in life. 
   Yet are any of these considered vital by a nation in the 
Third World?28 
 

Det är alltså lätt att se museets roll i samhället ur ett perspektiv som pas-
sar vår egen kontext. På andra ställen i världen kan museet betyda helt 
andra saker, både för det omliggande närsamhället och i det större sam-
hälleliga perspektivet. Jag hävdar dock fortfarande att varifrån man nu än 

––––––––– 
27 Dufresne-Tassé (1995) s 246. 
28 Hall, Janet ”Museums, myths and missionaries: redressing the past for a new South Africa” i Mu-

seum , media, message (ed) Eilean Hooper-Greenhill, Routledge, London and New York (1995). 
 



20 

väljer att betrakta museet går det inte att komma förbi det faktum att mu-
seet är bärare av kultur och identitet och en plats för möte, reflektion och 
lärande i sin specifika kontext. Ett museum behöver heller inte nödvän-
digtvis, och per definition, vara en plats för bevarande av dåtiden, utan 
skulle lika gärna kunna tjäna som ett forum för perspektiv på och diskus-
sion av dåtiden i förhållande till nutiden, och framtiden. 

 
   Beröringspunkter med min forskning 
 
I min undersökning av Afrikafararna och Kongospår låter jag mig inspi-
reras av dessa tidigare forskningsresultat. Från Gundula Adolfsson tar jag 
med mig den kritiska blicken och framför allt problemet med den kon-
fliktfria bashistorien i museernas framställningar. En intressant fråga att 
undersöka, då vi närmar oss de temporära utställningarna Afrikafararna 
och Kongospår, är alltså i vilken mån producenterna av dessa utställning-
ar tog till vara möjligheterna att provocera, problematisera och visa på 
konflikter. 
Vaike Fors skriver om lärande inom det naturvetenskapliga området, me-
dan jag intresserar mig för lärande om historia. Detta innebär dock inget 
hinder för att vår uppfattning om lärande och meningsskapande kan vara 
närliggande. Just sådana ”spaces of negotiability” – utrymme för förhand-
ling och kommunikation – som Vaike Fors identifierar i sin avhandling, 
söker jag sålunda efter i min undersökning av historieförmedlingen i Af-
rikafararna och Kongospår. Jag är dock i ett senare skede intresserad av 
att gå ett steg längre än Fors i diskussionen kring sociokulturellt lärande 
och meningsskapande. Ett sociokulturellt synsätt skulle nämligen kunna 
innebära en total relativism i fråga om mål, innehåll och mening. I en 
förmedlingspraktik med ett demokratiskt uppdrag i botten finns dock inte 
något utrymme för sådan relativism, där varje påstående är likvärdigt med 
alla andra. 
   Två andra projekt som fokuserade just lärande av historia på museer, 
och som har varit viktiga avstamp för min egen forskning, genomfördes 
för några år sedan på Växjö Universitet. De resulterade i rapporterna Att 
resa i tiden. Mål och medel i mötet mellan museum, skola och elever 
(2000) och Konsten att lära och viljan att uppleva. Historiebruk och upp-
levelsepedagogik vid Foteviken, Medeltidsveckan och Jamtli (2002).29 
Inom ramen för det första projektet samarbetade historiker och pedagoger 
från universitetet med att studera och diskutera det speciella program som 

––––––––– 
29 Att resa i tiden. Mål och medel i mötet mellan museum, skola och elever. Red. Aronsson Peter, Per 
Gerrevall och Erika Larsson. Centrum för kulturforskning, Växjö Universitet, Växjö. Rapport nr 1 
(2000). Konsten att lära och viljan att uppleva. Historiebruk och upplevelsepedagogik vid Foteviken, 
Medeltidsveckan och Jamtli. Red. Aronsson, Peter och Erika Larsson. Centrum för kulturforskning, 
Växjö Universitet, Växjö. Rapport nr 1 (2002). 
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Kalmar läns museum utvecklat för att förmedla och levandegöra historia 
tillsammans med skolan. Både allmändidaktiska perspektiv, främst mot 
bakgrund av didaktikern Tomas Englunds diskussion kring essentialism, 
progressivism och rekonstruktivism, och historiedidaktiska perspektiv, 
lades över studien. Forskarna följde museets verksamhet i arbetet kring 
och under en upplevelsedag och en rollspelsdag. Såväl museipersonal 
som lärare och elever intervjuades om sina intentioner, förväntningar, 
upplevelser och uppfattningar. Studien sågs som ett pilotprojekt och visa-
de bl a att Kalmar läns museums verksamhet följer sina egna intentioner 
men inte helt de statliga kulturpolitiska målen.30 Studien visade också att 
det, vad gäller det praktiska genomförandet, finns explicita överenskom-
melser mellan skola och museum men mer implicita när det gäller mål 
och innehåll. Museets personal betraktas som experter i sammanhanget 
och lärarna lämnar s a s över ansvaret till museet vad gäller frågor om in-
nehåll, metod och syfte.31 Kanske blir det så, då upplevelsepedagogiken 
kräver en hel del praktiska förberedelser, som museet som arrangör måste 
ha bäst kontroll över? Pedagogerna finner i sin studie att museet har en 
progressiv inställning, när det gäller formen för förmedlingen, medan in-
nehållsfrågan kommer i skymundan.32 En annan slutsats är att eleverna är 
positiva till upplevelsen, men att dagen ganska sällan integreras i en stör-
re helhet i undervisningen i skolan. Frågan är om samma slutsatser gäller 
även sådan pedagogisk verksamhet på museerna som inte är upplevelse-
inriktad på riktigt samma sätt som ett rollspel, t ex en dramatiserad guid-
ning eller visning, där barnen själva inte deltar i spelet? Kan lärarna dess-
utom ta mer plats och ansvar när förmedlingen är av det än mer teoretiska 
slaget? 
   Det andra projektet var en fördjupning av det första och involverade 
delvis samma men också några nya forskare i arbetet. Nu var fokus inte 
längre Kalmar läns museums verksamhet utan upplevelsepedagogik och 
historia i ett större perspektiv. Verksamheterna i Foteviken i Skåne, Jamt-
li i Östersund och under Medeltidsveckan i Visby betraktades och disku-
terades. De tre huvudsakliga perspektiven i rapporten fokuserade organi-
satorisk form och logik, lärandets innehåll och utvecklingspotential. 
Forskarna skrev här bl a om upplevelsen som grund för lärande, relatio-
ner mellan människorna i förmedlingen ur ett maktperspektiv, demokrati-
aspekter och upplevelsehistoria som entreprenörskap. Historikern Åsa 
Folkesson utvecklade också ett antal modeller för utvärdering av historie-
pedagogisk verksamhet. I modellen Se skolan, t ex under rubrikerna Kon-

––––––––– 
30 Folkesson, Åsa. ”Verksamheten i ett kulturpolitiskt perspektiv.” i red Aronsson, Gerrevall, Larsson 
(2000) s 108. 
31 Lund, Stefan och Daniel Sundberg. ”Det didaktiska mötet – analys och reflektion.” i red Aronsson, 
Gerrevall, Larsson (2000) s 110. 
32 Lund och Sundberg, (2000) s 112. 



22 

flikt och maktperspektiv, Jämställdhet, Internationellt perspektiv och 
Mångkulturellt samhälle, återfinns en hel del av de perspektiv jag lyfter 
fram i min undersökning.33 Undersökningarna visade bl a att upplevelse-
pedagogiken ofta fokuserar det påtagliga och det som går att utföra rent 
praktiskt. På så sätt riskerar man att reproducera t ex könsroller och makt-
förhållanden ganska oproblematiserat. Varken museet eller skolan efter-
arbetar de upplevelser som eleverna fått. Rapporten efterlyser mer dis-
kussion.34 Vidare visar studien på att elever ofta kan jämföra samtiden 
med epoken som behandlas, men att det oftast är de negativa aspekterna 
av dåtiden som tas upp. Eleverna visar prov på en slags ”Framstegshisto-
ria” och någon förmåga till samtidskritik ger upplevelsepedagogiken säl-
lan.35 Studien visar också att demokratiaspekter sällan kommer fram i 
denna pedagogik, och att en hel del finns att göra på detta område.  
   På många sätt sammanfaller dessa studier med den analys jag försöker 
göra i föreliggande avhandling. Mina forskningsmetoder är inspirerade av 
föregående studiers banbrytande ansats och i vissa stycken används sam-
ma teoretiska begrepp och ramverk. Av en slump är det också till viss del 
samma praktik som undersöks i och med att Afrikafararna också kom att 
visas på Kalmar läns museum. Studierna skiljer sig dock åt på ett flertal 
sätt varav de tre främsta är: 

 
1) Projekten från 2000 och 2002 involverade forskare från olika 

fält, bl a pedagoger och historiker. Dessa forskare betraktade 
praktiken utifrån sina specifika ämnesbakgrunder och med teo-
retiska begrepp och diskussioner från respektive ämne. Jag för-
söker betrakta praktikerna Afrikafararna och Kongospår på 
museet utan att nödvändigtvis skilja perspektiven åt. Jag efter-
strävar att på ett mycket tydligare sätt integrera pedagogiska 
och historiska spörsmål i min didaktiska ansats. 

2) En viktig aspekt av mitt arbete är att det inte egentligen rör vil-
ket historiskt innehåll som helst utan jag fokuserar migrations-
historia, kulturmöten – ”Vi” och ”De andra”. Det är mot bak-
grund av potentialen i denna högst aktuella historia som klass-, 
genus- och etnicitetsaspekterna står ut i relief, och som diskus-
sionerna om demokrati och värdegrund kommer att föras. 

3) Ovan relaterade studier fokuserade i första hand rollspelsdagar 
och upplevelsepedagogik och de speciella omständigheter den-
na pedagogik frambringar. Min undersökning berör delvis det-

––––––––– 
33 Folkesson, Åsa ”Vägar att vandra – utvecklingsmodeller” i red Aronsson och Larsson (2002) s 
244-248. 
34 Aronsson, Peter och Erika Larsson. ”Visioner och verklighet.” i red Aronsson och Larsson (2002) s 
262. 
35 Aronsson och Larsson (2002) s 262. 
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ta i det att jag följer berättelsen om Afrikafararna genom en 
dramatiserad visning på Kalmar läns museum. Upplevelsepe-
dagogiken är dock inte huvudfokus i mitt arbete. Istället är jag 
intresserad av att diskutera de didaktiska valen, och följderna 
av dessa val, i historieförmedling av mer allmänt slag. Det är 
kanske t o m den mer traditionella förmedlingen på museerna 
som inte kan erbjuda dramatiserade visningar, rollspel, eller 
upplevelsepedagogik som intresserar mig främst.  

 
På detta sätt menar jag dessutom att resultaten av min undersökning på ett 
vis kanske kan komma att bli mer allmängiltiga och ha en plats i en dis-
kussion om historieförmedling inte bara på museerna utan även i samhäl-
let i stort. 

2.2 Bilder av ”Oss” och ”De andra” 
 
De båda utställningarna som står i fokus i denna avhandling handlar om 
migration och kulturmöten – ”Vi” och ”De andra”. Afrikafararna var en 
berättelse om svenskar som utvandrade till södra Afrika, medan Kongo-
spår behandlade skandinavers delaktighet i kolonialprojektet i Kongo. 
Det är alltså inte egentligen Afrika i sig, eller afrikanerna, som är huvud-
fokus vare sig i dem eller i denna avhandling. Däremot utgör bilden av 
Afrika bakgrunden till hela historieberättandet.  
   Svenskarna och deras öden står i relief till Afrikabilden och deras mö-
ten med den nya kontinenten och de människor som bor där blir sålunda 
centralt. Det sätt mötena och relationerna mellan svenskarna och skandi-
naverna å ena sidan och de svarta afrikanerna å andra sidan skildras på 
ger inte bara en bild av ”De andra” utan också av ”Oss”. I utställningarna 
kan alltså en uppfattning om en svensk eller skandinavisk identitet utlä-
sas. Denna uppfattning, som förmedlas direkt eller indirekt till besökaren, 
om hurdana ”Vi” har varit i förhållande till andra genom historien, spelar 
antagligen roll för hur ”Vi” uppfattar oss själva i mötet med ”De andra” 
idag. Samma sak gäller för hur genusrelationer och klassrelationer för-
medlas och uppfattas. På så vis kan museiförmedlingen spela en viktig 
roll i identitetsskapandet och i förhållningssättet till visionen om ett mul-
tikulturellt, jämställt och demokratiskt samhälle av idag. 
   I avhandlingen kommer både genus-, klass- och etniska relationer att 
betraktas och diskuteras. Förmedlingen av relationerna i de två utställ-
ningar denna avhandling undersöker kommer dessutom att diskuteras i 
samband med att förutsättningarna för ett fördjupat historiemedvetande i 
utställningarna avhandlas. Först ska vi dock titta närmare på hur just Af-
rika och afrikaner skildrats i svensk pedagogisk text tidigare. 
   I avhandlingen ”De Andra” – Afrikaner i svenska pedagogiska texter 
(1768-1965) går Luis Ajagán-Lester igenom pedagogiska texter från geo-
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grafi- och historieundervisningen i Sverige under närmare 200 år.36 Peda-
gogen Ajagán-Lester gör en kritisk diskursanalys med hjälp av språkteo-
retikern Mikhail Bachtins teorier om dialogism. Ajagán-Lester urskiljer i 
fyra epoker med olika kännetecken i materialet. Under första perioden, 
1768-1850, betonar texterna kulturella skillnader mellan européer och af-
rikaner. Den värdeladdade dikotomin ”det mäktiga och civiliserade Euro-
pa” mot ”det vilda Afrika” dominerade framställningen av ”kulturella 
praktiker: moraliska, religiösa, sociala och estetiska.”37 Ajagán-Lester 
finner samma mönster i samtalet om civilisation, religion och koloniser-
ing.  
   Mellan 1850-1920 läggs biologiska aspekter till samtalet: ”Rasindel-
ningar lämnar den vetenskapliga kontexten och översätts till skolkun-
skap.”38 Här diskuterar Ajagán-Lester också sådant som inte tas med i 
texterna:  
 

Som vi sett ovan framställdes kontakten mellan de vita och 
de svarta som i sig positiva. Att de mötte motstånd, både 
kulturellt och militärt, nämns bara i förbigående. Att kriget 
mellan koloniala makter och afrikanska folkgrupper över-
gick till folkmord, som det hände i kriget mellan herero-
folket och den tyska staten uteslöts också från berättelser 
och skildringar.39  

 
Att texterna inte förmedlar detta beror, enligt Ajagán-Lester, på att även 
de svenska textförfattarnas uppfattning var densamma som kolonialher-
rarnas; dessa hade rätt att – var till och med kallade att – erövra utomeu-
ropeiska områden och folk.40 
   Från 1920 till slutet av 1950-talet syns i texterna en uttalad hierarkisk 
rasism som framvisar den vita rasens överlägsenhet och uppfattningarna 
om ”de andra” förstärks i och med den ”vetenskapliga legitimitet” raslä-
ran erbjuder.41 De koloniala argumenten finns fortfarande i grunden men 
Ajagán-Lester ser också ett nytt inslag: ”Européernas närvaro förstås nu 
inom sammanhang av utvecklingsfrågor. De är i Afrika för att hjälpa dess 
underordnade människor att få bättre levnadsstandard och främja utveck-
ling.”42 

––––––––– 
36 Ajagán-Lester, Luis. ”De Andra.” Afrikaner i svenska pedagogiska texter (1768-1965). Högskole-
förlaget vid Lärarhögskolan i Stockholm, Stockholm (2000). 
37 Ajagán-Lester (2000) s 67. 
38 Ajagán-Lester (2000) s 132. 
39 Ajagán-Lester (2000) s 137. 
40 Ajagán-Lester (2000) s 137. 
41 Ajagán-Lester (2000) s 185. 
42 Ajagán-Lester (2000) s 183. 
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   Under sista perioden, från 1960-talet och till århundradets slut, menar 
Ajagán-Lester att den artikulerade rasismen rensas ut, men att nya fakto-
rer, t ex kulturella, ändå markerar skillnaderna mellan svarta och vita – 
”afrikanerna” och ”oss.” Under perioden kommer dock även nya texter 
som kan beskrivas som ”polyfoniska.” Ajagán-Lester skriver: 
 

Texterna från det industriella samhället tenderade att bli 
monologiska. I dessa monologiska texter utövade det na-
turvetenskapliga paradigmet hegemonin. Det rasbiologiska 
tänkandet stod i samklang med de […] krafter som verka-
de för att skapa en nationell identitet. I det senmoderna 
samhället, som började få sina konturer, verkar centrifuga-
la krafter som skapar en konkurrerande diskurs. Denna 
konkurrerande diskurs skapade nya dialogiska, mångrösta-
de texter som utestängde rasistiska accenter. Dessa alterna-
tiva texter blev bärare av nya meningar: antirasistiska, so-
lidariska med Afrika, antidikotoma.43 

 
Numera hörs alltså ibland afrikanska röster och t ex röster som talar ur ett 
solidaritetsperspektiv om frågor som gäller utveckling.44 
   Ajagán-Lester menar dock till slut att det förvisso är möjligt att ifråga-
sätta periodiseringen ovan. De skillnader som syns är tendenser som inte 
på något sätt kan överskugga kontinuiteten i historieberättandet. Om man 
t ex betraktar frågan om svenskhet ser han hur det från 1850-talet fram till 
undersökningens slut finns fog för att säga att alla texter 
 

[…]bidragit till att skapa en svensk social identitet, som 
krävdes för att inkorporera folk till det nya sociala projek-
tet, konstruktionen av ett industriellt land, av nationen. Ta-
let om ’de andra’ skulle handla i grund och botten om ’oss’ 
snarare än om ’dem.45 

 
Vidare menar han att det finns fog för att tala om en enda tankefigur som 
under hela perioden ligger till grund för texternas budskap: ”den väster-
ländska kulturens odiskutabla överlägsenhet/primitiva folkens underläg-
senhet.”46 
   Mai Palmberg vid Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala har i två olika 
omgångar analyserat svenska läromedel och skrivit om vilken bild av Af-

––––––––– 
43 Ajagán-Lester (2000) s 225. 
44 Ajagán-Lester (2000) s 223. 
45 Ajagán-Lester (2000) s 189. 
46 Ajagán-Lester (2000) s 191. 
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rika som förmedlas i dem.47 Den senaste undersökningen resulterade i 
boken Afrikabild för partnerskap? Afrika i de svenska skolböckerna, som 
kom ut år 2000. Palmblad genomförde denna nya undersökning mot bak-
grund av att den nya svenska Afrikapolitiken – så som den formulerades 
1998 – bygger på tanken om ett partnerskap, snarare än på rollerna som 
biståndsgivare och biståndstagare.48 Resultaten från den tidigare under-
sökningen fick ligga till grund för diskussionen av undersökningen 2000.  
   Palmblad fann (1987) ett antal fördomar i texterna om Afrika – fördo-
mar som hon menar kan ligga till grund för de värderingar vi gör. De 
”gamla” fördomar hon fann menar hon kan ses som kvarlevor från en ko-
lonial ideologi: 
 

1) Biologisk rasism 
2) Synen på afrikaner som stridslystna vildar 
3) Beskrivning av Afrika som om det inte hade en egen historia 
4) Europa som utvecklare 
5) Afrika som i huvudsak exotiskt 
6) En beskrivning som bygger på föreställningen att Afrika står 
långt ner på en tänkt utvecklingsstege. 

 
Till dessa gamla fördomar lägger hon dessutom tre ”nya:” 
 

7) En syn på u-hjälp som Afrikas frälsning 
8) En medlidandeskapande framställning 
9) En framställning som återger och förstärker känslor av skuld 
snarare än av solidaritet.49 

 
Ajagán-Lester och Palmberg har alltså visat hur bilden av Afrika och af-
rikaner traderats i pedagogiska skrifter i Sverige under närmare 200 år. 
Afrikafararna och Kongospår – två historieförmedlande utställningar i 
folkbildande syfte i början på 2000-talet – kan på sätt och vis sägas tillhö-
ra denna genre av pedagogisk litteratur om Afrika. Huruvida historieför-
medlingen i utställningen sedan kan sägas följa samma mönster som 
Ajagán-Lester identifierat i sin undersökning, dvs den västerländska kul-
turens odiskutabla överlägsenhet/primitiva folkens underlägsenhet, och 
om de fördomar Palmberg pekar på i sina böcker går att urskilja även i 
denna berättelse, kommer den här undersökningen att försöka ta reda på. 
Resultatet kommer sedan att ligga till grund för en diskussion om hur 

––––––––– 
47 Palmberg, Mai. Afrikabild för partnerskap? Afrika i de svenska skolböckerna. Nordiska Afrikain-
stitutet, Uppsala (2000). 
48 Palmberg hänvisar till Skr 1997/98:122, Afrika i förändring. En förnyad svensk Afrikapolitik inför 
2000-talet. Utrikesdepartementet, Stockholm (1998). 
49 Palmberg (2000) s 13-14. 
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förmedlingen kan sägas påverka vårt historiemedvetande samt huruvida 
en sådan förmedling förstärker eller försvagar bilden av dessa institutio-
ner som förvaltare av sitt demokratiska samhällsuppdrag. 
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3. Teoretiska utgångspunkter och frågeställningar 
 
I ovanstående avhandlingskapitel beskrevs avhandlingens ramar och bak-
grund. I följande kapitel skall vi så fördjupa oss i de teoretiska utgångs-
punkterna för undersökningen av de två utställningarna. Genusforskaren 
Wera Grahn för i sin avhandling ”Känn dig själf.” Genus, historiekon-
struktion och kulturhistoriska museirepresentationer ett resonemang om 
vikten av att tydliggöra vilken position man som forskare ser och talar 
ifrån.50 Hon inspireras av en annan genusforskare – Donna Haraway – 
och dennas tankar om ”situated knowledges” och ”sitings” i ”Situated 
Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Par-
tial Perspective”.51 I övertygelsen om omöjligheten för forskaren att fri-
göra sig från sina förutsättningar och erfarenheter och hävda objektivitet, 
i positivistisk mening, i sin ansats och sitt seende, redovisar jag i detta av-
snitt sålunda de platser varifrån jag ställer mina frågor och gör mina ob-
servationer. Det, menar jag i likhet med Harraway och Grahn, är ett sätt 
att skapa förutsättningar för intersubjektiv granskning. 
   Mitt forskningsintresse fokuserar alltså historieförmedling och me-
ningsskapande på den samhällsarena som museerna utgör. För att kunna 
beforska denna praktik hämtar jag inspiration och redskap från de båda 
vetenskapsfälten historia och pedagogik. Fälten förenas i det empiriska 
materialet och i de didaktiska frågeställningarna. Dessa frågeställningar 
rör vidare ett antal till fälten associerade underområden. Jag ska därför i 
detta kapitel ge en beskrivning av utgångspunkter och redskap, så som 
jag definierar och använder dem. 
   Eftersom mitt forskningsintresse och mina frågeställningar främst fötts 
ur mina kontakter med vardagsarbetet på museerna, och skolans verk-
samhet, snarare än att vara någon fortsättning på en specifik forsknings-
tradition eller avhandling, kommer ingen fullständig karta över tidigare 
forskning att redovisas här. Eftersom flera olika vetenskapsfält och forsk-
ningstraditioner dessutom sammanfaller i min egen forskning skulle i så 
fall ett stort antal områden behöva kartläggas. Istället redovisar jag efter 
hand relevant tidigare forskning främst i samband med att aktuella be-
grepp och redskap för mitt forskningsarbete diskuteras. 

––––––––– 
50 Grahn, Wera ”Känn dig själf” Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresenta-

tioner. Tema Genus; Linköpings Universitet (2006) s 14. 
51 Harraway, Donna J. ”Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege 

of Partial Perspective” i Simians, Cyborgs, and Women. The reinvention of Nature. Routledge, New 
York (1991) s 183-201. 
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3.1 Didaktiska perspektiv och frågor 
 
Detta är en avhandling i historia med didaktisk inriktning. Den handlar 
om hur historia förmedlas och uppfattas. I en förmedlingssituation, som t 
ex en museiutställning, är det intressant att fråga sig vad som förmedlas, 
hur det förmedlas och varför. Dessa frågor utgör den didaktiska dimen-
sionen av mitt arbete med museiutställningarna. Här följer därför en re-
dogörelse för mina didaktiska utgångspunkter och redskap. 
   Min förståelse av begreppet didaktik är mycket bred. Didaktik har, på 
ett övergripande plan, av didaktikerna Werner Jank och Hilbert Meyer, 
förklarats som ”läran om undervisningens och inlärningens teori och 
praktik.”52 All undervisning eller förmedling av kunskap, i någon syste-
matisk form eller inom en institutions ramar, t ex i ett nationellt skolvä-
sende, i ett klassrum, eller på ett museum, skulle då kunna sägas vara 
grundad i didaktiska överväganden och därmed kunna analyseras med di-
daktiska redskap. En didaktisk kompetens kan sålunda operationaliseras 
på olika nivåer. Dels kan didaktiken fungera som ett preskriptivt och 
pragmatiskt redskap, t ex vid planeringen av en viss undervisningssitua-
tion eller vid utarbetandet av styrdokument för ett helt skolsystem. Dels 
kan didaktiken fungera som ett deskriptivt och analytiskt redskap i forsk-
ning kring olika undervisnings- och inlärningssituationer.53 Att använda 
didaktik som analytiskt redskap handlar om att reflektera över och ställa 
frågor till en sådan praktik.  
   Ett exempel på en sådan institution eller praktik är den svenska skolan. 
De normer som ska ligga till grund för de didaktiska ställningstagandena 
där skall bottna i samhällets värdegrund. Eftersom denna värdegrund för-
ändras över tid skulle det sålunda också kunna vara möjligt att se olika 
former av didaktiska ställningstaganden i olika historiska sammanhang. 
Detta betyder alltså att de genomförda didaktiska ställningstagandena 
både är styrda av och påverkar sammanhanget och att de bör studeras i 
samband med den större kontext de utgör en del av.  
 
   De klassiska frågorna 
 
De klassiska frågorna i didaktiska sammanhang är alltså Vad? Hur? och 
Varför? Dessa frågor, eller snarare svaren på dem, strukturerar olika 
aspekter av det didaktiska intresseområdet. Vad?-frågan rör innehållet i 
förmedlingen och undervisningen – själva stoffet. Bakom frågan Vad? vi-
sar sig tydligt vad som betraktas som viktigt stoff i just denna undervis-

––––––––– 
52 Jank, Werner och Hilbert Meyer ”Nyttan av kunskaper i didaktisk teori” i Didaktik – teori, reflek-

tion och praktik. (red) Michael Uljens, Studentlitteratur (1997) s 18. 
53 Se t ex Arfwedson och Arfwedson, relaterade i Larsson, Hans Albin. ”Från insikt till åsikt.” i Hi-
storiedidaktiska utmaningar (1998) s 71. 
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ningspraktik eller förmedlingssituation. Dessutom framträder, som på ett 
negativ, det stoff som inte betraktats som viktigt – det stoff som valts 
bort. Att se det som saknas och lyssna i tystnaden är sålunda minst lika 
viktigt som att se det som framträder om man vill analysera budskapet i 
en berättelse eller förmedling.  
   Hur?-frågan rör metoden som det utvalda stoffet behandlas eller för-
medlas på. Bakom den frågan visar sig det sätt någon valt (eller väljer) att 
arbeta med det utvalda innehållet på, de metoder som ansetts (eller anses) 
framgångsrika och användbara i förmedlingen av budskapet.  
   Den tredje frågan är Varför? I diskussioner om didaktik rangordnas säl-
lan de tre frågorna just på grund av att de alla tre ses som likvärdiga 
aspekter av den slutgiltiga produkten. Frågan är dock om inte just Var-
för?-frågan borde lyftas fram mer. Möjligen skulle man kunna säga att 
för läraren, pedagogen, är Vad?- och Hur?-frågorna mer aktuella, kanske 
för att de menar att Varför?-frågan besvaras i kurs- och läroplaner eller t 
o m är underförstådda. Många didaktiska forskare skulle dock gärna fo-
kusera just frågan Varför? Bakom denna fråga ligger nämligen svaret på 
tanken med hela lärandesituationen. Här avslöjas intentioner och syften. 
Denna fråga kan dessutom användas till att problematisera de andra två. 
Det är t ex möjligt att ställa frågan Vad? till förmedlingen i en historieut-
ställning och få fram vilken historia som berättas, kanske på bekostnad av 
en annan. Om vi sedan dessutom frågar Varför Vad? – alltså varför just 
detta stoff och inget annat, varför just denna berättelse – och Varför 
Hur?, kommer vi intressanta förhållanden på spåren. Dessa kan blottläg-
ga bakomliggande strukturer, motiv och ideologier som förklarar en hel 
del om värderingar, normer och maktstrukturer på en samhällelig nivå, t 
ex vilken betydelse den egna nationaliteten tillmäts, vad som ryms inom 
ramarna för begreppet demokrati eller hur samhällets genus- och klassre-
lationer reproduceras. 
   Till dessa tre frågor vill jag i min undersökning dessutom lägga frågan 
Och sedan? Vilken effekt får förmedlingen på dem som tar del av den? 
För att beskriva denna måste vi se på historieförmedlingen ur ett motta-
garperspektiv. Vilken är tanken med att gå till museets utställning, hur 
uppfattas förmedlingen, vad fastnar i individens sinne och hur kan detta 
påverka besökarens syn på historia? 
 
   Ämnes- och allmändidaktik   
 
I allmänna ordalag är didaktik något som rör olika aspekter av förmed-
lingens och inlärningens teori och metod. De speciella betingelser som 
vårt utbildningsväsende och de institutionaliserade vetenskaperna bjuder 
på är bl a kategorisering och ämnesuppdelning. På grund av att denna 
ämnesuppdelning finns och på grund av att många anser att olika ämnen 
är så olika varandra till sin karaktär och sin vetenskapliga tradition, har 
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tanken om ämnesspecifik didaktik – ämnesdidaktik – vunnit viss hävd. 
Detta gäller inte minst inom historikerskrået. Vetenskapen i stort, fakulte-
ter och institutioner på universitetet och skolans styrdokument, läroplaner 
och kursplaner, delar in livsvärlden i olika discipliner med ansvar för oli-
ka kunskapsområden. Dessa discipliner eller ämnen har olika mål och fo-
kus.     
   Förespråkare för en ämnesdidaktisk uppdelning menar att de olika äm-
nena har olika, ämnesspecifika, inneboende värden och att det är nödvän-
digt att ta ställning till speciella didaktiska problem förknippade med just 
det föreliggande ämnet. Historikern Hans Albin Larsson menar att ”efter-
som ämnesdidaktiken inte kan vara generell måste den vara specifik.”54 
Det går alltså inte att fullt ut applicera t ex språkdidaktiska problem och 
frågeställningar på historieämnet, eller tvärt om. I en debatt under 1980- 
och 1990-talen, om olika didaktiska perspektiv, framträdde t ex Klas-
Göran Karlsson och Hans Albin Larsson som företrädare för denna över-
tygelse.55 
   Andra talar hellre om allmändidaktik och menar att man kan och bör re-
sonera mera generellt om didaktiska frågor och problem. Detta speglar en 
något annorlunda syn på kunskap och meningsskapande och dessa röster 
talar för att överbrygga den ämnesmässiga uppdelningen och fokusera de 
övergripande frågor som är gemensamma för alla ämnen och all kun-
skapsförmedling. Det finns grundläggande strävansmål, problem och frå-
gor som t ex demokrati, jämställdhet, etik och existentiella frågor, som är 
övergripande och inte kan överlåtas till endast ett ämne. Pedagogerna 
Tomas Englund och Gunilla Svingby framstod i debatten på 1980-talet, 
som företrädare för detta synsätt.56 Det handlar också om att se undervis-
ning som en förutsättning för ett lärande och meningsskapande som går ut 
på att knyta samman olika kunskaper till en begriplig förståelse av hela 
livsvärlden. 
   En ämnesuppdelning och ett på detta följande ämnesdidaktiskt synsätt 
ger förvisso en viktig struktur och ordning på världen och på utbildnings-
väsendet. Denna struktur kan också vara viktig för individens lärande el-
ler skapande av kunskap, eftersom den underlättar förståelsen. Didakti-
kerna Gerd B och Gerard Arfwedson skriver i boken Didaktik för lärare 
– En bok om lärares yrke i teori och praktik: 
 

Ämnestänkande är i denna mening ett organiserat tänkande 
men det är också ett komplext tänkande (liksom den analy-
tiska förenklingen). Ett ämne (eller en disciplin, som man 

––––––––– 
54 Larsson, Hans Albin. ”Från insikt till åsikt” i Historiedidaktiska utmaningar (1998) s 77. 
55 Schüllerqvist, Bengt. Svensk historiedidaktisk forskning. Vetenskapsrådets rapportserie, Stockholm 
(2005:9) s 20. 
56 Schüllerqvist (2005) s 20. 
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alltså säger) är nämligen en syntetisk begreppsstruktur, 
som möjliggjorts av tidigare analys och som ordnar idéer 
om likheter i ett överskådligt och hierarkiskt mönster. 
Ämnestänkande sägs därför vara särdeles lämpat för att 
stödja den intellektuella utvecklingen som ett av målen för 
all undervisning.57 

 
Detta talar alltså för en ämnesuppdelning som organiserar och strukture-
rar kunskap och utbildning. För att göra det komplexa enkelt och för att 
få fram en överskådlig struktur av begreppen skulle alltså krävas att vissa 
val görs och vissa metoder används, som passar just det specifika ämnes-
området. Mycket talar för att ämnesdidaktiska val är grundläggande för 
begripligheten i kunskapsinhämtningen på ett speciellt kunskapsområde. 
Detta kan gälla även för historieämnet. Hans Albin Larsson menar också 
att det självklart är så att demokratiska och humanistiska principer ska 
genomsyra all undervisning och att ämnesuppdelningen inte skulle utgöra 
ett hinder för detta.58  
   Ett allmändidaktiskt synsätt skulle kunna ses som problematiskt om det 
fick till följd att olika perspektiv inom ett ämnesområde helt fick stå till-
baka för likriktning mot ett bestämt mål som undervisningen i alla ämnen 
skall inrätta sig efter. Allmändidaktiken ger dock vinster av att motverka 
uppdelning och fragmentarisering av kunskap. Faktum är ju att gräns-
dragningen mellan ämnena i sig också kan problematiseras, om vi synar 
den lite närmre. Likaså kan ”sanningen” i olika vetenskapliga system och 
strukturer ifrågasättas. Språkprofessorn John Willinsky, t ex, ifrågasätter i 
boken Learning to divide the world. Education at empire´s end det förgi-
vet tagna i att västerlandets utbildningssystem skulle baseras på naturgiv-
na uppdelningar och gränsdragningar. Han menar istället att det går att se 
hur en imperialistisk ideologi, och tankar om etnisk under- och överord-
ning, legat till grund för systematisering och kunskapssyn.59 
   Uppdelningen i olika ämnen kan dessutom vara resultatet av politiska 
beslut och kan se olika ut i olika länder. Ämnet historia är ju t ex på en 
högre utbildningsnivå i Sverige uppdelat i ekonomisk historia och allmän 
historia. I andra länder finns t ex socialhistoria som egen disciplin. Vi har 
teknikhistoria och idé- och lärdomshistoria. Enligt ett strikt ämnesdidak-
tiskt resonemang skulle då dessa historieämnen vara förbundna med olika 
slags didaktik, vilket kan kännas lite märkligt. Det är också viktigt att 
komma ihåg att denna uppdelning av ämnet i det högre utbildningsväsen-

––––––––– 
57 Arfwedson, Gerd B och Gerhard Arfwedson. Didaktik för lärare - En bok om lärares yrke i teori 
och praktik. (2002) s 221. 
58 Larsson, Hans Albin (1998) s 77. 
59 Willinsky, John. Learning to divide the world. Education at empire´s end. University of Minnesota 

Press, Minneapolis, London (1998). 
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det inte har någon motsvarighet i de lägre stadierna i det svenska skolsy-
stemet. I grundskolan samsas alla dessa aspekter av historia, tillsammans 
med bl a samhällskunskap, under ämnesrubriken SO. Ett allmändidaktiskt 
resonemang kan alltså verka överbryggande och skapa möjligheter till ut-
byte av didaktiska erfarenheter från olika ämnesområden – ämneserfa-
renheter som faktiskt skulle kunna berika andra områden. Dessutom skul-
le ett sådant samarbete kunna identifiera gemensamheter som skulle un-
derlätta ett integrativt lärande och ge eleven ett samband och ett samman-
hang. 
   Genom ovanstående resonemang blir det för mig tydligt att det inte är 
fruktbart att välja antingen det ena eller det andra – att bekänna sig som 
antingen allmändidaktiker eller ämnesdidaktiker. Även Hans Albin Lars-
son kommer fram till att någon motsättning mellan dessa båda synsätt på 
didaktik inte finns.60 Det finns alltså didaktiska och pedagogiska vinster 
med att föra ett resonemang på båda dessa plan. Vi kan t ex fråga oss om 
det över huvud taget är möjligt att i dagens institutionaliserade utbild-
ningsväsende och systematiserade vetenskapstraditioner helt frigöra sig 
ifrån det ämnesspecifika tänkandet. Faktum är dock att det idag gärna ta-
las om tematiskt lärande, problembaserat lärande och ämnesövergripande 
samarbeten i skolan. Sålunda blir det allmändidaktiska tänkandet ständigt 
allt mera aktuellt. För den som ser lärande, utbildning och bildning som 
något mer än inomvetenskaplig specialisering är funderingar av en annan 
karaktär än det rent ämnesspecifika en nödvändighet. 
   Mitt undersökningsområde är museet och museets förmedling av histo-
ria. Här finns förvisso vetenskapliga ramar, men eftersom jag uppfattar 
dem som betydligt mer transparenta än ramarna för ämnesindelningen i 
skolsystemet tar jag intryck av både ämnesspecifika och allmändidaktiska 
resonemang. Historiedidaktiken utgör för denna undersökning en naturlig 
tradition och bas att ta avstamp ifrån, men eftersom både museets uttalade 
mål, och min egen hållning till meningsskapande, går utanför historieve-
tenskapen kommer en integrativ didaktik – en didaktik som överskrider 
uppdelningen i det allmänna och det ämnesspecifika och drar nytta av 
båda synsätten – att ligga till grund för mitt resonemang i det följande. 
 
   Integrativ didaktik  
 
I artikeln ”Ett bildningsdidaktiskt perspektiv” lyfter Christer Fritzell fram 
bildningsbegreppet, dels som en möjlig utgångspunkt för vidare diskus-
sion om utbildningssystemets förhållande till individen och samhället, 
dels som ett förslag på ett avstamp för praktiskt genomförande av didak-

––––––––– 
60 Larsson, Hans Albin (1998) s 88. 
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tisk teori.61 Fritzell förklarar utbildning som ett resultat av en planerad 
och systematiskt genomförd verksamhet, där man syftar mot att nå mål 
som formulerats av makthavare i systemet. Innehållet i verksamheten, 
stoffet, är också valt och strukturerat enligt ett visst mönster. Bildning, å 
andra sidan, skulle i stället röra ”individens självförverkligande som 
Människa” och hennes möjligheter ”att kunna frigöra sig från naturgivna 
och kulturella begränsningar.”62 Bildning skulle alltså i denna tappning 
handla om att kunna förhålla sig kritisk till utbildningens innehåll och 
systematik och en kompetens att se bortom systemets mönster. Bildning 
bygger liksom utbildning också självklart på ett inhämtande av faktakun-
skaper men själva bildningskompetensen ligger i att dels kunna ifrågasät-
ta kanon och problematisera dess faktakunskaper, dels att kunna samman-
föra dem och ställa dem i relation till varandra och andra kunskaper, 
andra fält. Dessutom handlar det om att kunna diskutera sambandet mel-
lan kultur, samhälle och utbildningens innehåll och utseende, och att kun-
na frigöra sig från sina egna utgångspunkter. Fritzell talar här om ett kri-
tiskt-emancipatoriskt ideal.63 
   Ett sätt att se på lärande kännetecknas av att kunskaper bygger på var-
andra, att sten läggs till sten i ett projekt, där det färdiga bygget motsvarar 
utbildningen. Det finns en ritning att följa med tydliga anvisningar om i 
vilken ordning den färdiga produkten skall sättas samman och se ut. Ett 
sådant lärande kan beskrivas som summativt. Ett annat sätt att se på 
lärande, som Fritzell vill lyfta fram, är det integrativa. Med detta synsätt 
följer att man redan vid processens början har ett begrepp om fältets om-
fattning och en insikt om att processen med att greppa fältet aldrig kom-
mer att kunna avslutas och kallas helt färdig. Lärprocessen fördjupas i 
och med att den lärande hela tiden utökar sina kunskaper, definierar dem, 
sätter dem i relation till andra kunskaper och andra fält, och förhåller sig 
kritisk till sina egna utgångspunkter. Eftersom samhället är statt i ständig 
förändring, liksom även kulturen och individen själv, måste utgångspunk-
terna och relationerna mellan dessa faktorer och kunskapen i fältet hela 
tiden omdefinieras.64 Processen är alltså aldrig avslutad och färdig. 
   Jag vill alltså mot bakgrund av detta se den integrativa didaktiken som 
en ansats att betrakta det ämnesspecifika och allmändidaktiska som sam-
verkande för lärande om en värld som inte enkelt låter sig indelas i ett 
rutnät, utan där processer och problem sträcker sig över och mellan fält 
med ganska suddiga konturer. Jag argumenterar alltså inte för historie-
ämnets uppgång i ett samhällsvetenskapligt ämne, men väl för ett när-

––––––––– 
61 Fritzell, Christer. ”Ett bildningsdidaktiskt perspektiv” i På väg mot integrativ didaktik. (red) Lena 
Fritzén. Acta Wexionensia Nr 53, Växjö University Press, Växjö (2004). 
62 Fritzell (2004) s 19. 
63 Fritzell (2004) s 19. 
64 Fritzell (2004) s 24. 
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mande mellan dessa två och andra närliggande ämnen. Inom den integra-
tiva ansatsen blir det alltså, med utgångspunkt i ämnet, vidare möjligt, att 
diskutera gemensamma strävansmål med undervisning och lärande utan 
att en fokusering på dessa allmändidaktiska mål tränger undan alla andra 
perspektiv. Den integrativa didaktiken ska nämligen innefatta en ständigt 
kritisk hållning till utgångspunkterna för den egna hållningen, ända ner-
ifrån ämnesnivå om man så vill samt en ständig överläggning, med per-
spektiv från olika ämnen, om kunskapens och övertygelsernas giltighet. 
   Om den ämnesinriktade didaktiken och allmändidaktiken kan ses som 
didaktiska frågor uppdelade på två plan, vill den integrativa didaktiken 
arbeta för ett mer samlat synsätt. Enligt min uppfattning är kärnan i det 
Fritzell vill förmedla just insikten om sambandet mellan individen – sko-
lan – och samhället. Detta kallar han den didaktiska interaktionen. Fritzell 
pläderar för att vi i den didaktiska diskussionen om lärandet skall lyfta 
blicken från individen och individens förhållande till lärandet och även 
innefatta de andra delarna av den didaktiska interaktionen. Fritzells ut-
gångspunkt är att ”undervisning och lärande aldrig sker i ett socialt tom-
rum, utan att även specialiserat ämneskunnande har sin plats och funktion 
i bredare kulturella sammanhang.” Han uttrycker dock en farhåga om att 
utbildningsbegreppet, så som detta begrepp har definierats i det ovanstå-
ende, dominerar det högre utbildningsväsendet i Sverige idag, på bekost-
nad av det han kallar bildning. Fritzell menar här att just bildning skulle 
kunna vara den bro som överbrygger delningen mellan ämnesdidaktik 
och allmändidaktik, mellan en systematisk faktainhämtning och den kri-
tisk-emancipatoriska hållningen.65  
   Min förståelse av en integrativ didaktik innefattar också en övertygelse 
om att vi, för att kunna åstadkomma de allra bästa förutsättningarna för 
att lärande och meningsskapande skall kunna ske, måste se till att integre-
ra alla de olika aspekter som påverkar och utgör en undervisnings- och 
lärandesituation, så långt som bara är möjligt. Didaktikern Michael Ul-
jens tydliggör (inspirerad av Heimann, 1962) dessa olika didaktiska 
aspekter av den pedagogiska processen i följande formulering: 
 

I praktisk-pedagogisk verksamhet är det alltid någon 
(vem?) som någon gång (när?) någonstans (var?) och av 
någon anledning (varför?) undervisar någon (vem?) i något 
(vad?) på något sätt (vilket?), för att denne genom någon 
typ av verksamhet (vilken?) skulle nå någon form av kom-
petens (vilken?) för att kunna förverkliga sina intressen nu 
och i framtiden.66 

 
––––––––– 
65 Fritzell (2004) s 14. 
66 Uljens, Michael (red). Didaktik – teori, reflektion och praktik. Studentlitteratur, Lund (1997) s 168. 
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Frågorna inom parentes kan sålunda användas som analysredskap för 
forskaren eller för läraren som vill reflektera kring den egna undervis-
ningen. Intressant är faktiskt att jämföra ovanstående citat med den för 
historieämnet källkritiska portalfrågan: ”Vem säger vad till vem, när och 
med vilket syfte?” Detta torde klargöra två av didaktikens för mig grund-
läggande drag: reflektion och ett principiellt kritiskt förhållningssätt.  
   De olika aspekterna i Uljens mening ovan samverkar med varandra och 
är beroende av varandra. En genomförd integrativ didaktik ser alltså till 
att svaren på de olika frågorna verkar i samma riktning. En av utgångs-
punkterna för mina undersökningar av museernas historieförmedling är 
övertygelsen om att en överrensstämmelse mellan mål, form och innehåll 
är att föredra för att skapa en effektiv och stimulerande lärandesituation.  
 
   Om kunskap, undervisning och lärande i museet 

 
Bakom varje situation som innebär undervisning och inlärning, förmed-
ling och reception bör det finnas en teori om lärande. Museiforskaren 
George E Hein skriver i boken Learning in the Museum att de grund-
läggande beståndsdelarna i varje sådan teori om lärande är en teori om 
kunskap, en teori om lärande och en teori om undervisning.67 Dessa delar 
bildar tillsammans en övertygelse som omsätts i praktiken i den aktuella 
lärandesituationen. I bästa fall. Det finns nämligen en oerhörd mängd oli-
ka faktorer som påverkar undervisning och inlärning, förmedling och re-
ception och som påverkar och förändrar de intentioner som fanns i pro-
cessens begynnelse. Hein skriver vidare: 
 

To pursue an intentional educational role successfully and 
efficiently, museums need to have a conscious educational 
policy. If no conscious effort is made to adopt a theory of 
education, the museum’s exhibitions, layout, and general 
atmosphere will still express a point of view about educa-
tion and visitors will still receive powerful educational 
messages but these may be mixed and/or contradictory and 
visitors may be confused.68 

 
För att kunna diskutera lärande på museet ritar Hein upp en fyrfältare, där 
den ena axeln rör teorier om kunskap. Den har som ena ytterlighet ”kun-
skap oberoende av det lärande subjektet” (realism) och som den andra 
”kunskap i sinnet, konstruerad av den lärande.”69 Den andra axeln handlar 

––––––––– 
67 Hein, George E. Learning in the museum. Routledge, London och New York (1998) s 16. 
68 Hein (1998) s 14-15. 
69 Hein (1998) s 18, min övers. Alla termer och allt resonemang från Hein översatta till svenska av 
mig. 
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om teorier om lärande och dess ena ytterlighet beskriver lärande som en 
stegvis process, där bit för bit läggs till ett motverkande (reactive), passivt 
sinne. Den andra ytterligheten betecknas av lärande som en aktivitet vil-
ken leder till en omstrukturering av sinnet. Hein kan så identifiera fyra 
olika teorier om pedagogik. Han kallar dem Discovery, Constructivism, 
Stimulus-Response och Didactic, Expository:70  
 

                   Learning     theory 

   
  T
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Discovery Didactic, 
Expository

Stimulus- 
Response  Constructivism 

Incremental 
learning, 
added 
bit by bit 

Learner 
constructs 
knowledge 

Knowledge exists outside the learner 

All knowledge is constructed by the learner personally or socially 
 

 
Källa: Hein, George E. Learning in the museum (1998/2000) s 25. 
 
Hein förklarar vad dessa fyra teorier innebär rent praktiskt i en allmän 
lärandesituation, och dessutom beskriver han hur olika museer, baserade 
på var och en av de olika teorierna om lärande, skulle kunna se ut och 
vara organiserade.71 Ett museum ordnat efter Heins Didactic, Expository 
modell har utställningar med tydlig struktur, början och slut.72 Pedago-
giska hjälpmedel som etiketter och skyltar talar om vilka saker som ska 
läras av det som visas. Utställningarna, liksom ev. pedagogiska program, 
är ordnade efter principen ”från det enkla till det komplexa.” Lärandemå-

––––––––– 
70 Hein (1998) s 25. 
71 Hein (1998) s 25-36. 
72 Didactic i Heins modell skall förstås som den anglosaxiska betydelsen av ordet (uppfostrande, se-
delärande, föreskrivande) vilken är annorlunda än den svenska (”som har ett undervisande syfte”).  
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len är tydliggjorda och bestämda av utställningens innehåll.73 Ett museum 
inrättat efter en Stimulus-Response teori har också utställningar med tyd-
lig ordningsprincip, början och slut. Även här finns skyltar och texter som 
förklarar och instruerar. Ett Stimulus-Response museum har dock också 
”förstärkande” eller ”motiverande” komponenter som t ex ger besökaren 
positiv feedback om denne svarar rätt på någon av museet ställd fråga.74 
Utställningar med möjlighet till egna upptäckter är ett av kännetecknen 
för ett museum med Discovery-Learning som sin lärandeteori, enligt 
Hein. Utställningarna här aktiverar besökaren och skyltar och texter 
uppmanar till ”att ta reda på själv.” Besökarna kan sedan värdera sina 
upptäckter mot museets sanning – den rätta tolkningen. Det gäller att 
upptäcka och frilägga.75 Det konstruktivistiska museet, slutligen, har 
många ingångar – ingen specifik början, slut eller ordning. Ett flertal syn-
sätt och uppfattningar presenteras av museet och en mängd lärandesätt 
erbjuds. Museets aktiviteter och de upplevelser som erbjuds ”knyter an 
till besökarens erfarenhet”, säger Hein. Det finns ofta material för expe-
riment och gissningar. Besökaren själv måste skapa mening och värdera 
informationen i utställningen.76 
   Fokus för denna avhandling är museernas förmedling av historia i ett 
demokratiperspektiv. Detta demokratiperspektiv inbegriper bl a uppfatt-
ningar om genus-, etnicitets- och klassrelationer. Analysen rör både inne-
håll och undervisningsmetoder. En demokratisk utbildningsteori torde ha 
sin utgångspunkt i en jämlikhetstanke och individens frihet. Detta skulle i 
så fall betyda att i en jämlik utbildningsteori skulle all kunskap och alla 
perspektiv vara tillgängliga för alla lärande. Detta skulle så betyda att de 
teorier Hein kallar Stimulus-Response och Didactic, Expository skulle fal-
la bort i detta sökande. Båda dessa hamnar nämligen nära den delen av 
axeln om teorier om lärande som handlar om att någon (läraren, förmed-
laren) besitter all den kunskap som s a s ”gäller” – den ”rätta” kunskapen 
– och har makt över hur mycket och i vilken ordning denna kunskap för-
medlas de lärande. De lärande är passiva mottagare av förmedlingen. Den 
andra änden av axeln handlar alltså om att den lärande (teoretiskt sett) har 
tillgång till all möjlig kunskap och alla möjliga perspektiv samt att den 
lärande både förväntas och måste konstruera sin egen kunskap. Att lära är 
en process som bara kan genomföras av en aktiv lärande.  
   De två återstående teorierna – Discovery och Constructivism – delar 
detta perspektiv på lärande men skiljer sig åt när det gäller teorin om kun-
skap. Den änden av skalan Discovery-teorin hamnar närmast säger att det 
finns ett rätt och ett fel. Det finns en sann kunskap som bestäms av livs-

––––––––– 
73 Hein (1998) s 27, 29. 
74 Hein (1998) s 29f. 
75 Hein (1998) s 33. 
76 Hein (1998) s 35. 
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världen och målet med undervisningen är att visa denna rätta bild, medan 
målet för lärandet är att komma fram till, upptäcka denna kunskap samt 
(aktivt) foga den till annan kunskap i det egna sinnet. För konstruktivisten 
handlar det istället om att kunskap och mening skapas i individen. Kun-
skap finns inte som ett objekt utanför individen utan skapas i och av indi-
viden själv.  
   Det relativa och öppna i den konstruktivistiska teorin är tilltalande ur 
demokratisynpunkt. Ingen kan lägga beslag på kunskapen. Eftersom Di-
scovery-teorin baseras på en uppfattning om att det finns en odiskutabel 
sanning att upptäcka, kan denna innebära en ofrihet, då det plötsligt inte 
blir intressant att betrakta en fråga eller ett påstående ur olika perspektiv. 
Den som vill kan lätt påstå sig besitta sanningen och därmed tillskansa 
sig tolkningsföreträde och makt. Härvidlag framstår Heins Construkti-
vism-teori som den mest demokratiska. 
   De ontologiska och epistemologiska gränsdragningarna måste dock 
diskuteras mer ingående. Mina erfarenheter säger mig att världen existe-
rar (materiellt om man så vill) som ett objekt, men den kan uppfattas på 
olika sätt av olika människor. Det finns en verklighet och sålunda en kun-
skap utanför individen. John Lockes filosofiska utgångspunkt betecknas 
av termen kritisk realism och min åskådning kan nog föras in under den-
na rubrik.77 Detta betyder att jag antar att det trots allt finns något bestän-
digt som olika människor – förutsatt att de har någorlunda likartad ut-
gångspunkt och är under samma betingelser – kan uppfatta på samma 
sätt. Härmed avfärdas uppfattningen att kunskap är något fullständigt re-
lativt. Vad som blir intressant är då att följa vad som gör att vår omgiv-
ning och historien kan uppfattas på olika sätt – vilka betingelser i vår 
värld som påverkar uppfattningen, och hur dessa betingelser faktiskt an-
vänds av aktörer i vårt samhälle för påverkan av ett visst slag och åt ett 
visst håll. Det kan handla om allt från marknadsföring och reklam till re-
ligiös dogmatism, historieskrivning och politisk propaganda. I forsk-
ningssammanhang, eller undervisningssammanhang, handlar det om att i 
tanken kunna byta perspektiv för att finna en förklaring till, och förståelse 
för, att världen ser olika ut beroende på vem som beskriver den.  
   Min övertygelse om att olika människor skulle kunna se ett fenomen på 
samma sätt, givet likartade utgångspunkter och betingelser, betyder att 
det finns en möjlighet för människor att mötas i tanken, språket och verk-
ligheten (intersubjektivitet). I detta möte kan vi alltså dela samma upp-
fattning – komma överens. Nyckeln till denna samförståelse, eller om 
man så vill, nyckeln till den delade förståelsen, ligger i interaktionen mel-
lan människor. Den egna uppfattningen prövas mot andras uppfattningar. 
Kunskapen får mening först i samspelet med andra. Den värderas och be-

––––––––– 
77 Ekman, Rolf. Filosofins grunder. Akademiförlaget, Göteborg (1973/1990) s 116. 
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kräftas eller förkastas i relation till något annat. Kunskap måste då alltså 
ses som något mer än isolerade fakta eller som något som enkelt kan upp-
repas eller härmas. Kunskap innefattar också dimensionerna förståelse 
och förmåga att relatera till annat samt att kunna använda i nya samman-
hang.78 Det blir då viktigt att betrakta individens kunskap i förhållande till 
ny kunskap, till annan kunskap och till andras kunskap - kunskap i ett so-
ciologiskt och samhälleligt sammanhang. Vare sig man som empirist me-
nar att all kunskap måste bevisas erfarenhetsmässigt, eller om man som 
rationalist menar att kunskapen finns förborgad i människan och behöver 
aktiveras, måste kunskapen verifieras och i någon mån värderas i ett soci-
alt sammanhang. Detta sker i mötet med andra människor och i jämförel-
sen mellan den egna uppfattningen och andras. 
   I ljuset av ovanstående resonemang blir det tydligt att Heins fyrfältare, 
eller hans relativistiska Constructivism-teori, kanske inte räcker till för 
den som vill diskutera undervisning och lärande i ett demokratiskt per-
spektiv. Ett sådant perspektiv implicerar nämligen att allt inte är tillåtet 
eller relativt. Begränsningarna kan t ex antingen ligga i uppfattningen att 
diskriminering är oacceptabelt – att alla individer har olika fri- och rättig-
heter, eller i att det finns vissa normer som är fastlagda och slutgiltigt gäl-
lande, eller i att alla aktivt och solidariskt måste komma överens om det 
som ska gälla. Kanske måste vi istället tala om en slags rekonstruktivism 
där mening skapas av de lärande själva, men endast utifrån vissa, fast-
slagna utgångspunkter (t ex historiska) och inom vissa ramar – ramar som 
försvårar eller omöjliggör meningsskapande som ligger utanför den de-
mokratiska dimension som samhället kan godta. Denna demokratiska di-
mension, som problematiserar konstruktivismen som utgångspunkt för 
historieförmedlingsarbetet, står att finna bakom de styrdokument och den 
politik som skolan och kulturinstitutionerna i Sverige har att hålla sig till. 
Dessa skall vi strax titta närmare på, men först skall vi fördjupa oss i äm-
net för avhandlingen, nämligen historiedidaktik. 

3.2 Historia och historiedidaktik 
 
De didaktiska undersökningarna och diskussionerna i denna avhandling 
utgår från just historieämnet. Historia är en klassisk vetenskap om det 
förflutna – det som hände förr. Men jag vill, som många före mig, hävda 
att Historia inte alls handlar om allt som hände förr. Historia är det som 
hände förr som vi idag tycker är viktiga händelser och processer att 
komma ihåg; händelser som förklarar eller legitimerar förhållanden i vår 
samtid! 

––––––––– 
78 se åter Fritzell (2004). 
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   Om vi betraktar historia på detta sätt, och framför allt den historiska be-
rättelsen, står vi alltså inför ett urval. Det är just här det blir intressant att 
analysera vad som presenteras i t ex utställningar på museer och därmed 
se historieförmedling som ett didaktiskt hantverk. 
 
   Historiskt medvetande och historiemedvetande 
 
Att förstå att historien har format vår nutid är inte svårt. Att sedan bli 
medveten om att människan själv skapar historia (”mennesker er historie-
frambragte og historiefrembringende”79) är en tankeoperation som den 
danske historikern Bernhard Erik Jensen kallar ”historisk bevisthed” – hi-
storiskt medvetande.80 Jensen illustrerar detta förhållande med den tyske 
historikern och sociologen Wilhelm Diltheys filosofiska formulering: 
 

Individet (…) forstår historien, fordi det selv er et historisk 
væsen. (…) Vi er først et historisk væsen, før vi bliver en 
betragter af historie, og kun førdi vi er det ene, bliver vi til 
det andet. (…) Den første betingelse for muligheden af [at 
etablere] en historievidenskab ligger deri, at jeg selv er et 
historisk væsen, [altså] at den, der udforsker historien, er 
densamme, som frembringer historien.81 

 
Till ovanstående kan vi så lägga ytterligare ett begrepp – historiemed-
vetande. Detta begrepp uppfattas numera som det kanske mest grund-
läggande när vi talar om förståelse och bruk i samband med historia. En 
klassisk definition av begreppet är upplevelsen av sammanhang mellan 
tolkningen av det förflutna, förståelsen av det närvarande och perspektiv 
på framtiden (min kursiv).82 Historiemedvetande skiljer sig sålunda från 
historiskt medvetande så till vida att ytterligare en tidsdimension inbe-
grips i tankeprocessen – framtiden.   
   Historiemedvetande är alltså kopplat till uppfattningar om tid och hur 
olika dimensioner av tid står i relation till varandra. Men rättare sagt är 
det inte hur tidsdimensionerna i sig står i relation till varandra som är in-
tressant. Det är hur händelser och förhållanden i olika tidsdimensioner 
står i förhållande till varandra som är intressant. Historiemedvetandet är 
en vetskap om att historia inte bara var något som ägde rum i det förflut-

––––––––– 
79 Jensen, B E. Historie – livsverden og fag. Gyldendalske boghandel, Nordisk forlag A/S, Köpen-
hamn (2003) s 60. 
80 Jensen (2003) s 60. 
81 Jensen citerar Wilhelm Dilthey i Gesammelte Schriften bd.7, s 151 och 278, i Jensen B E (2003) s 
56. 
82 Se t ex Birgitta Odéns artikel ”historiedidaktik” i Nationalencyklopedin, Bra Böcker, Höganäs 
(1992). 
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na, utan att historiska händelser, förhållanden, personligheter och proces-
ser faktiskt också på samma gång  
 

är närvarande i nuet, i kraft av att vara skapare av nuet,  
formas av ”nuet,” i det att nutidens situation avgör vilka händelser 
i, och aspekter av, historien som lyfts fram som Historien, och för-
klarar nuet, 
och dessutom utgör förutsättningen för ”sedan,” i det att uppfatt-
ningen om det som har hänt och varit sätter gränser för hur framti-
den kan förväntas komma att te sig. 

 
Ur denna dialog mellan dåtid, nutid och framtid framstår, skriver histori-
kern Roger Johansson: ”något mer än historisk kunskap, ur den processen 
framträder [individens] eget historiemedvetande.”83 Historiemedvetande 
innebär alltså att man har en uppfattning om att det finns olika, komplexa 
samband mellan tidsaspekterna dåtid, nutid och framtid.  
   Ett sätt att beskriva denna vetskap, eller detta medvetande, tar sin ut-
gångspunkt i att potentialen för att detta medvetande skall utvecklas finns 
i varje människa, men det aktiveras till olika grad i olika individer och 
vid olika tillfällen. Hos somliga är det ännu latent och oformulerat. Andra 
är mer medvetna om detta sitt historiemedvetande och lever och handlar 
efter mer explicita referenser till det. Historiemedvetandet kan, enligt det-
ta synsätt, bli en del av individens identitet och bestå av strategier att be-
trakta sina personliga och kollektiva minnen, historiska kunskaper samt 
värderingar och moraliska principer relaterade till dessa, på. I denna pro-
cess är förmågan att teoretiskt ”röra sig” mellan olika dimensioner av tid 
central.  
   Historiemedvetandet kan dessutom skapa förväntningar på framtiden. 
Historieteoretikern Reinhart Koselleck talar om människors ”erfarenhets-
rum” och ”förväntningshorisont”. Dessa begrepp torde innefatta minnen 
och kunskaper om historien, d v s erfarenheter som finns närvarande i nu-
tiden. Dessa utgör underlaget för en förväntan och en beredskap inför 
framtiden. Hur människan föreställer sig framtiden grundar sig alltså i 
den närvarande historiska erfarenheten. Bernard Eric Jensen menar att 
Koselleks resonemang kan likställas med vad andra kallar historiemed-
vetande.84 Detta resonemang fördjupar begreppet historiemedvetande en 
aning. Historiemedvetande beskrevs i det ovanstående som en abstrakt, 
intellektuell tankeprocess – ett sätt att betrakta historien och vår egen 
plats däri. Men tanken om förväntan och beredskap baserad på erfarenhet 
torde dessutom betyda att begreppet laddas med förutsättningar för verk-
––––––––– 
83 Johansson, Roger. Kampen om historien. Ådalen 1931: sociala konflikter, historiemedvetande och 
historiebruk 1931-2000. Hjalmarson och Högberg, Stockholm (2001) s 34. 
84 Jensen (2003) s 59. 
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lig, påtaglig handlingskraft. Detta är också något som lyfts fram som ett 
mål att sträva emot i historieundervisningen på gymnasiet.85 
   Att fördjupa sitt medvetande kräver sålunda en metakognitiv process 
där vi utvärderar, eller prövar, den kunskap vi bär med oss. Det handlar 
därvid om att identifiera de historiska ”orsaker” som ligger till grund för 
den uppfattning vi har om ett specifikt förhållande eller fenomen och att 
försöka ”avslöja” för oss själva på vilket vis ens uppfattningar om framti-
den styrs eller begränsas av dessa aktuella kunskaper.  
   Den historiska kunskap vi menar att vi har tar sin utgångspunkt i högst 
konkreta händelser och förhållanden ur historisk tid. Dessa händelser och 
förhållanden omformas med tiden till minnen och berättelser som för-
medlas i kulturen och samhället. De ligger till grund för vår uppfattning 
om hur historien har förlöpt och hur världen är beskaffad. Med hjälp av 
historiemedvetandet kan dessa ramar och strukturer så friläggas och be-
traktas. För att kunna urskilja vilka traditioner och premisser som styr vår 
uppfattning om historia krävs en kunskap om alternativa eller komplette-
rande sätt att jämföra med. Därför är det av intresse att betrakta olika si-
tuationer och platser där historia förmedlas i samhället. Det är alltså inte 
historiemedvetandet i sig som kan förmedlas i t ex en lärobokstext eller 
ett museum. Det kanske över huvud taget inte är möjligt att förmedla ett 
medvetande. Det är förutsättningarna för att historiemedvetandet skall 
kunna operera – innehållet som erbjuds, eventuellt förekommande olika 
perspektiv på historia – som är av störst intresse för denna avhandling. 
   Själva historiemedvetandet kanske alltså inte kan förmedlas men det 
torde vara möjligt att tillägna sig det sociokulturellt, d v s i individens in-
teraktion med kultur, samhälle och, framför allt, andra individer. Det be-
tyder att medvetandet är en individuell vetskap, men vi kan också tala om 
ett kollektivs gemensamma historiemedvetande. En grupp människor kan 
t ex välja att bruka historien efter ett identifierat mönster, en medveten 
tradition, i syfte att uppnå ett visst mål. Detta kollektiva historiemed-
vetande kan vara speciellt intressant att studera i en diskussion om identi-
tet. I betraktandet av någon annan blir min egen identitet tydlig och i kon-
frontationen med en annan grupps historiemedvetande blir särdragen i 
mitt eget kollektivs medvetande angelägna. Individen identifierar sig i 
olika sammanhang med olika grupper och det är det gemensamma histo-
riemedvetandet för ett kollektiv, en större grupp, som kan få en större 
sprängkraft. Historikern Åsa Linderborg intresserar sig för denna makt-
aspekt och hänvisar till historikern John Tosh när hon skriver: ”Historien 
blir på så sätt ett ‘politiskt slagfält’, eftersom olika uppfattningar om den 
sociala ordningen hämtar argument från händelser i det förflutna med 
––––––––– 
85 www.skolverket.se, Utbildnings- och kulturdepartementet (2006-06-08). Gymnasiet – Ämnen – 
Historia.  
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konkurrerande historieskrivningar som resultat.”86 Historiemedvetandet 
är alltså grunden för uppfattningen om en maktstruktur eller samhällsord-
ning i samtiden är legitim eller kan och bör utmanas för framtiden. 
   Historiemedvetandet torde aktiveras i mötet med något annorlunda än 
det vi är vana vid och även vid händelser som innebär förändring i indivi-
dens tillvaro. Historikern Jörn Rüsen menar att vårt historiemedvetande 
aktiveras av vad han kallar ”borderline events”. Exempel på sådana skulle 
vara personliga eller kollektiva trauman som ”kriser, stora förändringar 
och osäkerhet.”87 Historikern Klas-Göran Karlsson ger i anslutning till 
denna diskussion exempel som ekonomiska kriser, ifrågasättande av folk-
hemstanken och förändringar i världssystemet orsakade av Östblockets 
kollaps. Rüsen skriver om Holocaust. Jag menar dock att det kanske inte 
måste till sådana dramatiska tillfällen utan lika ofta är det mer subtila fö-
reteelser som aktiverar vårt historiemedvetande. För att individen ska 
kunna orientera sig i tiden och livet kanske historiemedvetandet rent av 
har en vardaglig funktion?  
   Hur kan då historiemedvetandet utvecklas och fördjupas? Bernard Eric 
Jensen diskuterar hur ett historiemedvetande eventuellt skulle kunna ut-
vecklas i undervisningen och identifierar fem centrala processer: 
 
historiemedvetandet som identitet 
historiemedvetandet som mötet med det annorlunda 
historiemedvetandet som socio-kulturell läroprocess 
historiemedvetande som värde- och principförklaring 
historiemedvetande som berättelse88 
 
Processerna skulle sålunda kunna ses som de mest centrala teman vi bor-
de fokusera i utvärderingen, eller prövningen, av våra egna historiska och 
förevarande uppfattningar och kunskaper. Processerna är enligt mitt sätt 
att se, väldigt närliggande varandra. De två första processerna har förkla-
rats i det ovanstående. Även den tredje är snarlik, men där menar Jensen 
att ett identitetsskapande måste inbegripa insikter i både kulturer och 
livsmönster och alltså en betraktelse av den egna identiteten i detta sam-
manhang. Det handlar alltså om en slags kulturanalys i förhållande till hi-

––––––––– 
86 Linderborg, Åsa hänvisar till Tosh, John. Historisk metod och teori. [sic] Studentlitteratur, Lund 
(1994) s 19f. i Linderborg Åsa. Socialdemokraterna skriver historia, Historieskrivning som ideolo-
gisk maktresurs 1892-2000. Atlas, Stockholm (2001) s 33. 
87 Rüsen, Jörn. ”Holocaust Memory and Identity Building; Metahistorical Considerations in the Case 
of (West) Germany” i Michael S Roth & Charles G Salas (eds). Disturbing Remains: Memory, His-
tory, and Crisis in the Twentieth Century. Los Angeles: The Getty Research Institute (2001) s 252-
253. Här refererad i Karlsson, Klas-Göran och Ulf Zander (red). Historien är nu - En introduktion till 
historiedidaktiken. Studentlitteratur, Lund (2004) s 48. 
88 Jensen, B E. ”Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik” i Historiedidaktik. 
red Klas-Göran Karlsson och Christer Karlegärd. Studentlitteratur, Lund (1997) s 74. 
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storiemedvetenhet. Den fjärde processen visar på hur historiemedvetandet 
kan användas för att identifiera vissa värden och principer som ligger till 
grund för hur (och varför) vi uppfattar att ett samhälle bör se ut och för 
hur vårt samliv med andra bör regleras. Det femte fallet handlar om hur 
människor minns historia, strukturerar händelser och tid och berättar om 
historia.89 Eftersom vi ofta ordnar historien till en berättelse, där tiden är 
en strukturerande princip, kan undervisning kring historiemedvetande 
hjälpa oss att få syn på efter vilka principer berättelsen berättas och hur 
den enskilde individens berättelse sedan relateras till andras berättelser. 
Dessutom visar det sig vilka principer och förhållanden i samhället som 
påverkar oss att formulera våra berättelser på ett visst sätt. 
   Det förefaller mig dock som om dessa processer skulle kunna vara lika 
avgörande för uppfattningar och handlingar i möten och överväganden i 
individens dagliga liv som vid de mer akuta och traumatiska händelser 
som Rüsen talar om. I vardagslivet kanske processerna mer handlar om 
individen och den personliga identiteten, medan det förefaller rimligt att 
de större omvälvningarna kanske även mobiliserar ett större kollektivs hi-
storiemedvetande.  
   Historikern Peter Aronsson föreslår i boken Historiebruk att historie-
medvetandet skulle kunna delas in i vad han kallar historiekulturens 
grundtroper. Fyra former identifieras som betecknar de narrativa struktu-
rer en individ ordnar uppfattningen om historiska händelser efter: 1) Intet 
nytt sker under solen, 2) Historien upprepar sig inte – förr helt annat än 
nu, 3) Guldåldern och 4) Framsteget – från mörker stiga vi mot ljuset.90 
Dessa troper kanske främst framstår som användbara vid betraktandet av, 
eller fördjupandet av, historiemedvetande som berättelse, men skulle nog 
kunna vara aktuella i de andra processerna också. Den första uppfattning-
en gör, enligt Aronsson, gällande att vi hela tiden befinner oss i samma 
tidsmässiga rum, och att historien är relevant för oss därför att den hela 
tiden är närvarande. Här sker alltså ingen egentlig förändring. I den andra 
uppfattningen är det förgångna helt skiljt från nutiden. Denna form ger 
dock inga förklaringar till hur förändringen har gått till. Den tredje typen 
– Guldåldern – blickar tillbaka på en tid då allt var bättre. Den egna tiden 
jämförs med denna. Aronsson menar att det här är fråga om att lära av hi-
storiens guldålder för att kunna förstå hur det blivit som det blivit, och för 
att försöka återupprätta denna idealtid. Den sista uppfattningen speglar en 
framtidstro och har en tydlig inneboende rörelse framåt och uppåt. Dessa 
grundformer kan ofta leva parallellt eller i kombination med varandra.91 

––––––––– 
89 Jensen (1997) s 74-81. 
90 Aronsson, Peter. Historiebruk – att använda det förflutna. Studentlitteratur, Lund (2004) s 78ff. Se 
även liknande diskussion av Jan Thavenius i Liv och historia: om människan i historien och historien 
i människan. Symposion, Järfälla (1983). 
91 Aronsson (2004) s 80 och 81. 
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Idealtyperna kan sålunda fungera som redskap för att analysera männi-
skors historiemedvetande. Samtidigt kan de kanske också fungera vid 
analysen av den historiska berättelse som en utställning på ett museum 
förmedlar. De skulle då kunna visa på vilka ramar för historiemedvetan-
det som den som producerar utställningen lägger fast.  
   Jag föreslår alltså att det för att kunna operationalisera ett historiemed-
vetande torde krävas fördjupad kunskap om olika perspektiv på historien 
– en möjlighet att jämföra sina egna uppfattningar, och de eventuellt 
strukturerande principer som kan tänkas ordna dem, med alternativa sätt. 
Kanske kan denna process tränas genom att fokusera Jensens fem proces-
ser eller de troper Aronsson pekar på. Att operationalisera medvetandet 
kräver alltså en förmåga att kunna frigöra sig från sina egna uppfattningar 
och betrakta dem, och andras medvetanden, kritiskt och problematiseran-
de.  
   Även om många historiedidaktiker kan ansluta sig till ovanstående eller 
närliggande definitioner av begreppet, diskuteras ofta hur detta med-
vetande ska kunna ”operationaliseras” – aktiveras, ta sig uttryck – och 
hur det skulle kunna fördjupas. Detta är verkligen ingen enkel uppgift, 
men det är en intressant och angelägen fråga, speciellt mot bakgrund av 
att det i grundskolans kursplaner talas om att detta historiemedvetande 
”ska förvärvas.” För gymnasielärare och universitetslektorer i historia 
måste problemet med hur detta kan göras snarast lösas. Magnus Her-
mansson Adler, som skrivit om historiedidaktik, är en av många som pe-
kar på att begreppet historiemedvetande används i gymnasiets kursplan 
utan att det egentligen definieras alls.92  
   I ljuset av ovanstående resonemang om historiemedvetandet som upp-
fattning om ifall strukturer i samhället är historiskt legitimerade eller kan 
och bör utmanas samt att historiemedvetandet kan sägas vara något som 
påverkar vår handlingskraft, blir demokratiaspekten tydlig och angelägen. 
I undervisningssammanhang, och kopplat till min undersökning av sko-
lans möte med museet, blir det viktigt att fundera över vilket historie-
medvetande besökaren på museet bär med sig, och om och hur det kan 
aktiveras, påverkas, utmanas och fördjupas på museet. Vidare kan vi frå-
ga oss vilka ramar museets historieförmedling kan sätta. Här blir analyser 
av museiförmedlingens innehåll och förmedlingsmetoder aktuella och en 
av avhandlingens frågeställningar lyder: Vilka förutsättningar ger utställ-
ningarna Afrikafararna och Kongospår för att en elev skall kunna för-
djupa sitt historiemedvetande, och vilka ramar fastställs för detta med-
vetande i utställningarna, vad gäller klassrelationer, genusrelationer och 
etniska relationer? 
 
––––––––– 
92 Hermansson Adler, Magnus. Historieundervisningens byggstenar – grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik. Liber AB, Stockholm (2004) s 78. 
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   Historieförmedling som kommunikationsprocess   
 
Termen historieförmedling är användbar för att beteckna varje situation 
där en person eller institution, som besitter en viss historisk kunskap, på 
ett eller annat vis delger någon eller några andra detta, ofta i syfte att mot-
tagaren skall ta till sig och lära sig något. Som en följd av ovanstående 
kan vi tala om en process där olika aktörer är inblandade. Klas-Göran 
Karlsson skriver:  
 

Historiedidaktik är för mig ett kunskaps- och forsknings-
område som berör historia som kommunikationsprocess. 
Historiedidaktik innefattar därför alltid aspekter på pro-
duktion, distribution och konsumtion av historia. De histo-
riedidaktiska huvudfrågorna blir därmed: Av vem skrivs 
eller på annat sätt produceras historia? Om vad skrivs hi-
storia? För vem skrivs historia?93 

 
Den kommunikationsprocess Karlsson talar om kommer jag i fortsätt-
ningen att benämna historieförmedling, eftersom historieförmedling är ett 
mer inarbetat begrepp än ett alternativ som historiekommunikation. Sam-
tidigt verkar citatet ovan förmedla ett fokus på just produktionen och 
förmedlingen av historia. Enligt min mening är det dock viktigt att utvid-
ga fokus något och betrakta processen i sin helhet. Därmed kan lika stor 
vikt läggas vid att försöka förstå hur mottagaren uppfattar och skapar 
mening av budskapet. Hur kan det budskap som förmedlas t ex påverka 
mottagarens historiemedvetande?    
  Att historieförmedling kan innebära (minst) två olika förhållningssätt vi-
sar Peter Aronsson såhär: 
 

a) Förmedling eller implementering 
Intention – gestaltning – förmedling – reception – bruk 
b) Dialog 
Dialog – gestaltning – kommunikation – reflektion – bruk94 

 
Det första förhållningssättet innebär en envägskommunikation, medan det 
andra skulle kunna skissas som ett mer komplext kommunikationsmöns-
ter. Man kan också tänka sig än fler varianter av processen – kanske t o m 
en kombination av dessa båda. Processen måste inte heller ta slut efter det 
att besökaren sett utställningen. Beroende på vilken uppfattning man har 
om hur inlärning och meningsskapande går till kan en hel mängd olika 
––––––––– 
93 Karlsson, Klas-Göran. ”Den svenska historiedidaktiken och den dubbla historiska paradoxen” i 
Hans-Albin Larsson (red). Historiedidaktiska utmaningar (1998) s 12. 
94 Aronsson (2004) s 100. 
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möjligheter till kommunikation, deliberation (överläggning) och åter-
koppling illustreras i en betydligt mer komplex kommunikationsprocess 
om historia, där brukarna/mottagarna/besökarna tillåts interagera med 
förmedlingen och där återkoppling kan ske i olika led. Både producenten 
och besökarna/mottagarna befinner sig dessutom i en kontext, ett samhäl-
le, som hela tiden påverkar kommunikationen och skeendet. Att jag talar 
om och använder mig av begreppet historieförmedling skall alltså inte 
tolkas som att jag har en uppfattning om lärande som ett stoff oproblema-
tiskt överfört från en bättre vetande till en passiv mottagare. Min uppfatt-
ning om lärande innefattar bl a en aktiv lärande i en samhällelig och soci-
al kontext. Intressant är ju här att se på vilket sätt museet arbetar. Är det 
här fråga om en rak förmedlingspedagogik – en envägskommunikation – 
eller kan vi tala om en kommunikation där det historiska stoffet utgör 
centrum i en dialog, eller en diskussion? 
   Mot bakgrund av Aronssons och Karlssons resonemang, som beskrivits 
ovan, kan vi se det som att historieförmedlingen som process kan delas in 
i olika skeden där olika aktörer har olika handlingsutrymme. Dessa ske-
den kan kallas produktions-, förmedlings-, och receptionsskedet. Hur 
kommunikationen mellan dessa skeden ser ut är intressant att diskutera i 
samband med framställningen av museiutställningar och den kan ses som 
en förhandling om den historiska berättelsen. Vi kan också fråga oss om 
processen tar slut efter receptionsskedet. Det är vidare av intresse att ana-
lysera vad olika aktörer gör, och kan göra, av sin roll i ett visst skede. 
Dessa skeden kommer att strukturera analysen av historieförmedlingen i 
min avhandling och en frågeställning avhandlingen ämnar svara på lyder 
därför: Hur ser historieförmedlingen som process ut i exempelutställ-
ningarna Afrikafararna och Kongospår och hur kan karaktären på denna 
process ge förklaringar till hur historier om migration och kulturmöten 
berättas och uppfattas? 

 
   Historiedidaktisk forskning i Sverige 
 
Under våren 2005 utkom i Vetenskapsrådets rapportserie historikern 
Bengt Schüllerqvists översikt över svensk didaktisk forskning med an-
knytning till historieämnet.95 Det är en beskrivning av historiedidaktikens 
utveckling i Sverige från 1980 till 2005 och en genomgång av genomför-
da och pågående forskningsprojekt från 1980-talet och framåt. En viktig 
slutsats av kartläggningen är att det, enligt Schüllerqvist, ännu (år 2005) 
inte går att tala om ett historiedidaktiskt fält (i Bourdieus mening) i Sve-
rige. Därtill är forskningsansatserna för få och det vetenskapliga samtalet 

––––––––– 
95 Schüllerqvist, Bengt. Svensk historiedidaktisk forskning. Vetenskapsrådets rapportserie (2005:9). 
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för svagt, menar han.96 Historiedidaktik är således ett tämligen outvecklat 
forskningsområde i Sverige. 
   Schüllerqvist identifierar fyra huvudkategorier för att beskriva situatio-
nen. Det handlar om forskning under rubrikerna historia, pedagogik, lä-
rarutbildning samt etnografiska och museimiljöer. Teman som belysts 
under kategorin historia är t ex arbetssätt och innehåll i historieundervis-
ningen, läroböcker i historia, rysk och sovjetisk historieundervisning, hi-
storieämnets utveckling i Sverige, historiskt berättande och olika former 
av historiebruk i samhället. Det mesta av denna forskning, menar Schül-
lerqvist, inriktar sig på produktion och konstruktion – inte på lärande eller 
reception. 
   Under rubriken pedagogik hittar Schüllerqvist följande teman: utbild-
ningens roll i det demokratiska och kapitalistiska samhället – medborgar-
kunskap i undervisningen, barns reflektioner över tidsbegreppet och hur 
elever uppfattar historia, historieundervisning och speciella begrepp för-
knippade med desamma. 
   Följande teman berörs av forskning under rubriken lärarutbildarmiljö-
er: läroplanstexter, medvetandeforskning, identitetsskapande, värde-
grundsaspekter på lärande och olika undervisningsmodeller. 
   Slutligen har forskning under en etnografisk och museipedagogisk ru-
brik rört teman som lokalt historiemedvetande ställt mot ett akademiskt, 
en lokalbefolknings förhållande till sitt förflutna och det förflutna i upp-
levelsedagar och rollspelssammanhang i samarbete med museer. 
   Bengt Schüllerqvist pekar i sin översikt på 1980-1987 som de inledande 
åren med ganska stort intresse och aktivitet kring didaktiska frågor. His-
torikerna Birgitta Odén och Göran Behre gav ut Historievetenskap och 
historiedidaktik redan 1982. Den svenska debatten inspirerades av bl a 
Sven Sødring Jensens historieundervisningsteorier från 1978. Schüller-
qvist menar vidare att det under perioden 1987-1996 skedde en viss in-
bromsning i utvecklingstakten och intresset. Historikern Klas-Göran 
Karlsson menar i ”Den svenska historiedidaktiken och den dubbla histo-
riska paradoxen” att detta berodde på att historikergruppen som helhet vi-
sade ganska ljumt intresse för de didaktiska frågorna och att frågorna så-
lunda aldrig kom upp på dagordningen för det historievetenskapliga sam-
talet.97 Samtidigt dominerades lärarutbildningen fortfarande av pedagoger 
som ville underordna ämnesdidaktiken pedagogikämnet.98 
   Mot slutet av 1990-talet ökade intresset för ämnet åter och ett par anto-
logier – Historiedidaktik, redigerad av historiedidaktikern Christer Karle-
gärd och Klas-Göran Karlsson (1997) och Historiedidaktiska utmaningar, 
redigerad av historikern Hans Albin Larsson (1998) – gavs ut. Schüller-
––––––––– 
96 Schüllerqvist (2005) s 71. 
97 Karlsson (1998) s 12f. 
98 Schüllerqvist (2005) s 20. 
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qvist menar att dessa böcker bidrog till att utveckla en historiedidaktisk 
diskussion på lärarutbildningarna. Bidrag till det historiedidaktiska sam-
talet kom nu också från fler orter än de tidigare nämnda – intresset har 
spridit sig över landet till lärosätena i Jönköping, Gävle, Karlstad, Umeå 
o s v. Peter Aronsson, historiker från Växjö, var år 2002 redaktör för ett 
temanummer av Historisk tidskrift – ”Historiebruk”. Aronsson har också 
bidragit till det historiedidaktiska fältet som författare och redaktör för ett 
flertal böcker och artiklar om kulturarvsforskning och med historiedidak-
tiskt innehåll.  
   I och med den nytändning som kom till stånd i slutet av 1990-talet 
väcktes också intresset bland nya forskare och ett flertal avhandlingar i 
historia som rör historiedidaktiska frågor på olika samhällsarenor har 
producerats på senare tid. Exempel på sådana avhandlingar är Roger Jo-
hanssons Kampen om historien. Ådalen 1931, sociala konflikter, histo-
riemedvetande och historiebruk 1931-2000 (2001), Åsa Linderborgs So-
cialdemokraterna skriver historia. Historieskrivning som ideologisk 
maktresurs (2001), Ulf Zanders Fornstora dagar, moderna tider: bruk 
och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte (2001), 
David Ludvigssons The Historian-Filmmaker´s dilemma. Historical do-
cumentaries in the era of Häger and Villius (2003), Jan Sellings Histo-
riediskurs och nationalism i Tyskland 1990-2000 (2004), Anna Walettes 
Sagans svenskar. Synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 
300 år (2004) och Erika Sandströms På den tiden, i dessa dagar (2005). 
Kenneth Nordgren publicerade 2006 avhandlingen Vems är historien? 
Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sve-
rige, och Carina Renanders licavhandling Förförande fiktion eller histo-
rieförmedling. Arnserien, historiemedvetande och historiedidaktik kom ut 
året därpå. Niklas Ammerts Det osamtidigas samtidighet. Historiemed-
vetande i svenska historieläroböcker under hundra år, är det allra senaste 
bidraget. Dessutom har, enligt Schüllerqvist, avhandlingar av historiedi-
daktiskt intresse skrivits i pedagogik, idéhistoria och litteraturhistoria. De 
senast utkomna böckerna i historiedidaktik av läroboksnatur är antologin 
Historien är nu – en introduktion till historiedidaktiken, redigerad av 
Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander (2004), Historieundervisningens 
byggstenar – grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik (2004) av 
Magnus Hermansson-Adler och Historiebruk – att använda det förflutna 
(2004) av Peter Aronsson. År 2005 utkom dessutom Historiedidaktiska 
perspektiv: bidrag från lärare och studenter vid lärarutbildningen i Jön-
köping, redigerad av Hans-Olof Ericson, Per Göran Johansson och Hans 
Albin Larsson. Det historiedidaktiska intresset verkar således för närva-
rande ändå vara mycket livskraftigt. 
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   Beröringspunkter med min egen forskning 
 
Av ovanstående avhandlingar har jag funnit uppenbara beröringspunkter 
med min egen forskning i t ex Roger Johanssons arbete om Ådalen 
1931.99 Johansson betraktar i sin avhandling hur historien om en händelse 
förändras över tid och kan visa hur olika faktorer i samtiden, t ex ekono-
miska och politiska förändringar, påverkar hur historien används och be-
rättas. I min undersökning kan jag sålunda ta ett avstamp i detta resultat 
för att betrakta vilka betingelser i nutiden som kan tänkas påverka hur hi-
storien om migration, kulturmöten – ”Vi” och ”De andra” – berättas. Den 
offentliga historieskrivningen representeras alltså i mitt fall av museernas 
verksamhet.  
   En utgångspunkt för Johansson är övertygelsen om att den som skaffar 
sig herravälde över tolkningen av historien också skaffar sig makten över 
bilden av framtiden.100 Detta sker i en alltid pågående kamp mellan olika 
politiska krafter. I och med att en tolkning blir den rådande finns också 
risken, menar Johansson, att vi glömmer bort den kamp om tolkningsfö-
reträde, den kamp om historien, som rådde vid ett visst tillfälle. Vad gäll-
er förmedlingen på museerna ska det bli intressant att se huruvida det 
bara är en (den alltså i kampen segrande) tolkning som förmedlas, eller 
om det finns utrymme för olika perspektiv i utställningarna. Berättas en 
historia som en sanning, eller erbjuds möjligheten att reflektera över tänk-
bara alternativa skeenden? 
   I Johanssons avhandling finns också en diskussion om begreppet histo-
riemedvetande och hur offentlig historieskrivning påverkar detsamma. 
Johansson diskuterar i avhandlingens inledande kapitel tre, som han kal-
lar dem, analytiska kategorier: Ådalen som ”bild”,”berättelse” och ”be-
grepp.”101 Kategorin bild kopplar Johansson samman med begreppet hi-
storiemedvetande. Han menar att den bild vi har (eller minns!) av en hi-
storisk händelse placerar in oss själva i ett historiskt skeende. Bild hand-
lar alltså för Johansson om hur vi ”tolkar in oss själva i dramatiska och 
omvälvande händelser.”102 Detta skulle därmed vara vårt historiemed-
vetande. Den bild vi har skriver vi sedan in i en större berättelse, en be-
rättelse som kan ta sitt avstamp i en kollektiv berättelse, delad av många. 
Denna berättelse är vår historia och anknyter till den världsuppfattning vi 

––––––––– 
99 Johansson (2001). Fokus för Niklas Ammerts avhandling kan för detta arbetes del tänkas var 
mycket intressant. Tyvärr har Ammerts avhandling inte kunnat arbetas in i min avhandling då den 
kom ut så nära inpå detta arbetes slutförande. 
100 Johansson (2001) s 41. 
101 Johansson (2001) s 25. 
102 Johansson (2001) s 26. 
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har.103 Ådalen som begrepp är för Johansson en ”byggkloss eller viktig 
del av den historiska konstruktionen av det moderna Sverige.”104 Jag för-
står alltså Johansson som att bilden är koncentrerad till en viss händelse 
och kan anslutas till berättelsen, vilken kan vara både individuell 
och/eller delad av ett kollektiv. I berättelsen finns orsaker och följder av 
händelserna i bilden med. Begreppet – byggklossen, eller yttrandet – fun-
gerar som en symbol. När jag använder begreppet Ådalen skulle det alltså 
vara laddat med de uppfattningar jag har om vad som hände (bild) och 
hur dessa händelser hänger ihop med en större historia (berättelse). 
   Vad gäller historieundervisningen i skolan utgår Johansson ifrån, och 
finner stöd för, antagandet att det snarare är samhällsklimatet och den ak-
tuella politiska diskussionen som påverkar läromedelsförfattare än läro-
planer och kursmål. Johansson menar att man kan se att innehållet i läro-
medlen visar upp en radikalare bild av historien nästan ett decennium in-
nan akademins historiker förmedlar samma perspektiv i sina vetenskapli-
ga arbeten.105 Utställningar i museer, menar jag, kan också betraktas som 
ett slags läromedel. Jag har för avsikt att resonera kring hur exempelut-
ställningarna Afrikafararna och Kongospår kan karaktäriseras i detta 
sammanhang och om de antingen kan sägas ligga i linje med rådande lä-
roplaner och kursmål, eller visar sig följa en mer traditionell undervis-
ningskonception, eller om de rent av, som Johansson menar att vissa lä-
romedel gör, föregår med en mer radikal hållning. 
   Ett annat intressant resultat i Johanssons konklusionskapitel är bl a att 
skotten som avlossades i Lunde ”kom att stärka klassbaserade kollektiva 
identiteter.”106 Här kopplas alltså människors historiemedvetande sam-
man med deras uppfattning om klass. Historiemedvetande och klassmed-
vetande kan alltså sägas höra ihop, vilket ger stöd för mitt sätt att analyse-
ra utställningarnas budskap utifrån principen klass, och därmed kunna 
diskutera hur utställningarna kan tänkas påverka människors historie-
medvetande i fråga om social status och klass. Jag kommer dessutom att 
diskutera utställningarna och historiemedvetandet utifrån perspektiven 
genus och etnicitet, vilket är sällsynt i svensk historiedidaktisk forskning. 
   En annan forskare, som skrivit om till föreliggande arbete närstående 
frågor, är pedagogen Nanny Hartsmar, i avhandlingen Historiemedvetan-
de. Elevers tidsförståelse i en skolkontext.107 Genom associationer, enkät-
svar och intervjuer med elever i olika åldrar, från olika skolor och med 
––––––––– 
103 Johansson hänvisar i detta resonemang till B E Jensen, som jag uppfattat något annorlunda. För 

mig är begreppen bild och berättelse båda delar av historiemedvetandet, medan Johansson verkar 
skilja ut berättelsen ur detta. 

104 Johansson (2001) s 26. 
105 Johansson (2001)  s 372. 
106 Johansson  (2001) s 446. 
107 Hartsmar, Nanny. Historiemedvetande. Elevers tidsförståelse i en skolkontext. Institutionen för 
pedagogik, Lärarhögskolan i Malmö, Malmö (2001). 
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olika social bakgrund, försöker hon kartlägga elevers olika uppfattningar 
om tid. Hartsmar ser tidsmedvetandet som en avgörande del av historie-
medvetandet och skriver: ”Varje människa har någon form av tidsmed-
vetande där tolkningar av nutid och dåtid, respektive förväntningar på 
framtiden blir en del av identiteten.”108 
   Hon menar vidare att hur elever förhåller sig till tid har med deras soci-
ala bakgrund att göra. Dessutom anför hon att ett fördjupat historiemed-
vetande måste bygga på resonemang om tid och på diskussioner, där oli-
ka människors (med olika sociala, kulturella, o s v, förutsättningar och 
bakgrunder) olika uppfattningar om tid bryts mot varandra. Här kan jag 
ansluta till Hartsmars resonemang, men vill förtydliga att min uppfattning 
om historiemedvetande inte bara rör uppfattningar om tid utan uppfatt-
ningar om händelser och förhållanden i tiden.109  
   Skolans styrdokument (Lgr 80 och Lpo 94) finner Hartsmar motsägel-
sefulla, då de å ena sidan talar om vikten av ett fördjupat historiemed-
vetande, vikten av att förstå sin egen plats i historien, och en uppfattning 
om hur tidsdimensionerna påverkar och påverkas av varandra. Å andra 
sidan rekommenderar styrdokumenten ett innehåll i historieundervisning-
en som följer en tidsaxel och är oproblematiserat i fråga om hur tidsdi-
mensionerna förhåller sig till varandra. Hartsmar finner i sin undersök-
ning att undervisningen i skolan också allt som oftast är traditionell, kro-
nologisk och hårt knuten till de läromedel som brukas.110 Det anser hon 
vara problematiskt, då en sådan undervisning inte tillåter eleven att träna 
färdigheter i att reflektera och kommunicera kring olika tidsdimensioner 
och följaktligen fördjupar den inte heller elevens historiemedvetande. 
Hartsmar skriver: 
 

Min övertygelse är att den människa som får reflektera 
över grundvalar och giltighet för analys och tolkning av 
den egna kunskapen också utvecklar en kommunikativ 
kompetens där tids- och historiemedvetandet kan få både 
demokratiska och emancipatoriska förtecken.111  

 
Hartsmar menar också att en förutsättning för ett fördjupat historiemed-
vetande innebär en möjlighet att relatera den ”lilla,” personliga historien 
till ”den stora historien.”112 Jag ansluter mig till denna övertygelse, men 
jag menar dessutom att det torde vara av yttersta vikt att inte bara stanna 
vid att dra trådar och paralleller mellan då och nu – det stora och det lilla, 

––––––––– 
108 Hartsmar (2001) s 78. 
109 Se ovan i avsnittet Historiskt medvetande och historiemedvetande. 
110 Hartsmar (2001) s 235. 
111 Hartsmar (2001) s 83. 
112 Hartsmar (2001) s 79. 
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utan att också noggrant fundera över hur detta görs och vad som lyfts 
fram.  
   Hartsmar kommer alltså fram till att tidsmedvetandet är sociokulturellt 
konstruerat. I mötet med andra och i en specifik kontext skapar männi-
skan sin uppfattning om tiden, och därmed också historien. Detta sätt att 
se på saken korresponderar väl med min egen utgångspunkt, vilken jag 
återkommer till. Jag håller även med Hartsmar då hon vänder sig emot en 
progressivistisk uppfattning om att människan utvecklas i allt högre sta-
dier, där det inte är lönt att introducera viss problematik förrän en viss 
mognad uppnåtts, och där personlig utveckling och mognad sker efter ett 
visst mönster. Resultaten av Hartsmars undersökning tillåter henne slutli-
gen att med skarphet hävda: ”Historiskt medvetande utvecklas inte per 
automatik med stigande ålder om vi inte utmanar och därmed fördjupar 
tänkandet om historisk utveckling.”113 Detta påstående ligger till grund 
för min egen uppfattning om vilka de bästa betingelserna för att ett histo-
riemedvetande skall kunna fördjupas är. Speciellt tar jag fasta på ordet 
utmaning. I min undersökning vill jag ta reda på om förmedlingen i den 
lärandemiljö museerna utgör alltså är av sådan beskaffenhet att möjlighe-
ter till ett fördjupat historiemedvetande erbjuds, eller om förmedlingen 
liknar den som Hartsmar i sin undersökning fann i skolkontexten. 
   Mitt eget arbete låter sig sålunda inte enkelt inlemmas under ett enstaka 
av de fyra teman som Schüllerqvist identifierade i svensk historiedidak-
tisk forskning: historia, pedagogik, lärarutbildning och etnografiska- och 
museimiljöer. Jag vill istället göra en poäng av att det spänner över alla 
fyra. Det som alltså i det högre utbildningssystemet kanske kan betraktas 
som ett tvärvetenskapligt avhandlingsämne rör egentligen en komplex 
empirisk verklighet där olika aspekter av historia, historieförmedling och 
meningsskapande är oupplösligen relaterade till, härledda ur och beroen-
de av varandra. I översikten från Vetenskapsrådet efterlystes avslutnings-
vis svensk praxisorienterad historiedidaktisk forskning om undervisning 
och lärande i historia.114 Mitt arbete kan således ses som ett inlägg i den 
viktiga diskussionen. 

3.3 Genus, klass och etnicitet 
 
För att få struktur i analysen av historieförmedlingen i utställningar om 
migration, kulturmöten – ”Vi” och ”De andra”, vill jag fokusera några ut-
valda aspekter. Mot bakgrund av de kulturpolitiska och skolpolitiska må-
len aktualiseras ett flertal sådana. Jag väljer att av dem koncentrera denna 
analys kring aspekterna genus, klass och etnicitet. Dessa aspekter fokuse-

––––––––– 
113 Hartsmar  (2001) s 236. 
114 Schüllerqvist (2005) s 69-71. 
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rar centrala sociala relationer som präglar så väl den historiska utveck-
lingen som värderingar och normer i dagens samhällen.  
   De nyckelord som ovan identifierades som betecknande för de kultur-
politiska och skolpolitiska målen kan alla sägas ha att göra med relatio-
ner. De tre aspekterna genus, klass och etnicitet skall i detta sammanhang 
alltså ses som relationer mellan människor och dessa relationer regleras 
oftast av makt. Av intresse för denna studie är alltså att se hur dessa rela-
tioner framställs i utställningens berättelse samt, så småningom, hur dessa 
frågor behandlas i mötet mellan museipersonalen och skoleleverna. Jag 
vill alltså gärna påminna om att jag i min forskning inte kommer att be-
trakta hur t ex genusrelationerna historiskt konstruerats i samhället utan 
analysera genusrelationerna så som de framträder i den historiska berät-
telse som berättas i de utställningar jag undersöker på museerna.  
   De tre aspekterna är också kopplade till diskussionen om historiemed-
vetandet. Roger Johansson kunde t ex se sambandet mellan historiemed-
vetandet och klassbaserade kollektiva identiteter i sin forskning. Uppfatt-
ningar om dessa relationer i ett historiskt perspektiv skulle alltså kunna 
ligga till grund för hur vi uppfattar dagens samhälle samt hur morgonda-
gens samhälle kan komma att se ut. Jag menar sålunda att det sätt på vil-
ket dessa relationer förmedlas kan sätta ramar för hur individen förväntar 
sig framtiden. Vilken plats och vilket utrymme får olika grupper i utställ-
ningen? Hur behandlas de grupper som är svåra att finna i det bevarade 
historiska materialet? I vilken mån reproduceras stereotypa roller och hi-
storiska förhållanden i nutidens förmedling? Mot bakgrund av demokrati-
aspekten blir också frågor om t ex underordning eller jämlikhet intressan-
ta. 
   I undersökningen av museets möte med skolan blir dessa perspektiv 
alltså centrala. Åsa Folkesson lyfter, i de modeller för egen utvärdering 
av historieförmedlingen på museerna hon tagit fram, särskilt fram några 
skrivelser i skolans styrdokument. Hon visar på skolans uppgift att belysa 
konflikt och maktperspektivet i historien, beskrivet i grundskolans kurs-
planetext för de samhällsorienterade ämnena. Vidare återger hon skolans 
skyldighet att ”motverka traditionella könsmönster.” Aspekterna genus, 
klass och etnicitet framstår vidare i relief mot bakgrund av just migra-
tionshistorien – den historia som är fokus i denna avhandling. Att just 
”migration är ett centralt begrepp i grundskolans kursplan” lyfts också 
fram av Folkesson.115 
   De tre strukturerande principerna är också intressanta att diskutera i 
förhållande till historiemedvetandet, t ex som teman i relation till de fem 
processer Bernard Eric Jensen föreslog kunde användas för att fördjupa 
––––––––– 
115 Folkesson (2002) s 244-245. Folkesson hänvisar till Gemensam kursplanetext för de samhällsori-
enterande ämnena, Geografi, Historia, Religion, Samhällskunskap (inrättad 2000-07), Lpo 94 s 6 
samt Kursplan Historia för grundskolan (inrättad 2000-07). 



56 

historiemedvetandet i undervisningssammanhang. Hur ser våra uppfatt-
ningar om dessa relationer ut genom olika perspektiv på tid? 
   Begreppet kön är förknippat med biologiska förklaringar till skillnaden 
mellan manligt och kvinnligt. Begreppet genus tar istället avstamp i över-
tygelsen om att skillnaden beror på sociala konstruktioner. Båda begrep-
pen är av intresse för mig i analysen av historieförmedlingen på museer-
na, därför att det är intressant att rent kvantitativt undersöka i vilken ut-
sträckning män respektive kvinnor (kön) är representerade och ”syns” i 
utställningens berättelse och på de foton och bilder som finns i lokalen. 
Jag menar nämligen att om det t ex förhåller sig så att kvinnor inte ens 
syns i utställningslokalen, sätter detta upp ramar för hur besökaren över 
huvud taget kan uppfatta kvinnors delaktighet såväl i den historiska ut-
vecklingen som i det nutida och framtida samhället. Det är dessutom vik-
tigt att se vilka slags representationer av manligt och kvinnligt museets 
utställningar förmedlar (genus), och om dessa i så fall kan tänkas spela en 
roll för besökarens historiemedvetande. 
   I boken Kvinnohistoria ger Yvonne Hirdman en kort översikt över vad 
genushistoria är och förklarar denna vetenskapliga positionering. Genus-
historia, skriver hon, ”innebär att vi försöker förstå både hur dåtida rela-
tioner mellan män och kvinnor såg ut och vilka konsekvenser detta hade 
för det samhälle de levde i.” Både den manliga överordningen och den 
kvinnliga underordningen behandlas i detta synsätt. Hirdman talar också, 
både i Kvinnohistoria och i ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors 
sociala underordning”, om de två principer för relationerna mellan kvin-
nor och män hon genom sin forskning kunnat identifiera som ett mönster 
i historien: isärhållandets princip och mannen som norm.116 Den första 
principen handlar om hur män och kvinnor hållits åtskilda och tillskrivits 
olika egenskaper och olika uppgifter, t ex i samhällslivet och i arbetslivet. 
Den andra principen handlar om att det som betraktats som kvinnligt all-
tid mätts mot eller beskrivits mot bakgrund av det som konstruerats som 
manligt. Det manliga har då alltid utgjort förebilden eller måttstocken. 
För att så kunna diskutera museiutställningarnas representationer av ge-
nusförhållanden kommer jag att använda mig av ett antal begreppspar 
som presenteras nedan och som har att göra med just mellanmänskliga re-
lationer. I detta låter jag mig inspireras av det genusperspektiv som för-
klarats ovan.  
   Att jag börjat detta avsnitt med att förklara hur genusbegreppet kan för-
stås skall inte tolkas som en ansats att isärhålla de tre strukturerande prin-
ciperna genus, klass och etnicitet. Tvärt om tycker jag det är viktigt att de 

––––––––– 
116 Hirdman, Yvonne. “Vad är kvinnohistoria?” i Kvinnohistoria – Om kvinnors villkor från antiken 
till våra dagar. Författarna och Sveriges Utbildningsradio AB, Stockholm (1995) s 18, 19. Dessutom: 
Hirdman, Yvonne. ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning” i Genus i hi-
storisk forskning. (red) Christina Ericsson, Studentlitteratur, Lund (1993) s 149. 
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förstås som parallellt verkande strukturer i samhället – ja, rent av sam-
verkande strukturer. Genus samverkar t ex med klass i att bestämma var 
individen hamnar i en maktstruktur och i relation till andra.117 Jag vill 
därför också undersöka om, och i så fall hur, klasspositioner spelar en 
stor roll för hur olika grupper och individer framställs i utställningarna, 
och om man kan urskilja en fokus på individer med antingen starka eller 
svaga materiella och sociala förutsättningar, t ex jordägare i förhållande 
till arbetare eller tjänstefolk. Det är alltså framställningen av klassrelatio-
nerna jag intresserar mig för här, och därför blir det inte aktuellt att gå 
djupare in i en teoretisk diskussion om klassformering eller klassbegrepp 
i stort, även om min förståelse tar sin utgångspunkt i ett relationellt klass-
perspektiv. 
   Även begreppet etnicitet kan ses som sorterande mekanism i samspel 
med principerna klass och genus. Etnicitet hjälper oss att förstå hur kultu-
rell bakgrund fungerar som särskiljande redskap mellan olika grupper av 
människor i samma samhällssystem. I ett kolonialt sammanhang är etnici-
teten basen för samhällsordningen. Det är den även oftast i ett kapitalis-
tiskt samhälle, men knappast fristående från principen klass.118 Principer-
na klass och etnicitet samverkar alltså också i att bestämma vilka materi-
ella förutsättningar en individ har och vilka maktanspråk hon eller han 
kan göra. Maktrelationer kan alltså knappast förstås genom att se på bara 
en av dessa principer. Att se dessa hierarkiskt ordnande principer som 
sammanlänkade ger sålunda utrymme för mer komplexa och fullödiga 
förklaringar på en mängd forskningsfrågor om sociala strukturer och me-
kanismer.  
   Ovanstående principer kan, så som de är framställda i eller så som de 
verkar i en historisk berättelse, hjälpa oss att förstå vissa sociala ordning-
ar. De kanske också kan legitimera dessa sociala ordningar. Därför är det 
intressant att se hur principerna framträder i utställningen på museet. Li-
kaså om, och hur, de behandlas i det pedagogiska programmet för skol-
verksamheten.  

––––––––– 
117 Lars Hansson har t ex i avhandlingen Slakt i takt visat, mot bakgrund av Erik Olin Wrights teorier 
i Class Counts, hur problematiskt det är att försöka särskilja genusrelationer från andra relationer, i 
det här fallet klass: ”När genusrelationer frigörs från biologiska kopplingar blir det klart att kvinnor 
och män kan besitta många olika genuspositioner och att exempelvis klass kan påverka var männi-
skor hamnar i sådana relationer.” Hansson kan t ex dels visa hur klassformeringen tydligt var genusi-
fierad i slakt- och charkuteriindustrins tidiga historia, men också hur arbeterskornas ökande antal i 
branschen möjliggjorde kvinnornas inlemmande på nya villkor i klassformeringsprocessen. Hansson, 
Lars. Slakt i takt. Klassformering vid de bondekooperativa slakteriindustrierna i Skåne 1908-1946. 
Acta Wexionensia, Växjö University Press, Växjö (34/2005) s 44-45. 
118 Jimmy Engren visar t ex i sin avhandling Railroading and Labor Migration. Class and ethnicity in 
Expanding Capitalism in Northern Minnesota, the 1880s to the mid 1920s, Växjö university press, 
Växjö (2007), hur förklaringsprinciperna klass och etnicitet samverkade för att skapa den sociala 
ordningen i de samhällen som uppkom utefter de nylagda järnvägslinjerna i norra mellanvästern.  
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   Som redskap för analys av utställningens berättelse ur aspekterna ge-
nus, klass och etnicitet kommer jag att använda mig av ett antal be-
greppspar som fokuserar just relationer. Dessa begreppspar har använts 
av historikern Åse Magnusson i en undersökning av genusperspektivet i 
den pedagogiska museiverksamheten i Foteviken och i Jamtli.119 De tre 
första förhållandena har Magnusson hämtat från Robert Sullivan vid 
Smithsonian Institute och det arbete han gjorde gällande könsstrukturerna 
på New York State museum 1976.120 De två senare har hon själv formule-
rat. Begreppsparen är: 
 
Mångfald eller stereotypi 
Synliggörande eller osynlighet 
Allsidig eller selektiv 
Isärhållande eller gemenskap 
Konflikt eller harmoni 
 
Paren är alltså framtagna med främst genusrelationer som fokus. Jag me-
nar dock, att eftersom även klass och etnicitet ska förstås i termer av rela-
tioner, så kan dessa begreppspar fungera som verktyg även i analyser 
med dessa principer i fokus. Begreppsparen är förvisso dikotomiska, men 
trots att jag ovan argumenterat för de tre principernas samverkan och 
komplexitet, kommer jag i min analys att i förstone använda dessa be-
greppspar som idealtypiska redskap. Till att börja med vill jag nämligen 
se hur en sådan ”enkel analys” kan användas för att spegla förhållanden i 
utställningen. Intressanta frågor är: Hur ser t ex förhållandet mellan euro-
péer och afrikaner ut? Är någon grupp i utställningen utsatt för osynliggö-
rande eller är båda lika synliga? Är de synliga på samma sätt? Hur är ge-
nusrelationerna skildrade? Kan de beskrivas i termer av isärhållande eller 
handlar det om gemenskap? Är mannen norm? Hur är de svenska utvand-
rarna porträtterade? Erbjuder museet en mångfald olika öden från olika 
samhällsklasser, eller förmedlas en stereotypisk bild? Spelar materiella 
förutsättningar någon roll för vem som får sin historia berättad?   
  Till ovanstående begreppspar vill jag lägga några ytterligare som tagits 
fram av pedagogen Lena Fritzén i avhandlingen Den pedagogiska prakti-
kens Janusansikte. Hon talar om: 
 
 

––––––––– 
119 Magnusson, Åse. ”Identiteter och konflikter i upplevelsehistoria” i Konsten att lära och viljan att 
uppleva. Historiebruk och upplevelsepedagogik vid Foteviken, Medeltidsveckan och Jamtli. red Peter 
Aronsson och Erika Larsson, Centrum för kulturforskning, Växjö universitet, Rapport nr 1 (2002) 
s.168-169.  
120 Magnusson hänvisar till Sullivan, Robert. “Evaluating the Ethics and Consciences of museums” i 
Gender Perspectives – Essays on Women in Museums. (ed) Glaser, Zenetouoch Artemis (1994). 
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Symmetri – Asymmetri 
Integrera – Separera 
Givet – Skapat 
Passiv – Aktiv121 
 
Fritzén använder dessa begreppspar i en analys av det pedagogiska mötet 
och av pedagogisk verksamhet. Det skulle också kunna gälla museernas 
pedagogiska verksamhet och mötet mellan museet, museipersonalen och 
besökaren. Därför kan de bli aktuella i min analys av den pedagogiska 
verksamheten på museerna längre fram i denna avhandling. Som be-
greppspar skulle de dock även kunna belysa förhållandena i en utställ-
ning. Därför kommer de att användas i min analys av genus-, klass- och 
etnicitetsrelationer i Afrikafararna och Kongospår. 
   Jag är medveten om att en analys med dikotomiska begreppspar i sig 
kan komma att stereotypisera och reproducera vissa förhållanden, till ex-
empel uppfattningen om européer och afrikaner som två homogena grup-
per, eller kvinnor och män som de två enda, fasta och entydiga könsrol-
lerna. Här blir t ex Paulina de los Reyes diskussion i ”Det problematiska 
systerskapet” angelägen. De los Reyes kritiserar viss genusvetenskaplig 
forskning för att dess val av vissa teorier och metoder bidragit till att re-
sultaten framvisar ”en hegemonisk bild av genus och kvinnlighet. En bild 
som osynliggör olikheter och maktrelationer mellan kvinnor, inte minst 
de som baseras på invandrarstatus eller etnisk tillhörighet.”122 Det är allt-
så viktigt att t ex betrakta hur inte bara genusrelationer men även klass- 
och maktrelationer är påverkade av etnicitet. Och tvärt om. Jag menar 
dock att analysen med hjälp av de dikotomiska begreppsparen faktiskt 
torde kunna peka på ganska intressanta (makt)förhållanden att uppmärk-
samma i den historiska berättelsen på museet. I avhandlingen ”De 
Andra” – Afrikaner i svenska pedagogiska texter (1768-1965) från 2000 
argumenterar dessutom pedagogen Luis Ajagán-Lester för att dikotomis-
ka kategorier är högst användbara i analyser av olika diskurser om Afrika 
och av de tankestrukturer som ligger bakom dessa. Han stöder sig på an-
tropologen Jack Goody och filosofen Yves Valentin Mudimbe, som me-
nar att dikotomiska strukturer präglar hur ”tekniskt utvecklade och litterä-
ra samhällen” ser på och talar om ”muntliga och mindre utvecklade sam-
hällen,” samt att dikotomier strukturerat samtalet om Afrika ända från 
den koloniala tiden till idag. Ajagán-Lester menar att ”[p]oängen med an-
––––––––– 
121 Fritzén, Lena. Den pedagogiska praktikens Janusansikte. Om det kommunikativa handlandets di-
daktiska villkor och konsekvenser. Lund University Press, Lund (1998) t ex s 182 ff, 210 ff. Be-
greppsparen användes också av Daniel Sundberg i projekten kring upplevelsepedagogik. Se Att resa i 
tiden, red Aronsson, Gerrevall och Larsson (2000). 
122 de los Reyes, Paulina. ”Det problematiska systerskapet: Om ’svenskhet’ och ’invandrarskap’ inom 
svenskt genushistorisk forskning” i Historisk Tidskrift. Svenska historiska föreningen, Stockholm, 
1998 (118) s 336. 
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vändningen av binära oppositioner i analysen är att de kan fånga upp de 
reduktionalistiska processer som de dikotomiska kategoriseringarna ska-
par.”123 Sålunda torde dessa arbetsredskap vara ytterst användbara även i 
analysen av Afrikafararna och Kongospår. 
  Etnologen Britta Lundgren, som undersökt hur genusrelationer presente-
ras på museer i Sverige, framhåller dock:  
 

It is important, in both contemporary and historically ori-
ented exhibitions, to be careful about the often biology-
based gender representations found in official rhetoric, in 
the media, in politics and finance. For as soon as an exhi-
bition concerns women and men, it also concerns a gender 
hierarchy. The purpose ought not to be to reproduce un-
critically current power relationships and to confirm auto-
matically dominant worldviews, but rather to challenge 
them.124 

 
För att således undvika att helt oproblematiserat reproducera dikotomiska 
synsätt på t ex manligt och kvinnligt krävs därför en djupare diskussion.  
   Genusforskaren Wera Grahn analyserar i avhandlingen ”Känn dig 
själf” Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresenta-
tioner Nordiska museets utställningar ur ett genusperspektiv. Här finns 
flera beröringspunkter med min egen forskningsansats. Hon använder sig 
bl a av scriptbegreppet som betecknar ”de inskrivna normer och regler 
som implicerar hur kvinnor och män bör förhålla sig till en artefakt och 
[som därmed sätter] gränser för konstruktionen av femininitet och masku-
linitet.”125 Jag menar att detta scriptbegrepp torde ha stora likheter med 
det jag tidigare har betecknat som ”ramar”. Grahn menar också att detta 
begrepp kan inkludera även etnicitet, nationalitet, klass och sexualitet.126 
Hon talar vidare med etnologen Henrietta Lidichis ord om utställningens 
poetik som ”relationen av en utställnings inre beståndsdelar och de priori-
terade betydelser som delarna sammantaget pekar mot.”127 Jag har tidiga-
re använt begreppet utställningens berättelse, som verkar kunna korre-
spondera ganska väl med Lidichis term poetik. Kanske är begreppet be-
rättelse lättare att använda sig av då vi talar just historiska utställningar, 
där tiden någon stans finns med som en av de strukturerande principer-
na.128 
––––––––– 
123 Ajagán-Lester (2000) s 34. 
124 Lundgren, Birgitta. ”Gender, Swedish Ethnology and the Museum” i Gender and History. Vol 6:1 
(1994) s 350. 
125 Grahn (2006) s 41. 
126 Grahn (2006) s 42. 
127 Grahn (2006) s 43. 
128 Se även Roger Johanssons bruk av begreppet berättelse. 
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   Men Grahns teoretiska begreppsapparat blir verkligt intressant för mig 
när hon presenterar de redskap, formulerade av den franska kulturteoreti-
kern Luce Irigaray, som hon använder sig av då hon analyserar museets 
genusrepresentationer.129 Grahn talar först om Den Samme och den Andra 
av den Samme. Den Samme betecknar den genusrepresentation som är 
dominerande och överordnad i samhället. Det handlar alltså (alltid?) om 
mannen och i denna binära och hierarkiska tankefigur är kvinnan alltid en 
negativ spegling av mannen. Därför är hon inte bara den Andra utan den 
Andra av den Samme. Irigaray menar dock att det måste finnas utrymme 
för att tala om nya representationer av kvinnor ”på deras egna villkor”, 
skriver Grahn. Därför finns även termen den andra av den Andra med i 
tankefiguren. Grahn vill dessutom kunna tala om andra manlighetsrepre-
sentationer än den dominerande och därför lägger hon till beteckningen 
den andre av den Samme. Detta ger alltså följande schema, med fler di-
mensioner, för genusrepresentationer: 
 
Den Samme  Den Andra av den Samme 
 
den andre av den Samme den andra av den Andra 
 
Den Samme betecknar den vite, västerländske mannen.130 Det betyder ju 
faktiskt att schemat kan användas för att betrakta andra representationer 
än bara genus – t ex klass och etnicitet. Det betyder också att det finns ett 
utrymme för att bryta upp dikotomier och betrakta dessa strukturerande 
principer i samverkan. Vilket tillvägagångssätt som är mest användbart 
måste det empiriska materialet få utvisa. Är museernas förmedling enkelt 
analyserad med hjälp av de dikotomiska begreppsparen eller krävs det att 
relationerna betraktas mot en tankefigur som ger utrymme för fler repre-
sentationer? En frågeställning för avhandlingen lyder sålunda: ”Vad be-
rättar utställningarna i fråga om genus, klass och etnicitet, och om ”Oss” i 
förhållande till ”De andra”? 

3.4 Demokrati och värdegrund som klangbotten 
 
En didaktisk undersökning av samtida historieförmedlingar med syfte att 
utbilda och folkbilda blir verkligt intressant mot bakgrund av en slags 
klangbotten att diskutera resultaten emot – en klangbotten som säger nå-
got om de i samhället dominerande övertygelserna om ett demokratiskt 
uppdrag hos våra samhälls- och kulturinstitutioner. I detta fall kan t ex de 
officiella kulturpolitiska målen, presenterade bl a på regeringens sidor på 

––––––––– 
129 Grahn (2007) s 132-133. 
130 Grahn 82007) s 132.   
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nätet samt skolans styrdokument utgöra underlag för en sådan klangbot-
ten. 

 
   Kulturpolitiska mål och skolans styrdokument  
 
Kulturpolitiken, och mer precist de kulturpolitiska målen, är av intresse 
för denna avhandling då museernas verksamhet oftast faller inom denna 
sektor av politiken och då dessa dessutom inte sällan, åtminstone delvis, 
finansieras av statliga medel. Dessa medel betalas ut till museiverksam-
heten via Kulturrådet, med förväntningar om att verksamheten ska syfta 
till vissa mål. De mål som fastslagits kan ses som en spegling av vad 
samhället i stort kommit överens om ska gälla – en spegling av ett grund-
läggande normsystem. Målen, som fastställdes 1974 och reviderades 
1996, uttrycks bl a så här: 

 
• att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att 

använda den 
• att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till 

kulturupplevelser samt till eget skapande 
• att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och 

därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar 
• att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och 

obunden kraft i samhället 
• att bevara och bruka kulturarvet 
• att främja bildningssträvanden samt att främja internationellt kulturut-

byte och möten mellan olika kulturer inom landet 
• att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer 

131 
 
I Kulturrådets regleringsbrev från 2003 står också att läsa: 

 
Målet är att främja en samhällsutveckling som känneteck-
nas av social jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och 
män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig 
och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt 
att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet 
och rasism.132 

 
I ett senare förtydligande av målen talas det även om kulturskapandets 
kritiska funktion samt att kulturens bildningsmål hör samman med en 

––––––––– 
131 www.regeringen.se/sb/d/1897 Kulturdepartementet (2008-10-21) 
132 www.kulturradet.se/index.php?pid=787 (2006-06-14) 
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demokratisk grundsyn. Skolans och kulturinstitutionernas uppdrag kopp-
las samman i detta bildningsmål och dessutom förklaras det att: 
 

Kulturarvet är inte neutralt. Det är ett kulturpolitiskt ansvar 
att synliggöra såväl klasskillnader som könsskillnader och 
skillnader mellan stad och land. Det är också ett kulturpo-
litiskt ansvar att motverka försök att utnyttja kulturarvet i 
diskriminerande syften och att i internationella samman-
hang delta i arbetet för att skydda det gemensamma kultur-
arvet.133 

 
Intressant för min undersökning blir då att se hur de berörda museerna 
genom de aktuella utställningarna Afrikafararna och Kongospår ”främjar 
kulturell mångfald”, hur kulturarvet (vilket?) framställs, och hur kultur-
möten förmedlas. Dessutom skall vi se om och hur jämställdhetsprinciper 
i fråga om klass, genus och etnicitet avspeglar sig i museernas utställ-
ningar samt i de eventuellt förekommande pedagogiska programmen. 
   I Att resa i tiden. Mål och medel i mötet mellan museum, skola och ele-
ver gör Åsa Folkesson en genomgång av kulturpolitiska mål i Sverige 
från 1974 och framåt, i särskilt beaktande av vad som sägs om kulturinsti-
tutioner, som museer, och skolan. Hon pekar bl a på hur det i regeringens 
proposition 1996/97 Kulturpolitik skrivs om samarbetet mellan skolan 
och kulturinstitutioner som museer:  
 

Museerna kan i samarbete med skolan utveckla goda mil-
jöer för lärande i vilka eleverna kan möta många olika ut-
tryck för kunskaper. Miljöerna kan erbjuda historiska per-
spektiv och ge möjligheter till estetiska upplevelser, eget 
skapande och självständigt arbete med faktainhämtning 
och kritisk faktagranskning.134 

 
En frågeställning för avhandlingen lyder sålunda: ”Hur används museer-
nas utställningar av lärare och elever och hur uppfattar de utställningar-
na?” 
   Kulturpolitiken samspelar alltså med den politik som rör den svenska 
skolan, vilket också ger avtryck i skolans styrdokument. Dessa styrdoku-
ment måste förvisso, liksom de kulturpolitiska skrivelserna, förstås som 
politiska kompromisser och bör vara formulerade så att ett ganska vitt 

––––––––– 
133 www.kulturradet.se De kulturpolitiska målen (2008-10-21) 
134 Regeringens prop (1996/97) Kulturpolitik s 30, i Folkesson, Åsa ”Skola och museum – två kultur-
institutioner” i Att resa i tiden. Mål och medel i mötet mellan museum, skola och elever. Red Arons-
son, Peter, Per Gerrevall och Erika Larsson. Centrum för Kulturforskning Växjö Universitet Rapport 
nr 1, Växjö  (2000), s 20. 
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spektrum av olika åsikter och politiska uppfattningar kan rymmas inom 
ramarna för dem. Detta betyder dock inte att allt ryms inom dem. Skolans 
dokument är vidare de officiella mål och riktlinjer som skolans verksam-
het skall bedrivas mot. De är alltså intressanta i sammanhanget, dels p g a 
kopplingen till kulturpolitiken, dels p g a skolans vanligt förekommande 
utnyttjande av museerna som källor till kunskap, och dels p g a att doku-
menten kan betraktas som uttryck för en officiell uppfattning om hur 
samhället bör vara beskaffat. I de nu gällande läroplanerna för grundsko-
lan (Lpo 94), för gymnasieskolan (Lpf 94) och i kursbeskrivningarna för 
ämnet historia på olika nivåer i skolsystemet talas det om demokratiska 
värderingar:  
 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. 
Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan 
skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar.135 

 
Skolan åläggs att arbeta för ”[m]änniskolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvin-
nor och män samt solidaritet med svaga och utsatta…”136 Under rubriken 
”Rättigheter och skyldigheter” påpekas att det inte är tillräckligt att sko-
lan innehållsmässigt behandlar demokratiska värden – även undervis-
ningen i sig skall genomföras med hjälp av demokratiska arbetsformer. 
Kritiskt tänkande och allsidighet skall också strävas mot. Både på grund-
skolenivå och på gymnasienivå talas om ett förvärvat respektive fördjupat 
historiemedvetande som mål. Ämnes- och målbeskrivningen för historie-
ämnet på gymnasiet ser ut som följer. 137 
 

Ämnets syfte  
 
Utbildningen i ämnet historia syftar till att både i det korta 
och i det långa perspektivet skapa sammanhang och bak-
grund för individer och samhällen. Syftet är även att för-
djupa förståelsen av skeenden och företeelser över tiden 
och i rummet, vare sig det gäller vardagsliv eller storpoli-
tik. De historiska studierna skall också visa och klarlägga 
olika krafter som påverkar samhällen och människor. 
   Ämnet syftar till att stimulera elevernas nyfikenhet och 
lust att vidga sin omvärld i en tidsdimension. Det ger per-

––––––––– 
135 Lpo 94 s 5. 
136 Lpo 94. 
137 www.skolverket.se, Utbildnings- och kulturdepartementet (2006-06-08). Gymnasiet – Ämnen – 
Historia.  
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spektiv på den egna personen. Därmed stärks även den 
egna identiteten och insikten om det egna kulturarvet lik-
som om andras, inte minst nationella minoriteters, ur-
sprung och kulturarv. 
   Ämnet syftar även till att skapa historisk medvetenhet 
och bildning. Härigenom tillägnar sig eleven en förståelse 
som befrämjar samarbete över både sociala, etniska och 
geografiska gränser, vilket gynnar handlingsberedskap in-
för framtiden. Historia ger möjlighet till att stärka grund-
läggande värden som hänsyn, solidaritet och tolerans, vil-
ket i sin tur bidrar till att stärka medborgarrollen och grun-
den för demokratin. Historiska insikter om andra folk, län-
der och kulturer skapar förutsättningar för internationellt 
samarbete samt ökad förståelse i en multietnisk, konflikt-
fylld värld. 
   Syftet är också att utveckla ett kritiskt tänkande och ett 
analytiskt betraktelsesätt som redskap för att förstå och 
förklara samhället och människors levnadsmönster. Detta 
gynnar förmågan att stå kritisk såväl inför historiska källor 
som inför texter och andra medier i vår tid. 

 
Mål att sträva mot 
 
Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att 
eleven 
- utvecklar kunskaper om historiska strukturer, utveck-
lingslinjer och förändringsprocesser som ger sammanhang 
och bakgrund för individ och samhälle, 
- tillägnar sig insikter om kulturarvet och dess skiftande 
innehåll för olika människor och olika nationella minorite-
ter,  
- på basis av det historiska arvet utvecklar en trygg och 
demokratisk identitet, 
- fördjupar sitt historiemedvetande och utvecklar sin för-
måga att anlägga historiska perspektiv i studierna inom 
andra ämnen, 
- fördjupar sina historiska kunskaper för att underlätta för-
ståelsen av nutiden, underbygga ställningstaganden och 
skapa handlingsberedskap inför framtiden, 
- utvecklar förståelse av historiska företeelsers och skeen-
dens bakgrund och samband, vare sig det gäller storpolitik 
eller vardagsliv,  
- utvecklar en förmåga att bedöma tillförlitlighet och värde 
hos olika texter, bilder, medier och andra källor, 
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- utvecklar förmågan att självständigt resonera och föra ett 
samtal utifrån ett historiskt perspektiv. 

 
De kulturpolitiska målen samt skolans styrdokument kan sålunda sägas 
vila på samma grund och syfta åt samma håll. Demokrati, mångfald, soli-
daritet, tolerans, förståelse för andra kulturer, kulturmöten och jämlikhet 
är nyckelord som betecknar innehållet i dessa officiella politiska deklara-
tioner. Det gemensamma demokratiska uppdraget utgör sålunda bakgrun-
den till avhandlingens frågeställning: Hur kan resultaten av en analys av 
utställningens innehåll och form för förmedling på de aktuella museerna 
sägas svara upp mot skolans, kulturpolitikens och museernas egna verk-
samhetsmål? 

 
   Utbildningskonceptioner och museiförmedling 
 
Fältet didaktik brukar delas i två intressesfärer där fenomenografi står för 
ena delen medan läroplansteori – på engelska curriculum studies – utgör 
den andra. Ett temanummer av Journal of Museum Education fokuserar 
helt ”How Curriculum Theory Can Inform Museum Education Practice.” 
Här skriver bl a museologen Margaret A Lindauer: 
 

…looking at museum education through the lens of cur-
riculum theory offers fruitful means for exploring social 
and ethical implications of what we decide to teach; these 
explorations may in turn shape museum practice.138 

 
Det torde alltså vara av stort museologiskt intresse att betrakta museiför-
medlingen mot bakgrund av de diskussioner om läroplansteorier och ut-
bildningskonceptioner, som bl a Tomas Englund för, t ex i avhandlingen 
Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension (2005), originalets 
titel: Curriculum as a political problem (1986).139 Tomas Englund är en 
framstående företrädare för det läroplansteoretiska didaktiska fältet i Sve-
rige.  
   Englund undersöker utbildningsväsendet – den svenska skolan – och lä-
roplansarbetet under 1900-talet. Han menar att det bakom styrdokumen-
ten i utbildningsväsendet pågår en ständig kamp om tolkningsföreträde. 
Om denna kamp står att finna även bakom museernas historieförmedlan-
de verksamhet skall föreliggande arbete belysa. Museerna är ofta av sam-

––––––––– 
138 Lindauer, Margaret A. ”Looking at Museum Education through the lens of Curriculum Theory” 
Journal of Museum Education. Temanummer: Expanding conversations. How Curriculum theory 
Can Inform Museum Education Practice. Vol 31:2 (2006) s 80. 
139 Englund, Tomas. Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. Daidalos AB, Göteborg 
(2005), originalets titel: Curriculum as a political problem (1986). 
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hället sponsrade kulturinstitutioner och därför är det intressant att diskute-
ra museets roll som folkbildare. Även museerna verkar ju i ett socialt, ve-
tenskapligt och samhälleligt sammanhang som anslår det ramverk de har 
att röra sig inom. Englund citerar Basil Bernstein (1971): ”Hur ett sam-
hälle selekterar, klassificerar, distribuerar, överför och utvärderar den 
skolkunskap den betraktar som allmän, återspeglar både maktfördelning-
en och principerna för social kontroll.”140 Det torde alltså gå, och vara in-
tressant, att ställa samma fråga, men byta ut ”skolkunskap” mot ”musei-
förmedling,” för att tydliggöra hur en sådan kulturinstitution påverkar be-
sökarens uppfattning om hur samhället har varit, är och borde se ut i 
framtiden.141  
   Englunds undersökning av innehållet i undervisningen är således högst 
relevant för min undersökning av innehållet i museiutställningar. Själv-
klart finns det speciella omständigheter som skiljer museiutställningen 
från läromedlet, t ex estetisk utformning och lokalitet, men jag menar 
ändå att det till övervägande del går att använda samma betraktelsesätt i 
analysen av de båda. Se här Englunds frågor till materialet: 
 

Vilken vetenskapsbild förmedlas? Kan man spåra någon 
bakomliggande vetenskaplig uppfattning och/eller idétra-
dition? Finns det några explicita eller implicita normativa 
ståndpunkter? Legitimeras den rådande social [sic] ord-
ningen? Är några explicita förändringssträvanden uttryckta 
och på vilken grund motiveras dessa?142  

 
Englund menar också att läromedel kan analyseras ur olika samverkande 
perspektiv; som ”politisk-ideologiska, vetenskapliga, pedagogiska (-
undervisningsanpassade), marknadsmässiga etc,” produkter.143 Dessa 
perspektiv kan vara användbara även i betraktandet av museets verksam-
het. Englund menar också att eftersom dessa aspekter är styrda av politis-
ka förhållanden måste vi alltid betrakta produkten – läromedlet – som en 
politisk produkt.144 Jag menar i linje med Englund att även om en utställ-
ning, eller en utställningsproducent, inte alltid har ett uttalat politiskt syf-
te, kan förmedlingen alltså alltid tolkas som en politisk inlaga.  
   Englund utgår ifrån att läromedel som dominerat undervisningen under 
en längre tid ”representerar den rådande, hegemoniska konceptionen av 
––––––––– 
140 Englund (2005) s 46. 
141 Att ta en utgångspunkt i teorier om lärande i skolmiljö och diskutera förmedling på museet, eller 
tvärt om, är inte något nytt. Georg E Hein talar t ex om hur man i Storbritannien sedan 80-talet disku-
terat hur museerna kan möta skolans nationella mål (Hein 1998, s 9).  
142 Englund (2005) s 132. Englund erbjuder vidare en och en halv sida med fler användbara frågor 
och infallsvinklar för analysen av innehållet, se s 134-35. 
143 Englund (2005) s 132. 
144 Englund (2005) s 133. 
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medborgerlig och politisk bildning.”145 Jag vill istället snarare gå åt andra 
hållet och försöka utröna hur utställningarna kan ses som speglande en 
viss ordning, och i vilken mån den utbildningskonception, som kan skön-
jas bakom historieförmedlingen i en utställning, kan sägas stämma över-
ens med de uttalade mål som finns för verksamheten.  

 
   Utbildningsfilosofi och medborgarfostran 
 
I Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension beskriver Tomas 
Englund ett antal utbildningskonceptioner. Utgångspunkten för den inle-
dande historiska exposén är studiet av samhällets struktur och av hur 
skolsystemet sett ut under olika tider i 1900-talets Sverige. Englund utgår 
ifrån ett historiematerialistiskt perspektiv, och han konstaterar att det 
samhälle som undersöks är ett kapitalistiskt, formellt demokratiskt och 
formellt jämlikt samhälle. I detta samhälle betraktas skolan som en del av 
en ideologisk statsapparat.146 Englund bygger i sin studie vidare på den 
s.k. ramfaktorteorin.147 De samhälleliga ramarna (t ex ideologiska, poli-
tiska, vetenskapliga) styr formuleringen i läroplanerna och begränsar 
samtidigt antalet olika möjligheter att tolka desamma på. 
   För att få en bild av hur undervisningen sett ut betraktar Englund sam-
hällskunskapsämnet och historieämnet genom en för varje ämne framta-
gen typologi. Typologin för historia är Sven Sødring Jensens och den de-
lar in historieundervisningen i klassisk, objektivistisk, formal och katego-
rial.148 Dessa typer förklaras och relateras till skolans och vetenskaps-
samhällets utveckling. Denna analys blir sedan en aspekt i beskrivningen 
av hur läroplanskoden för den svenska skolan utvecklats under 1900-
talet. 
   När Englund undersöker de förutsättningar och faktorer som påverkat 
utformningen av läroplanerna och som behöver diskuteras för att förstå 
dessa, talar han alltså om att han undersöker läroplanskoden.149 Det be-
grepp han använder för att beteckna de faktorer som påverkar utform-
ningen av läroplanen är determinanter – ”principer som varit styrande för 
undervisningsinnehållet.”150 I en konkret tillämpning av sin teori klarläg-
ger Englund att determinanterna för medborgarfostran i Sverige under 
1900-talet varit: 
  
 
––––––––– 
145 Englund (2005) s 186. 
146 Englund (2005) s 139f. 
147 Englund (2005) s 23, ramfaktorteorin som formulerad av pedagogerna Urban Dahllöf och Ulf P 
Lundgren. 
148 Englund (2005) s 295. 
149 Englund (2005) s 100. 
150 Englund (2005) s 187. 
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1) samhörighetsfostran,  
2) en vetenskaplig bas,  
3) objektivitetsprincipen,  
4) befästandet av den rådande samhälleliga ekonomiska organisatio-
nen.151  
 
Dessa principer har dock kunnat tolkas på olika sätt av olika ideologier. 
   Englunds undersökning sträcker sig från början av 1900-talet fram till 
mitten av 1980-talet. Under denna tid kan han urskilja tre vågor i utbild-
ningspolitiken. Dessa vågor har orsakats av förskjutningar i samhälleliga 
förhållanden, men även av förändringar av kunskapssociologisk art. Den 
första vågen infaller mellan slutet av 1800-talet och 1927 års skolreform. 
Den andra infaller mellan slutet av andra världskriget och grundskolere-
formen 1962, och den tredje från slutet av 1960-talet och framåt.152 Den-
na senare våg kunde Englund inte se slutet på vid skrivandet av avhand-
lingen (1986). I senare arbeten har han dock gått vidare och undersökt ti-
den därefter. 
   Det som karaktäriserar dessa vågor är alltså dels vissa principer av ut-
bildningssociologisk art och dels politisk/ideologiska ståndpunkter, bl a 
frågan om integration och reproduktion eller reform. Englund urskiljer tre 
idealtypiska konceptioner som han benämner den patriarkala, den veten-
skapligt rationella och den demokratiska, vilka i nämnd ordning motsva-
rar de tre vågorna.153 Englund betraktar läroplansreformerna 1918/19, 
1962 och 1980 som tydliga hållpunkter i denna utveckling.154   
   Som jag förstår Englund kan man knyta den perennialistiska pedagogi-
ken till 1800-talet, medan liberalismens och socialismens framgångar un-
der 1910- och 20-talen kan kopplas samman med övergången till en pro-
gressivistisk pedagogik. Här finner Englund det som han kallar den patri-
arkala utbildningskonceptionen. Han menar att ”centralt i detta reform-
pedagogiska program stod den uppväxande arbetarklassens sociala integ-
ration i ett framväxande industriellt samhälle.”155 Medborgarfostran syf-
tade till att individen underordnade sig det gemensamma, nationen och 
strukturen i det nationella näringslivet.156 Englund menar att det både före 
och efter läroplansreformerna 1918/19 visserligen funnits starka drag av 
en progressivistisk pedagogisk tanke men det fanns också en konservativ 
hegemoni som var seg att förändra.157 Denna hegemoni avspeglade sig t 
ex i skolsystemets struktur och i ämnesinnehållet.    
––––––––– 
151 Englund (2005) s 193. 
152 Englund (2005) s 253. 
153 Englund (2005) s 12 och kap 10. 
154 Englund (2005) s 253. 
155 Englund (2005) s 258. 
156 Englund (2005) s 260. 
157 Englund (2005) s 260. 
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   Efter andra världskriget och fram mot 1960-talet, i den vetenskapligt 
rationella konceptionen, ökade intresset för en demokratisk plattform, 
men dessa tankar kom successivt allt mer i bakgrunden till förmån för en 
rationell vetenskapsgrundad framstegstro, där: ”skolan kom att inta en 
neutral och stödjande hållning till den pågående samhällsutvecklingen i 
vilken vetenskap och teknik utgjorde drivkrafterna.”158  
   1980 kom en ny läroplansreform och förutsättningarna för det Englund 
formulerar som den demokratiska utbildningskonceptionen skapas. I Lä-
roplanens och skolkunskapens politiska dimension definierar dock inte 
Englund klart hur en sådan konception ser ut eller vad den innebär. I se-
nare skrivna texter har Englund dock preciserat vad som kännetecknar en 
demokratisk utbildningskonception. I följande avsnitt beskrivs alltså hur 
en sådan skulle kunna se ut, mot bakgrund av de resonemang Englund för 
i sin avhandling och i olika artiklar. 1986 varnade Englund för att man då 
inte kunde vara säker på att en demokratisk utbildningskonception verkli-
gen skulle komma att få ett genomgripande genomslag i utbildningsvä-
sendet. Styrdokumenten och läroplanerna från 1994 kan dock, som vi sett 
ovan, tolkas så. En fråga som blir aktuell i min undersökning blir då: Står 
en genomgripande, kanske hegemonisk, demokratisk utbildningskoncep-
tion nu, i 2000-talets första decennium, att finna bakom historieförmed-
lingen – i själva praktiken – i museivärlden?  
    
   En demokratisk utbildningskonception 
 
I en demokratisk konception behöver inte ämnesinnehållet nödvändigtvis 
förändras nämnvärt från tidigvarande konception (den vetenskapligt ra-
tionella), men målfokuseringen blir trots allt tydligare.159 En förändring i 
pedagogiken mot en mer kognitivistisk hållning, där människan aktivt 
skapar sin kunskap, sker också och en av grundstenarna i den demokra-
tiska utbildningskonceptionen är kommunikation.160 Dessutom är ”grund-
läggandet av en gemensam begreppslig referensram” och ”förekomst och 
presentation av skilda perspektiv” i dialog nödvändiga vägar för att den 
demokratiska konceptionen skall kunna förverkligas.161 Vidare påpekar 
Englund att ”en längre sammanhållen skolplikt” och ”större jämlikhet 
mellan utbildningar efter den grundläggande” kan ses som förutsättningar 
för en demokratisk konception: 
 

Båda dessa element har setts som grundläggande i en 
kamp för demokrati, att genom elevaktiva arbetsformer 

––––––––– 
158 Englund (2005) s 266f. 
159 Englund (2005) s 277, 272. 
160 Englund (2005) s 273. 
161 Englund (2005) s 284. 



71 

fostra till demokrati och att genom en sammanhållen skola 
grundlägga en försoningssträvan, tolerans mellan barn från 
olika samhällsklasser och ge alla lika möjligheter.162 

 
I ”Skolan och demokratin – på väg mot en skola för deliberativa samtal?” 
beskriver Englund den svenska skolan under 1980- och 1990-tal ur ett 
demokratiperspektiv.163 1980-talets skola var en allmän, jämlikhets-
syftande skola. Redan under 1970-talet hade ett normativt ideal växt fram 
och detta gjorde stora avtryck i 1980 års läroplaner. Medverkan var ett av 
nyckelorden i dem. Det var en samhällscentrerad demokratisk idé som 
dominerade och det normativa låg i att skolan skulle förmedla vissa 
grundläggande värden, samtidigt som ett konfliktperspektiv skulle fin-
nas.164  Under 1980- och 1990-talen utmanades emellertid dessa tanke-
gångar av en nyliberal kritik. Det skedde en förskjutning från ”public 
good” till ”private good.”165 Förskjutningen ligger i att utrymmet för det 
individuella, autonoma och privata betonas framför det gemensamma och 
ömsesidiga i tolkningen av värdegrunden.166 Till detta kan kanske också 
läggas ”det jämlika.” Först under senare år har demokratifostran åter 
kommit på agendan, bl a med hjälp av Demokratiutredningen från 1999, 
där en moralisk utgångspunkt är tydlig.167 Här sätts fokus på egenskaper 
som ”kritisk rationalism, laglydighet och solidaritet”, oegennyttig håll-
ning till andra människor samt empati. Demokratiutredningen framhåller 
att demokrati inte bara ska vara ett innehåll utan också en metod i under-
visningen.168 
   En demokratisk utbildningskonception rymmer alltså lika väl ett funk-
tionalistiskt, som ett normativt demokratibegrepp. Englund talar vidare 
ofta för en tredje hållning – den deliberativa. Även denna ryms inom 
konceptionens ramar.  
   I en schematisk översikt presenterar Englund i början av 1990-talet en 
jämförelse mellan tre utbildningskonceptioner, varav den demokratiska är 
en.169 Denna översikt presenteras i sin helhet i Bilaga 1. För den demo-
kratiska konceptionen gäller: 
 
––––––––– 
162 Englund (2005) s 124f. 
163 Englund, Tomas. ”Skolan och demokratin – på väg mot en skola för deliberativa samtal?” i (red) 
Jonsson, Britta och Klas Roth. Demokrati och lärande. Om valfrihet, gemenskap och övervägande i 
skola och samhälle. Studentlitteratur, Lund (2003) s 49. 
164 Englund (2003) s 52f. 
165 Englund (2003) s 55. 
166 Englund (2003) s 64. 
167 Englund (2003) s 53, 62. 
168 Englund (2003) s 63. 
169 Englund, Tomas. ”Tre olika utbildningskonceptioner och förespråkandet av undervisning som 
kommunikation.” i Utbildning och demokrati: tidskrift för didaktik och utbildningspolitik. Vol 2 
(1993:1) s 29f. 
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Demokratibegrepp: participatoriskt 
Jämlikhetsbegrepp: resultat-jämlikhet 
Samhällsbild: samhället som uttryck för rättighe-

ter 
Vetenskapssyn: pluralistisk, neopragmatism 
Rationalitetsbas: kommunikativ rationalitet 
Förhållande individ/samhälle: samhällelig 
Den offentliga utbildningens syfte: förberedelse för demokratisk parti-

cipation 
Utbildningens organisering: sen differentiering, hög generell 

bildningsnivå 
Offentliga/privata skolor: beroende på uttolkningen av fri-

hetsbegreppet. Utbildning som 
”public good”: medborgardygd 

Utbildningsfilosofier: rekonstruktivism 
Högstatusämnen: samhällsorienterande ämnen, 

 språk? 
Politikbegrepp, föreställning av 
social ordning: 

 
politisk bildning, betoning av kon-
fliktperspektiv 

Läskunnighet: kritisk 
 
De karaktäristiska dragen för en demokratisk utbildningskonception, som 
Englund ser dem, är sålunda tydliggjorda. Däremot hävdas inte här att de 
på något sätt skulle vara självklara, entydiga eller oproblematiska. För 
tillfället har jag dock ingen möjlighet att fördjupa en sådan diskussion. 
Mot denna konception kan så t ex skolundervisningens styrdokument, in-
nehåll och former för undervisning, eller en undervisnings- och lärande-
praktik som den på ett museum, ställas i jämförelse. Formuleringen i 
styrdokumenten om att skolans historieundervisning skall ge eleven 
handlingsberedskap för framtiden betyder sålunda utifrån en demokratisk 
konception inte vilken handlingsberedskap som helst utan en handlings-
beredskap som tillägnas genom dialog och ett kritiskt förhållningssätt, 
och som strävar mot t ex tolerans, försoning och frihet. Den avslutande 
frågeställningen för avhandlingen lyder så: Hur passar utställningarnas 
historieförmedling in i en demokratisk utbildningskonception? 

3.5 Sammanfattning 
 
En avhandlingsdel som beskriver de teoretiska utgångspunkter och de 
olika fält som min undersökning tar avstamp ifrån har nu presenterats. 
Jag har förklarat mina ”sightings” och ”situated knowledges” för att tala 
med Donna Harraway och Wera Grahn. Detta avsnitt visar på hur kom-
plex en didaktisk undersökning, som försöker beskriva och analysera en 
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lärandepraktik i relation till en samhällskontext, enligt min uppfattning är. 
Analysredskap och teorier från de olika fälten kommer att användas i un-
dersökningens olika skeden. I den sammanfattning som här följer tydlig-
görs de teoretiska redskapen åter och relateras till avhandlingens olika de-
lar. 
   Jag tar alltså min utgångspunkt i en bred definition av begreppet didak-
tik, som innefattar både teori och praktik i undervisnings- och inlärnings-
situationer. De grundläggande dragen i didaktiken utgörs av reflektion 
och ett kritiskt förhållningssätt. Allmändidaktiska frågor om huruvida 
museiförmedlingen kan relateras till samtida kulturpolitiska och skolpoli-
tiska mål är ett tema i avhandlingen. 
   Jag har vidare ett integrativt sätt att se på didaktik. Det innebär att jag 
försöker se praktiken som en helhet där allmändidaktiska och ämnesdi-
daktiska frågor är länkade till varandra, och inte kan förstås utan var-
andra. Dessutom innebär det integrativa synsättet, i min tolkning, att alla 
de olika delarna av den komplexa praktiken bör samverka för att bästa 
möjliga förutsättningar för att ett lärande, med visst mål, skall uppnås. 
   Fokus i avhandlingens undersökning är historieförmedling i museiut-
ställningar och därmed också i samhället i stort. Det är genom att betrakta 
och analysera förmedlingen av just historia som de mer allmändidaktiska 
frågorna kan konkretiseras, belysas och diskuteras. Från ämnesdidaktiskt 
håll hämtas sålunda redskap och teorier om historieförmedling och histo-
riemedvetande. 
   Jag har följt två historiska utställningar om migration och kulturmöten, 
”Vi” och ”De andra”, nämligen Afrikafararna och Kongospår. I avhand-
lingens andra del analyseras först utställningen Afrikafararna på Svenska 
Emigrantinstitutet och Kalmar läns museum ur ett flertal perspektiv. Se-
dan analyseras utställningen Kongospår. Historieförmedlingen delas in i 
tre olika skeden – produktionsskedet, förmedlingsskedet och receptions-
skedet. Dessa skeden strukturerar analysen av utställningarna i avhand-
lingen. 
     Till produktionsskedet hör frågor om förmedlingens innehåll. I analy-
sen av innehållet fokuseras klass-, genus-, och etnicitetsrelationer. Dessa 
aspekter kan nämligen sedan knytas till de allmändidaktiska frågorna om 
demokrati och värdegrund. Analysen genomförs med hjälp av ett antal 
begreppspar – mångfald eller stereotypi, synliggörande eller osynlighet, 
allsidig eller selektiv, isärhållande eller gemenskap, konflikt eller harmo-
ni, symmetri eller asymmetri, integrera eller separera, givet eller skapat, 
passiv eller aktiv – och problematiseras med begreppsapparaten Den 
Samme, Den Andra av den Samme, den andre av den Samme och den 
andra av den Andra. Till produktionsskedet hör även frågor om produ-
centernas intentioner och mål. Dessa belyses och diskuteras i redovis-
ningen med hjälp av de intervjuer som gjorts med utställningarnas produ-
center, med somliga av museernas föreståndare och utställningsansvariga 
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samt en manusförfattare. Historieförmedlingen diskuteras också mot bak-
grund av Afrikabilden i svenska läromedel. 
   Förmedlingsskedet, det andra skedet, diskuteras i samband med att ut-
ställningarna visades av museipedagoger för besökande skolklasser. Både 
innehållet i visningarna och förmedlingen analyseras och diskuteras med 
hjälp av ovan nämnda begreppspar. En av visningarna var dramatiserad. 
Intervjuer med museipedagoger hör också till detta skede.  
   Det tredje skedet av historieförmedlingen – mottagningsskedet – be-
skrivs och diskuteras med hjälp av intervjuer med de skolelever och lära-
re som besökt utställningarna. En tematisk analys återfinns dessutom ef-
ter det att varje utställning behandlats. I den tematiska analysen går jag 
igenom processens tre skeden utifrån aspekterna klass-, genus-, och etni-
citet. 
   Mot bakgrund av analysen av utställningens innehåll samt analysen av 
intervjuerna med besökarna – skoleleverna – diskuteras sedan möjlighe-
terna till ett fördjupat historiemedvetande på museet. Som underlag till 
denna diskussion har jag lyft fram nödvändigheten av utrymmen för be-
sökaren att själv fundera över och skapa mening kring olösta problem el-
ler olika perspektiv på förmedlingen. Vidare utgår jag ifrån att kommuni-
kation och reflektion kring olika aspekter av tid är nödvändiga. Min ut-
gångspunkt är att historiemedvetandet aktiveras, både vid s k ”borderline 
events” och närhelst individen möter något ”annat,” någon ”annan,” nå-
got annorlunda. Historiemedvetandet fördjupas genom perspektivering 
och kommunikation, i relation till tidsmedvetandet. I diskussionen om hi-
storiemedvetandet på museet återkommer fem centrala processer fram, 
nämligen historiemedvetandet som identitet, historiemedvetandet som 
mötet med det annorlunda, historiemedvetandet som socio-kulturell läro-
process, historiemedvetande som värde- och principförklaring och histo-
riemedvetande som berättelse. 
   Avslutningsvis diskuterar jag kunskap, undervisning och lärande på 
museet med det demokratiska uppdraget i de skolpolitiska och kulturpoli-
tiska målen som klangbotten. Utställningarna, men också förmedlingen i 
de pedagogiska visningarna, diskuteras mot bakgrund av teorier om kun-
skap och lärande på museet samt mot en demokratisk utbildningskoncep-
tion.  
   De frågeställningar som denna avhandling ämnar svara på lyder sålunda 
i sammanfattning: 
 
 * Hur ser historieförmedlingen som process ut i exempelutställningarna 
Afrikafararna och Kongospår och hur kan karaktären på denna process 
ge förklaringar till hur historier om migration och kulturmöten berättas 
och uppfattas? 
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* Vad berättar utställningarna i fråga om genus, klass och etnicitet, och 
om ”Oss” i förhållande till ”De andra”? 
 
* Hur kan resultaten av en analys av utställningens innehåll och form för 
förmedling på de aktuella museerna sägas svara upp mot skolans, kultur-
politikens och museernas egna verksamhetsmål? 
 
* Hur används museernas utställningar av lärare och elever och hur upp-
fattar de utställningarna? 
 
* Vilka förutsättningar ger utställningarna Afrikafararna och Kongospår 
för att en elev skall kunna fördjupa sitt historiemedvetande, och vilka ra-
mar fastställs för detta medvetande i utställningarna, vad gäller klassre-
lationer, genusrelationer och etniska relationer? 
 
* Hur passar utställningarnas historieförmedling in i en demokratisk ut-
bildningskonception? 
 
Därmed har teorikapitlet sammanfattats och de väsentligaste teoretiska 
utgångspunkterna och redskapen har lyfts fram. Frågeställningarna har 
klargjorts. Ett avsnitt om metodologi, material och metod för avhandling-
ens studie följer härnäst.  
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4. Metodologi, material och metoder 
 
Utställningarna Afrikafararna och Kongospår var konkreta manifestatio-
ner i form av främst texter men också föremål, foton, filmer och installa-
tioner. Dessa föremål och kvarlevor, förklarade och satta i sitt samman-
hang genom olika texter, förmedlade två historiska berättelser. Dessa be-
rättelser, uppfattade och tolkade av mig, ligger så till grund för den läs-
ning jag gör och för analysen jag genomför med hjälp av ett antal be-
greppspar relaterade till principerna klass, genus och etnicitet. 
   Historieförmedlingen betraktas som en process, där olika aktörer varit 
inblandade i olika skeden. Få utställningar torde produceras från början 
till slut av endast en människa. Sålunda är det viktigt att försöka kartlägga 
och beskriva hur olika aktörer resonerar och arbetar i framställandet av en 
och samma utställning och av ett pedagogiskt program. För att undersöka 
och illustrera hur detta har gått till i ett konkret fall har jag intervjuat ett 
flertal olika aktörer som varit delaktiga i denna process, men också ett 
flertal människor, som sedan mött och använt sig av utställningens bud-
skap eller förmedling. I det följande får vi således möta företrädare för de 
olika museerna, utställningsproducenter, historiker och pedagoger som 
arbetat dels med själva utställningen, dels med utarbetandet och genom-
förandet av ett pedagogiskt program. Dessutom kommer elever och lärare 
som besökt utställningarna och tagit del av det pedagogiska programmet 
till tals.  
   En utställning kan uppfattas på flera sätt beroende på vem som betrak-
tar den. Min undersökning vill undersöka och visa hur Afrikafararna och 
Kongospår uppfattas på olika sätt. Men, kan man fråga sig, vilken upp-
fattning är den rätta? Det är oftast så att den som producerar en utställ-
ning har ett syfte och mål med förmedlingen och tänker sig att utställ-
ningen skall uppfattas på ett visst sätt. Men själva uppfattningen av ut-
ställningen ligger hos besökaren och är avhängig förkunskaper och förut-
sättningar hon eller han bär med sig in i museet. Spänningen mellan pro-
ducenternas intentioner och mottagarnas uppfattningar och meningsska-
pande är därför centrala i avhandlingen. En utställnings berättelse sätter 
emellertid ramar för hur uppfattningen kan bli. Det finns förvisso fler än 
ett rätt sätt att tolka ett budskap på men det kan inte tolkas precis hur som 
helst. Just därför är en undersökning, som försöker förstå och visa hur 
dessa olika uppfattningar av samma historia ser ut, intressant då dessa 
uppfattningar betraktas i ljuset av vad museerna vill förmedla.  
   Jag menar att den som använder sig av ett vetenskapligt förhållningssätt 
i en analys av en historieförmedling, och den som har kunskaper om den 
aktuella historien och förmedlingsprocessen goda nog att kunna proble-
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matisera den framställning som görs och de berättelser som berättas, har 
något viktigt att tillföra samtalet. I detta ljus skall de analyser, beskriv-
ningar och berättelser om Afrikafararna och Kongospår, sprungna ur min 
penna, betraktas. För att bilden skall bli än mer komplex, problematiserad 
och kanske fullödig, nyanseras mina beskrivningar och tolkningar något 
av de andra rösterna som kommer till tals i avhandlingen genom min för-
medling. Från mitt perspektiv som forskare analyserar jag sedan dessa be-
rättelser med hjälp av de teoretiska utgångspunkter som studien tar av-
stamp i. 
   Jag har valt att arbeta med intervjuer av en halvstrukturerad och explo-
rativ karaktär, eftersom jag varit intresserad av att fånga olika människors 
röster och uppfattningar i samtalet kring ett projekt. För fokus och struk-
tur i intervjusituationen använde jag mig av ett antal frågor som t ex rörde 
museernas mål och uppdrag, historieförmedling och historiebruk, upp-
fattningar och åsikter om utställningarna Afrikafararna och Kongospår, 
utställningen som medium och lärandetillfälle och historieämnets karak-
tär. Samma frågor ställdes inte till alla informanter, och innehåll och fo-
kus i intervjuerna skiftade på grund av att de olika informanterna hade 
olika roller och olika relationer till utställningen. Det explorativa förhåll-
ningssättet i intervjumetoden kom sig av att jag ville fånga upp och följa 
de spår informanterna själva ledde mig in på. Intervjuerna kan alltså inte 
jämföras på något kvantitativt sätt eller rangordnas efter vem som kom-
mer närmast ”den sanna bilden.” Alla informanter har likvärdiga men oli-
ka upplevelser av arbetet eller mötet med utställningarna. Flera av inter-
vjuerna genomfördes med en informant, ett par av dem med två infor-
manter, och elevintervjuerna genomfördes i grupp.170    
   Informanterna anonymiseras så långt möjligt i denna framställning, ef-
tersom det intressanta här är hur de som aktörer i kommunikationsproces-
sen tänker kring, förhåller sig till, påverkar eller påverkas av historieför-
medlingen. Jag är medveten om att vissa informanter trots anonymisering 
kan vara mer eller mindre lätta att identifiera p g a att deras roll så tydligt 
kan kopplas till en viss kontext. Jag vill understryka att alla informanter 
(utom eleverna) har en plats i studien p g a att de i sin professionella roll 
som t ex producenter, föreståndare, pedagoger o s v, påverkar historie-
förmedlingen på museet och i skolan. Det är alltså endast intressant att 
diskutera dessa informanters vägval och handlingsutrymme mot den bak-
grund att de är företrädare för offentligt finansierade verksamheter och 
därmed har möjlighet att påverka den offentliga uppfattningen om och 
samtalet om historia. Urvalet av informanter har styrts av att jag ville få 
med röster från olika skeden av processen. Jag har dock inte försökt få 
med alla olika aktörer i de olika skedena. Endast en möjlig informant val-

––––––––– 
170 En elevintervju om Kongospår genomfördes med två informanter. 
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de att inte svara på min förfrågan. Alla andra jag tillfrågat har generöst 
nog valt att ställa upp på intervjuer. De har alla informerats om forsk-
ningsprojektets syfte och ramar och alla utom eleverna, vilkas bidrag på 
grund av anonymiteten vid bandupptagningarna inte varit möjliga att sär-
skilja, har fått möjlighet att läsa och kommentera utskrifterna av de inter-
vjuer som genomförts. 
   Denna kvalitativa metod – att arbeta med intervjuer – passar den typ av 
undersökning jag ville utföra allra bäst. Ett mer kvantitativt sätt att mäta 
uppfattningar och lärdomar på anser jag vara näst intill omöjligt att 
genomföra. Allt för många parametrar och olikheter i informanternas si-
tuation och förutsättningar skulle göra resultatet av en sådan undersök-
ning högst slumpartat och ovederhäftigt. Istället blir det intressant att se i 
vilken mån jag kan fånga olika röster för att få en bild av om, hur och till 
vilken grad en historisk produkt såsom en utställning är resultatet av olika 
kompromisser mellan olika aktörers syn och mål. Poängen med under-
sökningen är att fånga mångfalden i förmedlingen och upplevelsen av 
samma historiska stoff.  
   Min undersökning innefattar två utställningar som de visats på fem oli-
ka museer. Ett annat tema, andra ansvariga personer, andra utställnings-
lokaler och orter hade kanske gett utställningen ett annat utseende. Alla 
resultat av undersökningen är därför inte generaliserbara till att gälla allt 
utställningsarbete, överallt. Det är också en av hypoteserna jag arbetar ef-
ter – att historieförmedlingen påverkas av ramfaktorer och enskilda aktö-
rers agerande i varje enskilt fall. Resultatet är avhängigt av hur processen 
sett ut i det specifika fallet. Jag menar dock att den kvalitativa undersök-
ningens resultat ändå är av största värde även för en diskussion om histo-
rieförmedling i stort. I det större perspektivet och mot bakgrund av tidiga-
re forskning, styrdokument och politiska mål kan resultaten säga en hel 
del om museiförmedlingen i samhället. Min forskningsansats har dessut-
om tillåtit mig att analysera processerna ur flera olika perspektiv. Denna 
koncentrerade ansats ger alltså stora vinster i form av perspektivering och 
möjlighet att följa ett flertal aktörer. Jag menar också att den ”lilla under-
sökningen” liksom den ”lilla historien” alltid är del av något större, och 
sålunda kan den säga väldigt mycket om förhållanden och tendenser även 
i andra situationer. Empiriska resultat, hur begränsade de än må vara, är 
nödvändiga för en diskussion på en mer generell nivå. 
   Som en följd av ovanstående insikter aktar jag mig dock för att påstå att 
mina resultat skulle vara betecknande för de aktuella museernas eller ak-
törernas verksamhet i stort. Resultaten i avhandlingen gäller aspekter av 
Afrikafararna och Kongospår, men de kan peka på tendenser och förhål-
landen som kan vara allmängiltiga. Föreliggande arbete ska också ses 
som teoriprövande – ett försök att prova hur användbara, relevanta och 
fruktsamma just de teorier och redskap jag här valt att använda kan sägas 
vara i analysen av en historieförmedlande praktik. I ljuset av detta kan re-
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sultaten av undersökningen av Afrikafararna och Kongospår användas 
till att resonera om andra utställningar och andra historieförmedlingar. 
Diskussionen av resultaten måste alltså ses som angelägna på en mer ge-
nerell nivå. 
   Antalet elevintervjuer är begränsat. Jag har ansett det viktigare att följa 
färre röster lite djupare än att göra flera, lite ytligare enkäter. Ramen för 
avhandlingsarbetet har också gjort det omöjligt att följa upp ett så stort 
antal elever eller besökare att det skulle kunna utgöra en grund för några 
statistiskt representativa slutsatser. Urvalet av informanter har till stor del 
styrts av tillgängligheten. Jag har kommit i kontakt med de aktuella in-
formanterna genom att de båda museerna förmedlat uppgifter om när 
skolklasser besökt utställningarna. Lärarna kontaktades av mig och de 
gav sitt samtycke till att jag fick komma och intervjua dem och deras ele-
ver. Alla de lärare jag kontaktat har valt att ställa upp. Några enstaka ele-
ver ville inte delta i gruppintervjuerna och de har heller inte pressats att 
ändra sig. De deltog alltså ej i studien. Vid några av besöken jag gjort i 
skolklasserna har inte alla elever som var med på museet varit närvarande 
på den aktuella lektionen. Deras röster finns därför inte heller med i un-
derlaget för analysen. Vissa av eleverna mötte jag först närmare en termin 
efter deras besök i museet, andra bara ett par dagar senare. Detta kan ge 
skilda insikter i hur museibesöket upplevdes samt i hur mycket som fanns 
kvar hos eleverna efter lite längre tid. Intervjuerna är alltså inte jämförba-
ra per se, eftersom de tillkommit i skilda situationer och eftersom elever-
na har olika bakgrund och förutsättningar. Nedan, under rubrikerna Upp-
fattningar om en utställningen på Kalmar läns museum, Mottagningsske-
det och Eleverna, diskuterar jag än mer ingående intervjusituationen och 
intervjuförfarandet. 
   Vad gäller mottagningen av förmedlingen, d v s hur besökaren uppfat-
tar och ev. påverkas av utställningens budskap, är detta alltid svårt att 
komma åt. Hur kan vi (be)visa att utställningen påverkat den enskilde el-
ler inte? Jag har dessutom på ett tidigt stadium valt bort ett fenomenogra-
fiskt angreppssätt, som mer skulle fokusera den enskilde elevens person-
liga upplevelser (och ”innehållet som lärandeinnehåll”) till förmån för ett 
mer läroplansteoretiskt (innehållet som undervisningsinnehåll), men ock-
så integrativt synsätt.171 I denna avhandling betraktas och diskuteras mu-
seets vidare roll som samhällsinstitution. Därför är alltså en fenomeno-
grafisk ansats heller inte aktuell i detta arbete. Men även om jag nu inte 
på ett heltäckande sätt kan påvisa vad besökaren egentligen lärt sig, kan 
jag förvisso påvisa vad hon eller han inte fått möjlighet att lära sig. Vilka 
perspektiv, relationer och möjligheter saknas i utställningens förmedling 
––––––––– 
171 Englund, Tomas “Kommunikation och meningsskapande i fokus – ett sociopolitiskt perspektiv på 
det vi kallar undervisning och lärande” i (red) Säfström, Carl Anders och Per Svedner. Didaktik – 
perspektiv och problem. Studentlitteratur, Lund (2000a) s 47. 
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av historia? På vilket vis sätter detta gränser för historiemedvetandets be-
skaffenhet?  
   Resultaten av min undersökning torde alltså kunna komma att fungera 
som redskap i såväl analysen av som diskussionen kring och planeringen 
av undervisningsverksamheten i historia i både skola och samhälle. Att 
forskningsresultaten ska kunna ligga till grund för en förbättrad praktik 
ser jag som ett viktigt mål för en didaktisk forskning. Ett sådant sätt att 
arbeta förutsätter ett kritiskt förhållningssätt. En företrädare för detta för-
hållningssätt, filosofen Max Horkheimer, har påpekat, att den som inte 
arbetar med en kritisk blick blir en bevarare av det rådande samhället. 
Den okritiske utgår ifrån att det rådande är något självklart och odiskuta-
belt.172 De värderingar som råder skall istället ifrågasättas och granskas 
kritiskt. Detta betyder dock inte att den kritiska forskningen är värde-
ringsfri. Tvärtom uppfattar jag det som att den kritiska teorin öppet dekla-
rerar alternativa värderingar som utgångspunkter för sin forskning.173 
Forskningen har till syfte att – ”represent and intervene:” förändra och 
förbättra samhället.174 Det är det s k emancipatoriska idealet som dels 
fungerar som raster i undersökningarna och forskningen, dels som mål för 
förändringen.175 Företrädare för kritisk teori hävdar således att den kun-
skap som vetenskaplig forskning kan visa fram bör ha samhällelig bety-
delse och måttstocken handlar om frigörelse från förtryck.176 Dessa be-
grepp måste självklart definieras tydligare (Vad är frigörelse? Var i ligger 
förtrycket?). Här finns dock inte utrymme för det. Målen demokrati, tole-
rans och jämställdhet är dock hämtade ifrån skolans verksamhetsplaner 
och torde i denna samtid vara okontroversiella mål även för museet, även 
om dessa ledord förvisso, var för sig, skulle kunna problematiseras och 
diskuteras.  
   Även inom det didaktiska fältet finns det kritiska tänkandet inbegripet i 
flera teorier. En sådan teori erbjuder didaktikern Wolfgang Klafki. Det 
kritiska i Klafkis kritisk-konstruktiva didaktik står för målet att alla elever 
ska nå ”självbestämmande, medbestämmande och solidaritet.”177 Han 
menar att det är didaktikens uppgift att lokalisera sådana fenomen och 
komma till rätta med sådana orsaker i undervisningen som motverkar det-

––––––––– 
172 Ekman (1973/1990) s 169. 
173 Ekman (1973/1990) s 169 
174 Hacking, Ian. Representing and intervening – Introductory topics in the philosophy of natural sci-
ence. Cambridge University Press, Cambridge (1983) 1997, t ex s 31. 
175 Åsberg, Rodney. Ontologi, epistemologi och metodologi – En kritisk genomgång av vissa grund-
läggande vetenskapsteoretiska begrepp och satser. Institutionen för pedagogik och didaktik, Göte-
borgs universitet, Göteborg (2000) s 44. 
176 Åsberg (2000) s 45. 
177 Klafki i (red) Michael Uljens. Didaktik - teori, reflektion och praktik. Studentlitteratur, Lund 
(1997) s 220. 
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ta slutmål – fenomen som han kallar ”motståndets orsaker.”178 Målet för 
den kritiske forskaren är alltså inte bara att beskriva eller förklara, utan 
också att medverka till förändring. Därför är ett annat mål med min 
forskning att försöka hålla den så praxisnära som möjligt. På det didak-
tiska fältet efterlyses ofta undersökningar som operationaliserar teoribild-
ningar och tankar i praktiken. Jag ska därför nu ta steget från teorin in i 
praktiken, till beskrivningen och analysen av historieförmedlingen i de 
båda utställningarna Afrikafararna och Kongospår. 

––––––––– 
178 Klafki (1997) s 220. 
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Del II – ”Vi” och ”De andra” på museum 
 
Afrikafararna och Kongospår var två utställningar som båda handlade om 
migration och kulturmöten, och om svenskar och skandinaver i Afrika. 
Den ena utställningen – Afrikafararna – var en relativt liten utställning, 
medan den andra – Kongospår – var en betydligt större produktion. Det 
finns dock flera likheter mellan dem. Båda utställningarna producerades 
och visades på svenska och nordiska museer i 2000-talets första decenni-
um men idéerna till de båda utställningarna hade fötts långt tidigare. Till 
båda utställningarna producerades pedagogiska visningar som ett flertal 
skolklasser tog del av. Båda utställningarna berättar en historia som sades 
vara ”glömd” och i båda utställningarna går det att läsa ut historiska be-
rättelser om ”Oss” och ”De andra”. Hur dessa berättelser förmedlades 
skall vi titta närmare på nu. 

5. Afrikafararna på Svenska Emigrantinstitutet  

5.1 Utställningens historia  
 
Afrikafararna var en utställning som fanns att besöka på Svenska Emi-
grantinstitutet i Växjö mellan april och december år 2004, och på Kalmar 
läns museum mellan april och augusti år 2005. Den berättar en historia 
som sades ha varit bortglömd under många år – om svenska emigranters 
resa till och möte med södra Afrika.179 Utställningen var ett led i arbetet 
på SEI med att komplettera den dominerande bilden av massutvandringen 
till Nordamerika. Ett tiotal år tidigare hade en journalist, som under 
många år arbetat i södra Afrika, av ren nyfikenhet börjat leta efter svens-
kar och svenskklingande namn i arkiven i Kapstaden.180 Han hittade en 
massa intressanta uppgifter och öden. Vid hembesök i Sverige tog han så 
kontakt med Kalmar läns museum och diskussioner inleddes om sam-
manställandet av en utställning. Det var den lokala anknytningen i mate-
rialet som gjorde att det var naturligt att vända sig till Kalmar läns muse-
um först, eftersom de flesta av emigranterna kom från just Kalmar län. 
Journalisten, som sedermera blev utställningsproducent, tror sig minnas 

––––––––– 
179 Väldigt mycket av innehållet i utställningen kan dock återfinnas i Lasse Bergs bok När Sverige 

upptäckte Afrika. Rabén Prisma, Stockholm (1997) s 167ff. 
180 Nedanstående uppgifter från intervju med utställningsproducenten, (2005-02-23) på Utvandrarnas 
Hus. 
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att detta var år 1998. Tyvärr drabbades museet i Kalmar av sjukskriv-
ningar just när förhandlingarna skulle genomföras, och det var dessutom 
svårt att hitta pengar till projektet, som lades i malpåse. Journalisten kom 
flera år senare i kontakt med SEI:s dåvarande föreståndare, då han fors-
kade i institutets arkiv. De kom överens om att försöka få till stånd ett 
samarbete, trots svårigheter även här att finna medel till att finansiera 
projektet, och detta samarbete bar frukt i utställningen Afrikafararna, som 
öppnade i april år 2004. Bland annat kunde Landstinget i Kronoberg skju-
ta till extra pengar. Journalistens samarbete med en annan svensk Afrika-
journalist har också resulterat i en TV-film – Afrikafararna – som under 
hösten 2004 visades i svensk TV. Dessutom har journalis-
ten/utställningsproducenten hållit ett antal föredrag om historien kring de 
Afrikafarare som lämnade Sverige på 1800-talet, och om arbetet med ut-
ställningen i sig. Utställningen bestod till större delen av bilder, foton och 
texter, men även av installationer så som modeller och montrar med fö-
remål. Dessutom visade två monitorer rörliga bilder, bl a från tv-filmen 
om Afrikafararna. Materialet kom bl a från arkiv placerade på så vitt skil-
da ställen som Kapstaden, Potchefstroom, Lissabon och Sverige. 
 
   Svenska Emigrantinstitutet 
 
På andra sidan järnvägen och vid Växjösjöns strand ligger det Svenska 
Emigrantinstitutet i Utvandrarnas hus i Växjö. Vattnet nedanför byggna-
den har liknats vid större vatten – hav – som burit emigranter i alla tider, 
och den som tittar längs järnvägsrälsen ser förvisso en väg bort men ock-
så en länk tillbaka. Så kan man också säga att Svenska Emigrantinstitutet 
fungerar, som en länk tillbaka i tiden, men även i rummet. Växjö ligger 
mitt i utvandrarlandskapet Småland, och hit kommer många som söker 
kunskap om utvandring och migration på ett övergripande och vetenskap-
ligt plan. Än flera är kanske de som söker vetskap av mer personlig art, 
om sina förfäder och sina rötter i Sverige. Tanken bakom grundandet av 
institutet 1965 var att det lättare skulle gå att få en större förståelse av 
massutvandringen från Sverige till Nordamerika på 1800- och tidigt 
1900-tal genom att samla kunskap och källor på ett ställe. Under de dryga 
40 år institutet funnits till har mycket hänt på detta område. Många 
svensk-amerikaner har också vandrat genom utställningshallen och an-
vänt sig av det rika arkivmaterial som samlats i huset. Men trots att fokus 
kommit att vara utvandringen till Nordamerika och 1800-talet har det 
hela tiden funnits en vidare medvetenhet på Emigrantinstitutet. Ända från 
början har kopplingen till invandringen funnits med, och nu, då svensk-
amerikaner med personligt ursprung i massutvandringens tid av naturliga 
skäl blir allt mer sällsynta besökare, kan det hända att institutets fokus av 
nödvändighet kommer att vidgas. Diskussioner pågår om hur Svenska 
Emigrantinstitutet kan innefatta immigranter och immigration till Sverige, 
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och vilket utrymme denna aspekt i så fall får ta. Initiativ till ett Utvand-
rarnas Hus, vars verksamhet sätter massemigrationens flodvåg i ett större 
sammanhang, och som visar upp ett mer nyanserat ansikte, kan stundom 
skönjas. 
   I Utvandrarnas Hus ryms alla de fyra pelare man kan säga att institutets 
verksamhet vilar på: arkivet, biblioteket, forskarrummet, och utställning-
arna. Utställningsverksamheten är viktig som institutets fönster utåt, vil-
ket bl a besökssiffrorna visar. Samtidigt har man från institutets sida un-
der årens lopp inte alls sett på den som den viktigaste delen i verksamhe-
ten. Gunnar Helén, initiativtagaren till institutet, beskrev i en presenta-
tionsskrift över institutionens tillkomst samarbetet med Riksarkivets då-
varande chef Ingvar Andersson som följer:  
 

[Andersson] bidrog också starkt till min skepsis mot varje 
museal inriktning av det nya forskningsinstitutet och de 
planerade lokaler som så småningom blev Utvandrarnas 
Hus. Det skulle främst vara ett arkiv – en tummelplats för 
forskare, entusiaster och folkbildare, så tänkte jag mig i 
Ingvar Anderssons anda.181  

 
Den permanenta utställningen – Drömmen om Amerika – verkar nästan 
ha kommit till som av en slump. Institutets tidigare föreståndare inleder 
samma skrift med att fastslå att Emigrantinstitutet inte är ett museum, och 
att man mer eller mindre tvingades att ställa i ordning en utställning för 
att möta allmänhetens intresse.182 Utställningarna har alltså alltid bara va-
rit en del av institutets verksamhet. Men uppenbarligen en välbesökt del. 
   Ett problem som institutionen ständigt brottats med genom åren är fi-
nansieringen. Denna har länge utgjorts av bidrag från stat, kommun och 
landsting. Under år 2002 fick museet ett statligt bidrag på 440 000 kronor 
från Riksarkivet, från landstinget 780 000 kronor och från kommunen 
752 000 kronor. Emigrantinstitutets vänförening bidrog 2002 med 177 
515 kronor och 2005 med 52 891 kronor.183 År 2006 fick institutet 450 
000 kronor i statligt bidrag, 1 305 000 från Landstinget och 847 000 från 
kommunen. Den förre föreståndaren för institutet kallar statsbidraget nu-
förtiden närmast symboliskt,184 och faktum är att institutet hade ett under-
skott på nästan 400 000 kronor år 2002. Vissa delar av verksamheten fi-
nansieras med bidrag från fonder, t ex har Knut och Alice Wallenbergs 

––––––––– 
181 Beijbom, Ulf (ed). Utvandrarnas Hus – The House of Emigrants – En kort historik om emigra-
tionsinstitutet – A presentation of the Emigrant Institute. Växjö (1985) s 13. 
182 Beijbom (1985) s 3. 
183 Svenska Emigrantinstitutet Verksamheten 2002. Uppgifter om år 2005 från Anita Carlsson, Eko-
nomiavdelningen, Svenska Emigrantinstitutet (2006-08-03). 
184 Intervju med Emigrantinstitutets tidigare föreståndare (2003-12-16), författarens arkiv. 
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fond genom åren bidragit med mycket pengar till olika projekt som arbe-
tet i USA och till tillbyggnad av museets lokaler. I skrivande stund pågår 
förhandlingar om institutets eventuella inordnande i ett kulturbolag till-
sammans med t ex närliggande Smålands museum. Detta har utvecklats 
till en utdragen och infekterad process som dessutom inneburit att kom-
mun och landsting fryst sina finansiella bidrag till institutet. På institutet 
kämpar man för att hålla igång verksamheten och med att hitta former för 
att trygga överlevnaden som en självständig institution med ett nationellt 
uppdrag även i framtiden. 
   Sammantaget ger denna översikt av institutets verksamhet bilden av ett 
livskraftigt men fattigt institut med mycket arbete kvar att göra med ma-
terialet kring emigrationen till Nordamerika men med dörrar som öppnar 
sig åt många olika håll och ambitioner att utveckla flera sidor av begrep-
pet migrationsforskning. Möjligen står man inför en mer genomgripande 
förändring av verksamheten för att anpassa till ett nytt samhälle med nya 
önskemål. Ett av målen uttrycktes år 2003 av dåvarande föreståndaren i 
Emigrantinstitutets organ Emigranten på detta vis:  
 

Idag har 20% av Sveriges befolkning rötter som sträcker 
sig utanför landet. Det innebär att den historia som dessa 
20% av befolkningen tillför måste synliggöras och inklu-
deras i det som vi benämner vår historia. Genom att göra 
de nya svenskarnas historia till en del av vår egen skapar 
vi också bättre förutsättningar för att immigranterna blir 
delaktiga av demokratin. I denna tid av ökad främlingsfi-
entlighet måste en central uppgift för Svenska Emigrantin-
stitutet vara att verka för ökad delaktighet. 
… 
Min ambition är därför att vi både i vår utställningsverk-
samhet och i övrig programverksamhet ska kunna bidra till 
att sammanföra dessa båda emigranterfarenheter.185 

   
Tanken att öppna upp ännu mer mot immigration, invandrare till Sverige 
och Sverige som immigrationsland gör sig allt mer påmind i institutets 
presentationsmaterial och målvisioner. Hur detta avspeglar sig i utställ-
ningsverksamheten resonerar jag vidare kring senare i denna avhandling. 

5.2 Utställningens berättelse 
 
I Utvandrarnas Hus fanns ingen museipedagog utan de flesta besökare 
tillgodogjorde sig utställningen Afrikafararnas berättelse genom att vand-

––––––––– 
185 Emigranten 2003:1. 
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ra runt på egen hand i utställningslokalen, läsa texterna och betrakta bil-
der, foton och föremål. Utställningens början utgjordes av en kuliss av ett 
litet trähus som symboliserade krogen ”De Sweedse Vlag.” Tavernan, 
som låg i Kapstaden, utgjorde första anhalten för t ex avhoppade sjömän 
och andra immigranter redan i slutet av 1700-talet. I trähuset berättades bl 
a om en bryggerinäring i Sydafrika, startad av en svensk entreprenör. På 
husets ytterväggar fanns kartor över södra Afrika med många svensk-
klingande namn utmärkta. Det berättades att det fanns 16 000 svenskar i 
södra Afrika fram till slutet av andra Boerkriget år 1902. 186   
   Mitt i utställningshallen fanns en skylt med vad som kanske kan betrak-
tas som utställningens egentliga programförklaring eller anslag. Texten 
lyder:  
 

För 100 år sedan var 25% av Sveriges befolkning invand-
rare 
 
1 miljon svenskar utvandrade till Amerika, Tyskland, 
Danmark, Brasilien, Australien, Nya Zeeland under slutet 
av 1800-talet och omkring sekelskiftet. De emigrerade till 
länder där de kunde få ett nytt liv och en möjlighet att för-
sörja sig själva och sina familjer. 
 
Sverige var fattigt, klasskillnaden var stenhård och kyrka 
och stat höll den fattiga befolkningen i ett järngrepp. 
 
Utvandrarna lämnade sina familjer, gårdar, torp och hem. 
De som kunde reste med sina familjer, allt för att få chan-
sen till ett nytt och bättre liv. 
 
En liten del av dessa utvandrare reste till södra Afrika. 
 
Det är denna okända utvandring som denhär utställningen 
handlar om. 
 
Hur blev de mottagna, var kom dom ifrån och vad hände i 
detta nya och helt annorlunda land, Sydafrika? 
 

––––––––– 
186 Delar av avsnittet om utställningens berättelse och historiebruket i Afrikafararna har publicerats i 
Historielärarnas förenings årstidskrift Allt om historia (2006:3) under titeln ”Bekräftelse eller utma-
ning? Historiebruk och identitet i utställningen Afrikafararna på Svenska Emigrantinstitutet i Växjö”, 
och på engelska i artikeln ”Possibilities for integrative learning in the museum – example Afrikafa-
rarna” i en institutionsrapport från IPED, Växjö Universitet (2006-08-29). 
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Hur tar vi hand om dem som invandrar till Sverige idag för 
att få ett bättre liv? 
 
Var våra svenska utvandrare sociala turister? 

 
 
Det gjordes här klart att utställningen skulle handla om de svenska 1800-
talsutvandrarna till Södra Afrika och deras möte med och förhållande till 
det nya landet och dess invånare. Det blev också redan här tydligt att hi-
storien kopplades till nutid genom de avslutande frågor som skulle få lä-
saren att fundera över dagens situation för invandrare i Sverige. Att an-
vända formuleringen ”sociala turister” anspelade på en år 2003 aktuell 
debatt i svensk politik, nämligen i vilket syfte invandrare kommer till 
Sverige idag. Kan man jämställa de svenska utvandrarna till Södra Afrika 
med de balter, afrikaner, asiater och människor från Mellanöstern som 
kommer för att söka lyckan i, eller, som frasen antyder, ”utnyttja” väl-
färdsstaten Sverige idag? Uppenbarligen skulle utställningen inte bara 
komma att handla om historia utan om en svensk identitet förr och nu, 
och om möten mellan olika människor och nationaliteter.187 
   Utställningens fokusberättelse tog alltså sitt egentliga avstamp i 1860-
talet, då ingenjören och affärsmannen Oscar Wilhelm Alarik Forssman 
återvände från södra Afrika till Sverige och samlade ett sällskap som till-
sammans seglade från Kalmar till södra Afrika för att bosätta sig där. Ena 
väggen i utställningshallen dominerades av rubriken ”Den Forssmanska 
kolonialexpeditionen” i stora bokstäver, och av personbeskrivningar och 
foton av expeditionsdeltagare – män, kvinnor och barn. Dessutom berät-
tades historien om Svarta Sara, en svart kvinna som följt med Forssman 
tillbaka till Sverige, och tillsammans med sin dotter blev kvar här. Besö-
karen fick läsa något om syftet med resan – att grunda en koloni och upp-
rätta en handelsrutt mellan Sverige och Södra Afrika – och läsa fotostat-
kopior av autentiska brev. Ordvalet ”kolonialexpedition” är intressant. 
Det är inte en ”vanlig” emigrationsresa vi har att göra med här. Om be-
nämningen är autentisk skänkte den säkert tyngd åt företaget i sin samtid. 

––––––––– 
187 I det följande kommer begreppen ”vita” och ”svarta” att användas. Det är mycket olyckligt om 

detta förfarande medverkar till att koloniala mönster av uppdelning och underordning vidmakthålls, 
och till att människor särskiljs på grund av deras hudfärg. Jag har laborerat med att byta ut beteck-
ningen ”svarta” mot ”afrikaner”, men det fungerar tyvärr inte överallt. Även sydafrikaner med eu-
ropeiskt ursprung, eller västerländskt ursprung, kan ju kallas afrikaner, och poängen är att grupper-
na skiljs åt i den sydafrikanska kontexten, och i det empiriska materialet, just på grund av skillna-
den i hudfärg. Gruppen ”färgade” – också en kategori med ursprung i kolonialtiden, och förstärkt 
genom apartheidpolitiken – är även den problematisk. Att omformulera kan dock också bli en fråga 
om att dölja det system som faktiskt funnits. Det intressanta här är vad som händer i det empiriska 
materialet. Därför kommer beteckningarna därifrån att användas i undersökningen och diskussio-
nen. Jag är dock medveten om det problematiska i förfarandet. 
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Idag ger ordet oss kanske konnotationer till kolonialism på bekostnad av 
ursprungsbefolkningen, och ”expedition” manar kanske nu som då fram 
bilden av en resa med mål att bryta ny mark och ta sig igenom olika 
prövningar för att nå fram till ett slutmål – att genomgå en prövning och 
uträtta en bedrift.  
   Att expeditionsdeltagarna lyckades väl fick besökarna reda på om de 
valde att studera de stencilhäften som erbjöds dem i detta rum. Utställ-
ningen berättade att de svenska emigranterna så småningom byggde upp 
en handelsstation i inlandet – Skandinavia. De utgjorde också en domine-
rande skara i Potchefstroom, som då var huvudstad i Boerrepubliken, och 
männen blev handelsmän, en blev generallantmätare, en borgmästare och 
en guldgrävare med koncession över stora områden (hela Batawanas-
tammens område). Oscar Wilhelm Alarik Forssman blev inköpsagent åt 
Boerrepublikens regering och så småningom en av södra Afrikas största 
markägare. Flera män reste med sina familjer. Två kvinnor, som vid ex-
peditionens början var ogifta, arbetade i de andra familjerna som guver-
nant och piga innan de gifte sig med svenska män ur expeditionen. 
   Motstående vägg i utställningshallen visade upp en monumental mål-
ning och modell av ett långt oxspann som drog en tältvagn över den syd-
afrikanska velden. Tankarna gick kanske till tältvagnarna som gungade 
fram över den nordamerikanska prärien vid samma tidpunkt. Modellen 
kompletterades av bilder från den TV-film som producerats kring den 
Forssmanska kolonialexpeditionen, och samma film rullade i en monitor 
bredvid. Fotona (som alltså är hämtade från filmen) visade bl a resan med 
segelfartyg och den långa, strapatsrika resan över velden. 
   På en mindre gavelvägg i vinkel mot den stora målningen visades tre 
bilder av afrikaner i traditionella kläder, vapen och utsmyckningar. Dessa 
bilder var grafiska tryck och en av bilderna hade rubriken ”Typer ur Zu-
lukonungens armé”. På en textskylt stod att läsa: 

 
Mötet med Afrika och afrikanerna 
Under resan passerade svenskarna genom flera afrikanska 
byar. De var fascinerade och lite rädda för de svarta afri-
kanerna. 

 
Bilderna på afrikanerna kompletterades av en bild på en noshörning vil-
ket gör att väggen som helhet får sägas ha handlat om det vilda och exo-
tiska, det annorlunda och främmande som de svenska emigranterna mötte 
i Afrika. Fast något möte var det egentligen inte tal om. Av bildtexten att 
döma passerade svenskarna de afrikanska byarna och betraktade dessa 
liksom på avstånd.  
   I nästa rum dominerade grupper av fotografier en stor vägg. Dessa fo-
ton var både äldre, svartvita foton och färgfoton av idag. Det drogs lik-
som trådar från historien till nutid och visades på samband och skillnader. 
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En bildgrupp visade porträtt, de flesta nutida av svarta sydafrikaner. Till 
dessa fanns inga bildtexter. Två foton var större och hör liksom ihop. På 
det svartvita, äldre fotot avporträtterades en vit dam i vacker spetsblus. 
Bildtexten upplyste om att detta var ”Fru Grimbeck, familjen kommer 
från Varberg”. Det andra var i färg och porträtterade en nutida, leende, 
svart, äldre man utan namn. Bildtexten löd: ”Min farfar var slav till famil-
jen Grimbeck”.  
   Till gruppen foton hörde även ett sentida foto på Nelson Mandela. Här 
fanns en textskylt om apartheid som bl a löd:  

 
[…]  
Från 1962 stödde Sverige frihetskampen och demokratise-
ringsprocessen i Sydafrika. Detta bidrog starkt till att par-
tiet ANC och den svarta majoriteten kom till makten 1994. 
SIDA i Sverige hjälpte också till med att arbeta fram en ny 
demokratisk konstitution. Den blev klar 1996 och är en av 
världens mest moderna. 

 
Här kopplades Sverige och Sydafrika samman i nutiden och utställningen 
visade på samarbete och stöd så långt tillbaka som från 1960-talet. Vi har 
redan sett att Sverige och södra Afrika har en äldre historia ihop, här län-
kas ländernas nutid samman. Trådarna mellan tiden för de svenska ny-
byggarnas framgångar under andra hälften av 1800-talet och slutet av 
1960-talet var dock höljda i visst dunkel. Endast bildparet av fru Grim-
beck och slavättlingen påminde om denna mellantid.  
   Nästa grupp foton adresserade också nutiden och de problem Sydafrika 
brottas med idag, då de visade porträtt av afrikanska barn som drabbats 
av AIDS. Andra bilder visade ett collage av exotiska natur- och djurbilder 
i klara färger. De påminde om en turistbroschyr. En annan bild av Sydaf-
rika av idag. 
   I rummet spelade också ett ca 3 minuter långt TV-reportage om dagens 
Potchefstroom. Det handlade om en svenskättling som var parlamentsle-
damot för ANC, om tiden efter apartheid och hur den svarta befolkningen 
trots reformer har svårt att utbilda sig och få arbete i samma utsträckning 
som de vita. Det talades också om en utbredd alkoholism bland svarta. 
   På väggen till höger om monitorn berättades det åter om historia och 
synfältet dominerades av tre stora och en mindre bild av svenska veten-
skapsmän. Det handlade om Carl von Linné och två av hans lärjungar, 
Anders Sparrman och Carl Peter Thunberg. Dessutom presenterades 
Charles John Andersson som beskrevs som forskningsresande, jägare, 
stamhövding och handelsman. Denne Andersson ritade en karta på en av 
sina expeditioner och denna fanns också att beskåda i en monter. Det på-
pekades att denna karta visar vattenfallen Mosi-oa-tunya i Zambezifloden 
redan 1852, tre år innan dessa fall ”upptäcktes” av David Livingstone och 
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fick namnet Viktoriafallen. Sparrman och Thunberg skickade hem mäng-
der av växter till Linné, som kartlade floran i Kapprovinsen. En blomma 
fick av Linné namnet Protea och är idag Sydafrikas nationalblomma. Re-
dan på 1700-talet – runt 100 år före den Forssmanska expeditionen – 
fanns alltså betydelsefulla kontakter att påvisa mellan södra Afrika och 
Sverige. 
   Det står nu klart att den historia som de emigranter som lämnade Sveri-
ge på 1800-talet är aktörer i, bara var ett kapitel av utställningens berät-
telse. I den inledande presentationen stod dessa utvandrare i fokus men 
längre in i utställningen lades kapitel om både nutid och äldre tid till. Ut-
ställningen var alltså en berättelse om svenska kontakter med södra Afri-
ka från det att den förste kände svensken kom dit år 1647, till 1996, då 
SIDA hjälpte till att skriva Sydafrikas nya, demokratiska konstitution, 
och kanske med ett hopp om ett nytt kapitel i den framtidsblick som 
frammanades av beskrivningen av situationen i Potchefstroom, den gamla 
svenskbygden, idag.    

5.3 Tre perspektiv på Afrikafararna 
 
För att kunna diskutera relationerna i utställningen utifrån perspektiven 
genus, klass och etnicitet har jag som analysredskap använt de tidigare 
presenterade dikotomiska begreppsparen. Utställningen har alltså betrak-
tats ett flertal gånger ur de tre perspektiven, med begreppsparen som bak-
grund till analysfrågorna.  
 
5.3.1 Genusrelationer i Afrikafararna 
 
Det är ett välkänt faktum att kvinnor, kvinnors historia och genusrelatio-
ner länge varit undanskymda teman på museer och i utställningar, lika väl 
som i historieskrivningen. På senare år har dessa missförhållanden dock 
uppmärksammats allt mer. Hur ser det då ut i en nyproducerad utställning 
som Afrikafararna? Svaret blir nedslående – det gamla mönstret går igen 
även här. Några kvinnor finns dock i berättelsen. Besökaren får ta del av 
en kvinnas, eller en flickas, perspektiv genom ett utdrag ur den resedag-
bok som skrevs av Anna Ahlström, född Forssman, och deltagare i den 
Forssmanska kolonialexpeditionen. Det finns även ett brev hem till Sve-
rige skrivet av Milda Helling att läsa. Och det berättas om Svarta Sara 
Makatemele som följde Oscar Forssman till Kalmar och blev kvar där. 
Berättelsen om emigrationen från Sverige till södra Afrika är dock främst 
en berättelse om framgångsrika män. Kvinnorna skymtar i bakgrunden, 
som fruar, döttrar eller tjänstefolk. Migrationsforskaren Kathie Friedman-
Kasaba har visat på ett internationellt mönster i historieskrivningen om 
migration, där kvinnor främst betraktas och beskrivs som följeslagare till 
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’den verklige emigranten’, d v s mannen.188 Detta mönster står alltså att 
finna även i Afrikafararna.  
   I förgrunden finns istället t ex Oloff Bergh som grundade en stor släkt i 
Kap, Jakob Letterstedt och Anders Ohlsson som ”lade grunden till det 
som idag är ett av världens största bryggerier”, ”Forskningsresanden och 
jägaren Charles John Andersson från Vänersborg [som] ritade en märklig 
karta” och Carl Ossian Johnsson – ”En Växjögrabb [som] startade ett av 
världens största fiskeriföretag i Kapstaden.”189 I utställningens bildmate-
rial finns 27 vita svenska, eller svenskättade män avbildade och 14 vita 
svenska, eller svenskättade (?) kvinnor. I stencilhäftena går att läsa lev-
nadsbeskrivningar om 18 svenska manliga emigranter, tre svenska kvinn-
liga emigranter, alla tre i samband med någon mans berättelse, och om 
två afrikanska kvinnor som av utställningen oförklarad anledning reste till 
Sverige. Kvinnorna är alltså antingen underordnade sina män eller osyn-
liggjorda. Det är inte heller deras berättelser som driver den stora berät-
telsen om svensk emigration till södra Afrika framåt. 

 
5.3.2 Afrikafararna i ett klassperspektiv 
 
Vi kan fundera i klasstermer utifrån (minst) två synvinklar när det gäller 
emigrationen till södra Afrika. Den ena gäller vilken bakgrund männi-
skorna som utvandrade hade i Sverige. I utställningens inledning möttes 
besökaren alltså av texten: 

 
1 miljon svenskar utvandrade till Amerika, Tyskland, 
Danmark, Brasilien, Australien, Nya Zeeland under slutet 
av 1800-talet och omkring sekelskiftet. De emigrerade till 
länder där de kunde få ett nytt liv och en möjlighet att för-
sörja sig själva och sina familjer. 
 
Sverige var fattigt, klasskillnaden var stenhård och kyrka 
och stat höll den fattiga befolkningen i ett järngrepp. 
 
Utvandrarna lämnade sina familjer, gårdar, torp och hem. 
De som kunde reste med sina familjer, allt för att få chan-
sen till ett nytt och bättre liv. 
[…] 

––––––––– 
188 Friedman-Kasaba, Kathie. Memoirs of Migration. Gender, Ethnicity, and Work in the Lives of 

Jewish and Italian women in New York, 1870-1920. State University of New York Press, Albany, 
New York (1996). 

189 citaten hämtade ur de stencilhäften som fanns att tillgå för den intresserade i utställningen; ”Ta-
vernan och resan”, ”Svenskafrikanerna” och ”Den Forssmanska kolonialexpeditionen.” 
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Men de personer som sedan syns i utställningen och vars livsöden utgör 
berättelsen om den svenska emigrationen verkar inte vara några fattig-
emigranter. Besökaren får i utställningen egentligen inte veta mycket om 
dessa emigranters bakgrund alls. Det är i alla fall tydligt att många av 
dem inte kommer från samhällets lägre skikt; Linnés lärjungar är akade-
miker, av bröderna Forssman är en handelsman och en lantmätare, någon 
emigrant är informator osv. Man kan fråga sig vilka som vågade ta steget 
att emigrera ända till Afrika och vilka som hade möjlighet att ta sig dit. 
Finns det likheter eller skillnader i bakgrund och förhållanden mellan 
dessa emigranter och de som emigrerade till Nordamerika eller Nordtysk-
land? Hade Afrikafararna andra orsaker till att emigrera än Amerikaemi-
granterna? I de programblad som finns att tillgå i utställningshallen, där 
flera emigranters livsöden finns beskrivna för dem som vill läsa lite mer, 
berättas dock om några av Afrikaemigranterna som verkar ha kommit 
från mer knappa förhållanden; Carl Magnus Lönngren med hustru och 
familj benämns fattiga, Carl Ludvig Olen var son till en ogift piga, Johan 
Oskar Strömbom var steward och son till en resebetjänt. Intressant att no-
tera är att dessa ursprung inte märks i själva utställningsberättelsen utan 
endast finns att läsa om i extra stencilhäften. En arbetare och en dräng 
finns dock beskrivna i utställningen men endast som bifigurer. Inga av 
svenskarna i utställningens berättelse kan kallas sociala turister. Här be-
rättas istället om handlingskraftiga och framgångsrika män; svenska emi-
granter som lyckas i det nya landet.   
   Mina iakttagelser leder in i den andra synvinkeln som gäller klass; vad 
hände med emigranternas klasstillhörighet i det nya landet? Utställningen 
visar uteslutande framgångshistorier. Även berättelsen om de emigranter-
na ifrån fattiga förhållanden slutar lyckligt. Emigranterna etablerade sig i 
det nya landet och ättlingar till dem blev framgångsrika guldgrävare, en 
blev borgmästare och en blev kompositör. Om och i så fall hur etable-
ringen var mödosam och kantad av eventuella svårigheter visar inte ut-
ställningen. Vi kan konstatera att i princip alla svenska emigranter i ut-
ställningen gjorde en konfliktfri klassresa uppåt i hierarkin.    
   Vad gäller (syd)afrikanerna i utställningen skymtar de främst som exo-
tiserade statister under den tidiga delen av historien. Eftersom kontakter-
na mellan emigranterna och afrikanerna framställs som så sporadiska är 
det svårt att få en uppfattning om att de alls ingår i samma sociala och 
ekonomiska struktur. De enskilda personliga öden vi sedan möter är t ex 
mannen på fotot som var ättling till en slav. Hans egen sociala ställning är 
dock inte beskriven. Nelson Mandela framstår här främst som en frihets-
kämpe - en ikon. ”Svarta Sara” är kanske mest intressant i sammanhanget 
– hon som följde med Forssman på dennes värvningsresa hem till Kalmar 
och sedan blev kvar där. Hur pass frivillig denna resa var för Sara och i 
vilken grad av beroende hon stod i i förhållande till Forssman förblir 
oklart.  
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   Den korta tv-film som handlar om Potchefstroom idag behandlar dock 
de svarta sydafrikanernas sociala och socioekonomiska ställning. Här ta-
las om tiden efter 1994 och hur många dörrar öppnats för de svarta och 
färgade delarna av befolkningen. Intrycket blir att den som vill nu har alla 
möjligheter att lyckas utbilda sig, få ett bättre liv och leva i samförstånd 
med sina grannar. Samtidigt berättar filmen att mönstren från förr är sega 
att förändra och den svarta delen av befolkningen har betydligt större 
problem som fattigdom, alkoholmissbruk och AIDS. Filmen är dock 
ganska kort (ca 3 min) och en djupare diskussion om hur klass och etnici-
tet, fortfarande tio år efter apartheidsystemets upphörande, samspelar på 
ett för den svarta och färgade befolkningen mycket negativt sätt, förs inte 
här. 
 
5.3.3 Etnicitet i Afrikafararna 
 
Utställningen Afrikafararna är en berättelse som främst konstruerats av 
olika människors levnadshistorier och av bildporträtt. Dessa människor 
kan kallas aktörer i berättelsen och i relationerna dem emellan och i rela-
tionen mellan dem som grupp och andra ligger nyckeln till förståelsen av 
denna historia. Etnicitetsproblematiken i migrationshistoria är uppenbar 
och angelägen. I utställningen Afrikafararna blir de etniska relationerna 
väldigt enkla och tydliga. I princip alla vita personer avbildade i utställ-
ningen är svenskar eller svenskättlingar. Alla sydafrikanska aktörer är 
svarta.190 Svenskarna är pionjärer, handlingskraftiga, upptäcktsresande, 
vetenskapsmän, entreprenörer, farmare, handlare, borgmästare, osv. De 
framställs som samhällsbyggare, kanske t o m de som kommer till södra 
Afrika och ”styr upp” saker och ting. De svarta sydafrikanerna i utställ-
ningen är exotiska vildar, tjänstefolk, en slavättling, barn och offer för 
AIDS och alkoholism. Endast bilden på Mandela visar någon som går 
utanför den stereotypa bild av de svarta sydafrikanerna som underordnade 
de vita svenskättlingarna.  
   De som framstår som de aktiva i denna utställning är ju de svenska 
emigranter som lämnar hemlandet och tar sig till Sydafrika, de som pas-
serar igenom de afrikanska byarna, de som bryter nytt land, vaskar guld, 
handlar, bygger upp företag, forskar, kartlägger och gör upptäcktsresor. 
Sydafrikanerna är passiva. Varken boer, engelskättade eller svarta syns 
knappt alls i landskapet eller i de kapitel som berättar om tiden längre 
tillbaka. Oxvagnsmodellens tysta, öde och storslaget öppna landskap un-
der en hög, molnfri himmel ger intrycket av att även södra Afrika var ett 
öppet, obebott och obrukat land. Den som kunde betvinga denna ödemark 
och i nybyggaranda bryta ny mark kunde bli rikligt belönad. Afrikanerna 

––––––––– 
190 I de tv-filmer som visas i monitorerna förekommer dock några vita sydafrikaner. 



94 

är helt osynliga i den historiska utvecklingen. Det var svenskar som kart-
lade landet och floran, en svensk som namngav nationalblomman och en 
svensk som arbetade för Boerregeringen. Även senare tiders och dagens 
sydafrikaner passiviseras. I utställningen skrivs det nämligen fram att den 
svenska regeringen hade en betydande del i att apartheidregimen avskaf-
fandes 1994. Vidare fick svenska SIDA hjälpa till med att skriva Sydafri-
kas nya författning – en av de mest moderna i världen. Svenskarna (och 
Sverige som nation) framstår som aktiva, handlingskraftiga, rättrådiga 
och bringare av upplysning och modernitet. De afrikaner som redan fanns 
i landet då svenskarna kom, som kanske redan hade namn på den flora 
och fauna som finns i landet, som stred i Boerkrigen, som led och dog 
under apartheidregimen, och som lyckades omkullkasta den, är i princip 
helt osynliggjorda.  
   Det är uppenbart att utställningen lyfter fram de delar av den sydafri-
kanska historien som kan kopplas till framgångsrika svenskar och 
svenskättlingar. Positiva bilder. Den berättelse som förmedlas är till stör-
re delen harmonisk och konfliktfri. Visserligen visas i utställningen en 
monter och några bilder av andra Boerkriget, men svenskarnas inbland-
ning i detta framstår som av mindre betydelse. Någon konflikt mellan den 
ursprungliga befolkningen och de nya immigranterna märks inte. Utställ-
ningen visar ändå att flera av svenskättlingarna hamnade på höga poster i 
det nya samhället och de bör ha varit inflytelserika. De bör rent logiskt, 
som vita och som tillhörande den egendomsägande och makthavande 
klassen, ha varit delaktiga i samhällsutvecklingen under 1900-talet. En 
stor del av denna historia fläckas av slaveri och apartheidsystem. Endast 
porträttet av fru Grimbeck viskar om denna tid och dessa förhållanden. 
Svenskarnas eventuellt negativa delaktighet och avtryck i historien har 
valts bort i framställningen. 
   I berättelsens tidiga skeden är svenskar och sydafrikaner åtskilda. De 
verkar leva sina liv vid sidan av varandra. Längre fram, mot nutid, kopp-
las svenskar och Sverige närmare samman med sydafrikanerna och Syd-
afrika. Det handlar nu mer om samarbete och stöd även om förhållandet 
framstår som asymmetriskt; som om Sverige välvilligt stödjer, handleder 
och ledsagar och som om Sydafrika mottar.  
   Utställningen Afrikafararna kan sålunda sägas lyfta fram vita svenskar 
och Sverige i förhållandet till och i kontakterna med Sydafrika. Detta 
gäller för hela den tid som berättelsen om kontakterna de båda länderna 
emellan skildrar. Svenskarna framstår som handlingskraftiga, framståen-
de och överlägsna. Sydafrikanerna passiviseras och tilldelas en offerroll; 
några som fortfarande behöver hjälp. I den historiska utvecklingen osyn-
liggörs afrikanerna och utställningen får sägas reproducera gamla möns-
ter i förhållandet mellan vita och svarta, européer och afrikaner. I en 
snabb sista rundvandring i utställningshallen bekräftas detta ytterligare, 
då det visar sig att alla vita människor som avbildats på porträtt och med 
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foton också presenteras med namn, titlar och familjetillhörighet. Med un-
dantag för Nelson Mandela och Svarta Sara gäller det motsatta för de 
svarta människor som avbildats och porträtteras i utställningshallarna – 
de är alla namnlösa. 

5.4 Afrikabilden i Afrikafararna 
 
Luis Ajagán-Lester och Maj Palmbergs arbeten med att analysera Afrika-
bilden i pedagogiska texter har relaterats ovan.  Palmberg gör t ex en 
noggrann, kvalitativ undersökning där en mängd olika aspekter av Afri-
kabilden i 62 läromedel kartläggs och diskuteras. Varje avsnitt avslutas 
med att Palmblad, mot bakgrund av de framställningar hon finner, pekar 
på förhållanden ”att se upp med.” Några av dessa förhållanden framstår 
som högst relevanta i diskussionen kring utställningen Afrikafararna. 
Följande av Palmbergs varnande exempel kan – mot bakgrund av jäm-
ställdhetsprincipen som måste ligga till grund för tanken om partnerskap i 
förhållandena mellan Sverige och de afrikanska länderna – lyftas fram. 
Hon finner, och ber läsaren se upp med, bl a: 

 
[…] 
En framställning av afrikanerna i bild och text som offer 
och inte subjekt. 
Underlåtenhet att namnge afrikaner i bildtexter.191 
[…] 
[…] 
En försummelse att ta upp motståndet mot kolonialisering-
en (som var omfattande på sina håll), och de europeiska 
staterna [sic] våldsamma framfart (i t. ex. Kongo, Namibia 
och Etiopien).192 
[…] 
[…] 
En bild av demokratin i Afrika som om den inte hade någ-
ra inhemska rötter. 
En definition av ”demokrati” som enbart tar fasta på for-
men, mångpartisystem med återkommande val. 
En bild av demokratiseringsprocessen som glömmer bort 
de afrikanska initiativen och rösterna. 
[…] 
En försummelse att beakta afrikanska demokraters arbete 
och kamp.193 

––––––––– 
191 Palmberg (2000) s 51. 
192 Palmberg (2000) s 88. 
193 Palmberg (2000) s 169. 
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Vad gäller just Sydafrika varnar hon dessutom för: 
 

En beskrivning av Nelson Mandelas roll som om han hade 
varit ensam i motståndet.194  

 
Som jag tidigare visat återfinns de förhållanden Palmberg varnar för i ut-
ställningen Afrikafararna. Berättelsemönstret i utställningen följer i 
mycket de gamla tankefigurer, med ursprung i den koloniala ideologin, 
som både Ajagán-Lester och Palmberg kan peka ut. Inte på något sätt vill 
jag dock påstå att det i Afrikafararna finns en uttalad hierarkisk rasism på 
förment biologisk/vetenskaplig grund. Kanske är det fördomar 3, 4, 5 och 
6, av de Palmberg räknar upp ovan, under kapitelrubriken Bilder av 
”Oss” och ”De Andra”, som är mest aktuella här: beskrivningar av Afrika 
som om det inte hade en egen historia, beskrivningar där Europa är ut-
vecklare, beskrivningar av Afrika som i huvudsak exotiskt, och en be-
skrivning som bygger på föreställningen att Afrika står långt ner på en 
tänkt utvecklingsstege. Det är snarare mot bakgrund av djupt liggande 
tankemönster om kulturella skillnader som Afrikafararna berättas. Kan-
ske har dessa tankemönster helt omedvetet påverkat utställningsprodu-
cent(ernas) framställning. Även dessa har ju, främst kanske under sin 
uppväxt i 1950- och 1960-talets Sverige, tagit del av berättelser och un-
dervisning om Afrika, baserade på de texter Ajagán-Lester och Palm-
bergkritiskt granskat. Kanske är det då lätt att falla in i samma berättel-
semönster när en egen utställning skall produceras, trots stor kunskap om 
och långa vistelser i själva Afrika. I stort ligger synbarligen arvet från ko-
lonialismen till grund för berättandet om Afrika, afrikaner och svenskar – 
även år 2004. Här kan vi jämföra med Roger Johanssons resultat om Åda-
len -31. Han fann i sin undersökning att läroboksförfattarna inte sällan 
kunde visa upp en mer radikal syn på historien än vad skolans styrdoku-
ment gav uttryck för. I fallet Afrikafararna är det istället tvärt om så att 
museets förmedling och berättelse följer de traditionella mönstren och 
inte de skolpolitiska mål och visioner som ligger i tiden, eller den forsk-
ning om Afrika som finns i Sverige. 
   Jag finner dock, i sammanhanget, de två senare av de tre ”nya fördo-
marna” Palmberg identifierar intressanta att se närmare på: en medlidan-
deskapande framställning, och en framställning som återger och förstär-
ker känslor av skuld snarare än av solidaritet.195 I en intervju som redovi-
sas mer utförligt i ett senare avsnitt, menade utställningsproducenten att 
han inte trodde att utställningen Afrikafararna skulle ha varit möjlig att 
genomföra för tio år sedan: 
––––––––– 
194 Palmberg (2000) s 215. 
195 Palmberg (2000) s 13-14. 
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Nej, det tror jag inte. […] Då var det bara apartheid. Hade 
jag berättat någonting annat än apartheid hade det betrak-
tats som rasism. Att bara prata om vita människor i Sydaf-
rika, då, och dessutom vita svenskar i Sydafrika..! Man 
hade ingen distans till det. Jag tror att den distansen finns 
idag. Jag hade inte kunnat prata om ”Forssmanska koloni-
alexpeditionen”! Man är ju väldigt svart-vit i Sverige i sina 
åsikter. Historien och verkligheten är inte så svart-vit.196 

 
Utställningsproducenten menar alltså att man idag måste kunna tala om 
Sydafrika utan att behöva fördjupa sig i historien om apartheid. Han tror 
att utställningen därför inneburit att besökarna kan se ”lite mer objektivt” 
på Sydafrika och inse att landets historia går långt tillbaka och innehåller 
annat än apartheid.197 Detta resonemang talar alltså för ett medvetet för-
hållningssätt i syfte att undvika de två senare av Palmbergs ”nya fördo-
mar.” Palmberg beskriver också kritiskt en tendens som går ut på att 
många människor, i välmening, inlemmar Sverige och svenskar, tillsam-
mans med andra européer, i ett ”vi” som ska känna skuld och ta ansvar 
för det koloniala projekt som exploaterade Afrika för egna intressen.198 
Hon räknar förvisso upp ett antal företag med svensk anknytning (LAM-
CO, ASEA, Atlas Copco, Sandvik) som var aktörer i södra Afrika när de 
ekonomiska resurserna där exploaterades, och nämner svenska missionä-
rer och äventyrare som delaktiga i det koloniala projektet, men menar: 

 
Ändå tycker jag inte det finns orsak att skapa ett ”vi” som 
inbegriper både de som sålde slavar, de som ”öppnade 
upp” Afrika och de som exploaterade dess rikedomar för 
europeisk räkning.199 

 
Palmberg finner det också underligt att det i skolböckerna skrivits så lite 
om det stora och betydelsefulla svenska stödet till den inhemska kampen 
mot apartheid i Sydafrika. Hon menar ur en rent pedagogisk synvinkel att 
det här försummats en chans att knyta ihop något som engagerat många 
svenskar på hemmaplan med händelser ute i världen: ”Här hade det fun-
nits en möjlighet att peka på vilken betydelse ett litet land som Sverige 
kan spela.”200 

––––––––– 
196 Utskrift av intervju med utställningsproducenten på Svenska Emigrantinstitutet (Utvandrarnas 
hus), (2005-02-23) s 15. 
197 Utställningsproducenten på SEI, (2005-02-23) s 4. 
198 Palmberg (2000) s 216. 
199 Palmberg (2000) s 217. 
200 Palmberg (2000) s 200. 
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   Jag tolkar allt detta som att Palmberg vänder sig emot ansträngningarna 
att skapa en gemensam (europeisk, eller) svensk identitet, där kollektivet 
kan skuldbeläggas. Hon talar alltså inte för att misshälligheter och över-
grepp skall tonas ned i historieberättandet, utan för en uppluckring av 
kollektiva begrepp, vilket skulle möjliggöra urskiljandet av olika aktörer 
med olika motiv. Hon skriver: 
 

Det är mer upplysande att tala om olika aktörer i Sveriges 
relation till Afrika – plantageprojekt och de som drömde 
om kolonier, missionssällskap, företag – som hade intres-
sen som inte nödvändigtvis sammanföll med andra svens-
kars.201 

 
Palmberg menar vidare att om historien berättas med ett stort, europeiskt 
”vi”, som skuldbeläggs för Afrikas olycka, medför detta åter igen att af-
rikanerna också betraktas som en homogen grupp – och som hjälplösa 
och passiva offer.202  
   I ljuset av Palmbergs resonemang kan ansatsen i Afrikafararna kanske 
betraktas som ett sätt att nyansera historieberättandet om historien och 
förhållandena i södra Afrika, genom att undvika att falla i den fällan som 
hon slutligen varnar för: ”En framställning som försummar de möten med 
Afrika som Sverige har haft, genom missionen, humanitära insatser, bi-
stånd, företag och solidaritetsorganisationer, och främst av dem missio-
nen.”203 I så fall skulle vi tolka Afrikafararna som ett försök att lyfta fram 
en mer positiv historia och mindre aktörer. Å andra sidan kan vi inte und-
gå att se att Afrikafararna visade prov på ett historieberättande med 
många kolonialistiska tankemönster som grund. Exemplen i citatet ovan 
kan med säkerhet belysas från olika vinklar. Därför framstår ansatsen till 
nyansering i just detta fall som motverkande sitt syfte. Att lyfta fram po-
sitiva sidor utan att förhålla sig till de negativa, eller utan att beakta rela-
tionerna mellan det negativa och positiva, den äldre historien och den nu-
tida situationen, den månghundraåriga traditionen av underordning och 
förtryck av svarta och färgade, exploatering på 1800-talet, apartheid på 
1900-talet och de sociala och klassbaserade skillnaderna på 2000-talet, är 
inte att nyansera bilden. Förvisso måste historiens goda exempel, möten 
och solidaritet också ingå i berättelsen. Grundläggande är dock eftertänk-
samheten kring hur historien berättas. 
   Ajagán-Lester diskuterar i sin avhandling faran med att anakronistiskt 
tolka t ex texterna från 1700-talet som fördomsfulla och rasistiska, och 
frågar sig om det då fanns möjligheter att beskriva Afrika på annat sätt? 

––––––––– 
201 Palmberg (2000) s 217. 
202 Palmberg (2000) s 217. 
203 Palmberg (2000) s 244. 
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Han menar att man kan svara både ja och nej på den frågan. Han kan 
nämligen visa på texter av något annan karaktär, även vid denna period, 
men menar samtidigt att den dominerande bilden baserades på de hege-
moniska koloniala uppfattningarna.204 I fallet Afrikafararna kan vi funde-
ra kring hur det kommer sig att de koloniala tankemönstren fortfarande så 
tydligt styr framställningen. Har det kanske mer att göra med svårigheten 
att frigöra sig från sega, traditionella berättarmönster än om människo- 
och historiesyn? Stefan Bohman skriver också i en diskussion om hur 
kulturarv ska definieras: ”såsom begreppet [kulturarv] också uttrycker så 
finns det ett arv. Vi väljer inte alltid aktivt vad som skall tas om hand – vi 
har ärvt ett kulturarv.”205 Detta arv verkar i sammanhanget ha varit svårt 
att frigöra sig från. Om samma fråga Ajagán-Lester ställde ovan till tex-
terna på 1700-talet – om det hade gått att berätta på ett annat sätt – skulle 
ställas till Afrikafararna, vill jag ändå påstå att svaret kunde bli mer enty-
digt: År 2004 fanns möjligheter att berätta på annat sätt. Ajagán-Lesters 
och Palmbergs böcker är endast två exempel på texter som kunde vara 
hjälpmedel i processen med att problematisera historieberättandet om Af-
rika. Ajagán-Lester kunde dessutom visa på ett polyfoniskt berättande 
som gjorde sig synligt redan på 1960-talet, och som kunde ha varit ett al-
ternativt sätt att förmedla berättelsen om Afrikafararna på. Han skriver:  
 

En rimlig tanke förefaller vara den, att en stor mängd av 
olika texter, som tenderar till det monologiska men som 
ger uttryck för olika accenter kan multiaccentuera diskur-
sen. Detta innebär samexistensen av olika monologiska 
texter, bärare av olika accenter (klass-, kön, eller etniska), 
kan ge uttryck för en mångfacetterad, mosaikliknade of-
fentlig arena. En annan relation som kan tänkas utgöras av 
polyfoniska texter som inte bara priviligerar ett visst per-
spektiv, en viss accent, utan korsas av olika motstridiga 
varierande accenter. Dessa texter ger upphov till multiac-
centuering.206  

 
Enligt detta sätt att se på saken skulle en berättelse med röster ur fler per-
spektiv sålunda inte bara kunna berika historieförmedlingen, utan även 
kunna ses som en nödvändighet, både vad gäller själva historieskrivandet 
och ur en pedagogisk synvinkel. 
   Avslutningsvis frågar Ajagán-Lester om det inte är så att de mönster 
han sett i de pedagogiska texterna och berättelserna om Afrika kan tänkas 
vara desamma som ligger till grund för talet om invandrare och andra 

––––––––– 
204 Ajagán-Lester (2000) s 71-72. 
205 Bohman (2003) s 15. 
206 Ajagán-Lester (2000) s 226. 
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kulturer idag.207 Han tycker sig märka en välmenande men överlägsen at-
tityd. Om detta verkligen är fallet kan varken Ajagán-Lester eller studien 
av Afrikafararna svara på. Däremot är det en ytterst relevant aspekt att 
diskutera i relation till begreppet historiemedvetande. 

5.5 Uppfattningar om utställningen Afrikafararna på SEI 
 
Den som besöker en utställning möts av en färdig produkt – kanske av en 
historisk berättelse, som då verkar vara entydig och självklar i sitt för-
lopp. Vägen från idé till färdig utställning – själva arbetsprocessen – lig-
ger förstås dold för besökaren. Hur denna väg sett ut i exemplet Afrikafa-
rarna kan bäst förstås genom att höra de inblandade ansvarigas syn på 
saken. De kan förtälja vilka faktorer de upplever varit de mest avgörande 
och förklara vilka mål och tankar de haft med sig genom arbetet. Förvisso 
bör vi, som alltid, förhålla oss källkritiska till dessa informanters utsagor. 
Ändå måste deras upplevelser av arbetet, så som de väljer att uttrycka 
dem, betraktas som nödvändiga, om än inte tillräckliga, i försöken att för-
stå hur en sådan här process kan gå till. Nedan sammanfattas därför en in-
tervju med utställningens producent och med den dåvarande förestånda-
ren för Svenska Emigrantinstitutet – de två personer som varit mest dri-
vande, då idén om Afrikafararna till slut manifesterade sig i en konkret 
utställning.  
   När utställningen är färdig och arbetsprocessen med framställandet är 
slut kommer andra aktörer in i bilden. Utställningens berättelse lämnas så 
att säga över till betraktarna, besökarna. När Afrikafararna visades på 
SEI gästades Utvandrarnas Hus av flera skolklasser. En av dessa var en 
gymnasieklass som jag fick möjlighet att tala med. Nedan refereras därför 
även dessa elevers och deras lärares uppfattningar av och tankar kring ut-
ställningen – inte som ett facit till om utställningen uppfattats på ”rätt 
sätt” utan som illustrationer över hur en historieförmedling kan uppfattas, 
och har uppfattats, om den ser ut som den gjorde i fallet Afrikafararna. 

 
5.5.1 Produktionsskedet 
 
Utställningsproducenten 
 
Utställningens producent är en man som tillbringar mycket tid i södra Af-
rika. Där fann han material i arkiven om svenskar och svenskättlingar och 
fascinerades av deras personhistorier och av att svenskarna lämnat så 
många spår efter sig. Han menar också att svenskättlingarna påtagligt bi-
dragit till Sydafrikas utveckling ”pre-apartheid:”  
 
––––––––– 
207 Ajagán-Lester (2000) s 240. 
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[…S]venskarna var intressanta i Sydafrika för de var inte 
helt okända. Många av dem nämndes vid sydafrikanska 
namn. […] Som Winquist skriver: det är märkligt hur des-
sa svenskar, som ändå inte var så många, har lämnat så 
stora spår efter sig. Och i så hög grad bidragit till utveck-
lingen i landet! Och det här är då pre-apartheid. Det var ju 
väldigt intressant.208 

 
De upptäckter producenten gjorde i Sydafrika utgjorde det första fröet till 
utställningen om Afrikafararna. 
   Det finns ett stort intresse för Afrika i Sverige, konstaterade utställ-
ningsproducenten. Han tror att en del av orsaken till detta kan vara att vi i 
Sverige fått en annorlunda bild av Afrika än t ex fransmän och belgare, 
som har en annan och mörkare historia i Afrika. Kanske finns det också 
familjer som vet att de har släktingar som utvandrat dit? Mycket beror 
nog också på att många svenskar deltagit i söndagsskolan under sin upp-
växt och där fått samla in pengar till missionen samt fått sig till livs brev 
med berättelser från missionärerna – berättelser om människor i de byar 
missionärerna verkade i: ”Det kan vara det som ligger till grund för vårt 
anti-apartheidarbete!” menade utställningsproducenten.209 Han berättade 
också att många av dem som kommit till hans föreläsningar om Afrikafa-
rarna och Sydafrika, nyligen varit i landet som turister och vill veta mer 
om historien. 
 
   Tanken med projektet 
 
När jag frågade om vad tanken med projektet var – vilken historia produ-
centen gick in för att berätta – svarade han att berättelsen handlar om 
svenskar som reste ut i världen. Han ville berätta att människor inte bara 
emigrerade till Amerika utan att några faktiskt åkte till Afrika. Dessutom 
ville han få fram att svenskar befunnit sig i samma situation som invand-
rare i Sverige idag befinner sig i. Han ville också fokusera på denna 
grupp, eftersom det skulle bli lättare för publiken att sätta sig in i deras 
öden – att som smålänningar identifiera sig med dem: 

 
U: […J]ag ville försöka koncentrera utställningen kring en 
grupp människor som var rätt så [lätt] att sätta sig in i. An-
nars blir det så otroligt spritt. Det blir så fladdrigt. 

––––––––– 
208 Utskrift av intervju med utställningsproducenten, (2005-02-23) på Utvandrarnas Hus, s 3. Pro-
ducenten hänvisar här antagligen till Winquist, A H. Scandinavians and South Africa. Their impact 
on the cultural, social and economic development of pre-1902 South Africa. Balkema, Cape Town 
(1978). 
209 Utställningsproducenten på SEI, s 14. 
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CA: Man kan identifiera sig? 
U: Ja, man kan identifiera sig. Och det här gänget kommer 
ju från Småland, till större delen. Det var lätt att förstå.210 

    
Ett annat tema som utställningsproducenten ville få fram var varför dessa 
emigranter reste till just Afrika: 
 

Jag vet inte om jag har lyckats, men jag ville från början 
förklara varför man kom och varför man åkte till just Afri-
ka. Det är ju den frågan alla ställer sig. Jag är inte säker på 
att jag fått fram det så bra. Det var med i början.211 

 
Att utställningen behandlar förhållandena under apartheidsystemet väl-
digt lite, menade producenten var ganska avsiktligt. Dels är han frustrerad 
över att man i alla sammanhang som Sydafrika nämns måste ta upp 
apartheid, dels menar han att det är ett så komplext begrepp och en sådan 
omfattande historia, att det hade tagit allt för stor del av utställningen i 
anspråk: 
 

[D]et är ett så stort, jättelikt begrepp! På något sätt måste 
dessa ”kvalifikationer” nämnas och man måste dra fram 
detta i alla tänkbara sammanhang där Sydafrika nämns. 
Det är som om man idag inte skulle kunna tala om tyskar-
na utan att tala om andra världskriget! Det är rätt synd. 
[…] 
Det hade blivit ett förskräckligt historieberättande om en 
fruktansvärd period som på något sätt hade avlett helt och 
hållet ifrån det jag ville berätta. […J]ag ville hålla mig till 
den tidiga historieskrivingen. Det var till större delen 
det.212 

 
Om han skulle ha tagit ett större grepp om begreppet apartheid hade det 
helt enkelt skymt det han egentligen ville berätta. Tanken var att hålla sig 
till den tidigare historien. 
   Utställningen kom egentligen till stånd först då Svenska Emigrantinsti-
tutets nye föreståndare tände på idén. Samtalen mellan föreståndaren och 
producenten grundade sig i att den förre ville bredda institutets verksam-
het. Producenten menade att han också tycker att institutets inriktning på 
Nordamerika är alldeles för snäv. Utställningen om Afrikafararna kunde 
bli den första i en rad av utställningar om olika länder dit svenskar ut-
––––––––– 
210 Utställningsproducenten på SEI, s 6. 
211 Utställningsproducenten på SEI, s 8. 
212 Utställningsproducenten på SEI, s 4. 



103 

vandrat. Detta kunde också engagera forskningsavdelningen, menade 
producenten. Tanken var att sådana utställningar bygger på att folk kan 
känna igen sig. Han kallar denna utställning ett fyrverkeri ”för att marke-
ra en fortsättning […]. Genom svenskarna kan man visa andra länder.”213 
Producenten talade om utvandring till Danmark och Tyskland och, som 
ett exempel på vad som skulle kunna vara temat för en ny utställning, om 
gesällvandringarna, som kunde visa på hur svenska hantverkare hade in-
ternationella kontakter. Han menade att detta kunde förändra den syn vi 
har på historien. Jag tolkar det som att han menar att det är viktigt att vi 
visar på hur svenskar i långa tider haft utbyten med andra länder, kulturer 
och människor. Han sade: ”Jag tror det är ett nytt Europa, ett Europa som 
vi är medlem i, och så vet vi tyvärr inte speciellt mycket om andra länder. 
Det är fortfarande det här provinsiella! Det hade nog behövts.”214 
   Under intervjun talade vi om kopplingen mellan då och nu i utställning-
en. Producenten pekade på filmavsnittet, som innehåller en intervju med 
en svenskättling som idag sitter i parlamentet för ANC. Denne man är ätt-
ling till en av emigranterna – Carl Ludwig Olén. Producenten menade, att 
detta avsnitt för in nutidens Sydafrika i utställningen. Även begreppet 
”social turism” är hämtat ifrån nutiden och producenten menade att:   
 

Säger man någonting så måste man ju vara beredd att an-
vända det och kunna använda det i motsatsen också. Utta-
lar man sig om invandrare i Sverige så måste man ju vara 
beredd att ta samma resonemang om våra egna utvandra-
re.215  

 
Jag frågade då om han tycker att utställningen gör det. ”Nej”, medgav 
han. ”Den saknar den biten. Men vad hade du velat ta bort?”216 
 
   ”Golvet där inne är fullt av lik!” 
 
När utställningen gick från idé till verklighet måste visionerna anpassas 
efter de ekonomiska realiteter som rådde. Utställningsproducenten 
beskrev hur han lagt massor med tid på att skriva ansökningar för att få 
pengar till projektet: 

 
[…] två tredjedelar om inte 80 % nästan, av utställningsar-
betet är alltså pengar. […] man sitter från morgon till kväll 
och skriver ansökningar hit och dit, ringer och pratar och 

––––––––– 
213 Utställningsproducenten på SEI, s 11. 
214 Utställningsproducenten på SEI, s 11. 
215 Utställningsproducenten på SEI, s 5. 
216 Utställningsproducenten på SEI, s 5. 
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trycker på. Jag har en sådan här tjock bunt med utkast och 
ansökningar! Så tyvärr blir det så. Och jag är rätt så, det 
måste jag säga, besviken på svenskt kulturliv och jag vet 
att jag inte är ensam; alla håller på med samma sak! Alla 
bara skrattar åt det.217 

 
En budget hade skisserats, men utställningen fick göras på en åttondel av 
den ursprungliga siffran. Totalt menade producenten att utställningen gått 
på 350 000 kronor, inklusive hans projektlön. Anpassningar och nedskär-
ningar måste sålunda göras: ”[Vi] stod inför valet att antingen gör vi nå-
got av de här pengarna vi har eller också gör vi inget. Och då sade vi; ”Vi 
försöker!”218 Producenten ville lyfta fram detta som en mycket viktig 
aspekt som vi måste förstå när vi betraktar utställningen. Det han berätta-
de i intervjun ska inte ses som några ursäkter utan som förklaringar. 
   Processen med att få till stånd utställningen handlar alltså mycket om 
att betrakta det material man har och sedan ta bort och sålla. Det blir nöd-
vändigt att ta undan också sådant som egentligen känns oerhört angelä-
get: 
 

Jag hade satt mig in i, och jag hade hittat så mycket mate-
rial omkring, en bit historia som var okänd och som ingen 
visste någonting om och utav detta ville jag göra en ut-
ställning. Då gjorde jag en utställning av en mycket, 
mycket liten bit av detta. Valet […] är att plocka, och ren-
sa, och ta bort – helt enkelt att ”kill your darlings.” Golvet 
därinne är fullt av lik!219  

 
Jag bad honom berätta vilka delar och aspekter han fått försaka: 
 

Kyrkan är borta. Och det är en stor bit; missionen. Väldigt 
betydelsefullt. Förhållandena i Sverige, varför man lämna-
de Sverige, är i princip borta. Det fanns det över huvud ta-
get inte plats för. Det är mycket personhistoria som fått 
stryka på foten, som är spännande, rolig och intressant. 
Anders Ohlsson och Jacob Letterstedt som båda har en 
väldigt intressant historia, och som, åtminstone i Letter-
stedts fall, också i hög grad är kopplad till svensk historia 
eftersom han hade väldigt mycket kontakt med Veten-
skapsakademin [fick inte plats]. De svenska äventyrarna är 

––––––––– 
217 Utställningsproducenten på SEI, s 6. 
218 Utställningsproducenten på SEI, s 6. 
219 Utställningsproducenten på SEI, s 7. 
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över huvud taget inte med. Svenskarna i Boerkriget är 
knappt rört vid.220 

 
Vad gäller kvinnorna tyckte producenten att han fått med en del, men att 
han hade kunnat utveckla detta. Bland annat menade han att det faktum 
att det är ett stort antal ensamma kvinnor som ger sig av hade kunnat be-
lysas.  
    En del producenten med iver talade om och önskade att han kunde ha 
fått med är just den som handlar om hur svenska emigranter ska ha gift 
sig med svarta afrikaner och bildat familj. I detta fall handlade det inte så 
mycket om att det inte fanns pengar eller utrymme, utan att det är svårt att 
finna material och kvarlevor som bekräftar detta, menade producenten: 
 

U: Jag ville berätta hur svenskarna i Afrika blev integrera-
de in i, hur ska vi säga, det vanliga livet. Jag hade också 
velat […] berätta hur svenskar gifte sig och fick barn med 
både svarta och vita. Vilket inte bara har hänt, det var pre-
cis som i andra nationer väldigt vanligt! Om du såg den 
bilden som var [utställningens affisch] så är jag till 90 % 
säker på att det är en svensk, men jag har inget namn, med 
sin fru bredvid som är svart, och sedan barnen framför. 
[En kollega] och jag var i Sydafrika och jag spenderade 
massor av tid, åkte omkring i byarna i Transvaal och be-
sökte ålderdomshem. Vi pratade med gamla människor 
och försökte få dem att berätta om de kände till några släk-
tingar eller någon som hade gift sig med en svensk. Svarta 
människor alltså. Där är ju mycket muntlig historia. Ibland 
fick jag de här berättelserna. Men det var jättesvårt att hit-
ta. Det var ett sådant fall […], förutom den stora ingångs-
bilden, när vi nästan var tvungna att släppa det därför att 
det fanns inget bildmaterial. Vi vet att det är så och jag har 
gjort en uppskattning att mellan 40-45 000 går omkring 
idag med svenskt påbrå! 
CA: Men nu blir ju historikern lite misstänksam här när du 
säger att ”jag hittar inget material men jag vet att det är 
så!” 
U: […] Du får titta i mitt bibliotek. Det är massor av histo-
rier. Massor av skrivna historier. Allt ifrån romaner till 
böcker som berättar om hur invandrarna och boerna och 
alla andra gifte sig eller slog sig ihop med svarta kvinnor 
och fick barn.221 

––––––––– 
220 Utställningsproducenten på SEI, s 7. 
221 Utställningsproducenten på SEI, s 8. 
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Utställningsproducenten hänvisade bl a till Noel Mosterts bok Frontiers, 
som handlar om boer som lämnade Kapstaden för att slå sig ner i nordöst 
och som levde enligt afrikansk kultur och tog sig afrikanska hustrur.222 
Att detta trots allt inte fick plats i utställningen handlade alltså främst om 
att det inte fanns något att visa upp: ”Jag hade kunnat ta raderna ur hans 
bok! Inga bilder, inget bildmaterial.”223 
 
   ”Inga bilder? Glöm det då!” 
 
I en utställning är bilderna oerhört viktiga, menade producenten. Texterna 
måste obönhörligen hållas korta. Besökarens intresse fångas med hjälp av 
bilder, och av det som känns nära och angeläget. Producenten drog en pa-
rallell med journalistyrket, där han menar att det är lönlöst att försöka få 
en text publicerad om man inte har ett bildmaterial till. På grund av att det 
är svårt att få fram bilder, och att det är dyrt att låta illustrera på annat 
sätt, har en del saker alltså fått stryka på foten ur utställningen. Han 
nämnde kvinnorna som ett sådant exempel: 
 

U: Kvinnorna tycker jag att jag fått med en del av men det 
kunde också ha utvecklats därför att det är ett märkligt 
stort antal ensamma kvinnor som ger sig iväg. 
CA: Det är väldigt mycket män i utställningen. 
U: Ja, det kanske ser ut så men det är också… Ja, okej. Se-
dan är det mycket som har fått stryka på foten, också in-
kluderat kvinnorna, därför att vi saknar bilder av kvinnor. 
När man då sitter och ska göra utställningen så kan man ha 
historier men inga bilder. Nej! Då glömmer vi det! Och det 
är väldigt tråkigt.224 

 
Att hålla texten kortfattad är en utmaning för en utställare, menade pro-
ducenten. Folk orkar inte läsa långa textstycken när de går omkring i mu-
seet. Det blir ett stort problem för producenten att försöka berätta histori-
en utan text. Om man kan mycket om ämnet själv har man mycket att 
säga. Tyvärr, menade producenten, inser man snart att ”[s]ka jag berätta 
det här så måste jag ju berätta det här, och sedan det, och sedan det, an-
nars blir det ju inget sammanhang.”225 Och det finns det inte utrymme för. 
Han menade också att vi i Sverige kan väldigt lite om afrikansk historia, 

––––––––– 
222 Producenten hänvisar till Mostert, Noel. Frontiers: the epic of South Africa's creation and the 
tragedy of the Xhosa people. Random House, New York (1992). 
223 Utställningsproducenten på SEI, s 8. 
224 Utställningsproducenten på SEI, s 7. 
225 Utställningsproducenten på SEI, s 9. 
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och därför är det svårt att ta för givet och lämna vissa saker osagda. I 
Växjö måste utställningen också vända sig till en bred grupp människor:  
 

U: I det här fallet och i det här museet har man, vare sig 
man vill eller inte, en väldigt, väldigt bred publik. Nu [ge-
neraliserar] jag kanske lite grann men hade den varit på 
Etnografiska så tror jag att man skulle kunna ha gjort den 
något annorlunda. 
CA: På vilket sätt? 
U: Jo, därför att på Etnografiska går personer som är speci-
fikt intresserade av (ohörbart). Här är det en mycket, 
mycket, mycket bred publik; från skolklasser till släktfors-
kare. Och också folk som bara är ute och går en sväng i 
Växjö. Jag tror att jag drog ner mina anspråk till att säga 
att jag nog är tacksam om de som ser de här bilderna får ett 
embryo till intresse så att man kan gräva vidare.226 

 
Det upplevda behovet av att illustrera och få folk att knyta an till utställ-
ningen innebar att det satsades en hel del pengar på att ta fram stora kopi-
or av en del porträtt. Producenten sade: ”Slutklämmen i sista rummet […] 
har inget egentligen att förmedla. Jag tänker på de här stora porträtten. De 
skapar ju ett igenkännande; ’Det här kunde varit min mormor.’ […] Så 
[…] den biten, det är ju ett rum som egentligen inte har något annat syfte 
än att visa upp porträtt.”227 
   För att i viss mån komma runt problemet med att behöva ta bort delar 
och att behöva uttrycka sig kortfattat i texterna skrev producenten ett 
textmaterial som trycktes upp i kompendier. Dessa fanns tillgängliga i ut-
ställningshallen för den som ville läsa lite mer. Han hade gärna skrivit en 
större katalog, eller arbetat med att lägga ut mer material på webben. Han 
har också skrivit en bok som han menar innehåller en hel del mer. 
 
   Ett oavslutat kapitel 
 
Den som blivit intresserad skulle alltså kunna gå vidare och lära mer, 
även efter det att besöket i utställningen avslutats. Utställningen skulle då 
fungera som en början och inte vara ett avslutat kapitel. Tanken var ju 
dessutom från början att utställningen skulle vara en i raden av flera om 
utvandring till andra länder.  
   Producenten tyckte att det faktum att besöksantalet gått upp kan vara ett 
mått på att utställningen blev lyckad. Vidare berättade han att projektet 
med utställningen också innebar att borgmästaren från Potchefstroom i 
––––––––– 
226 Utställningsproducenten på SEI, s 10. 
227 Utställningsproducenten på SEI, s 10. 
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Sydafrika kom till Växjö till invigningen. Diskussioner inleddes då för ett 
samarbete mellan Växjö och North West Province. Länsstyrelsen, Lands-
tinget Kronoberg och företrädare för Växjö Universitet besökte Sydafri-
ka, och ett projekt som innebär samarbete kring demokrati, integration, 
hälsa och kultur, börjar enligt producenten ta form. Ett projekt som inte 
bygger på bistånd utan på ömsesidigt samarbete. I Sydafrika är de duktiga 
på integration, och det kan vi dra nytta av i Sverige, menade producenten. 
Potchefstroom och universitetet där har varit känt som ett utomordentligt 
konservativt fäste. Nu, menade producenten, har integrationsarbetet 
kommit riktigt långt. ”Det gör samarbetet ännu roligare! Man är med i en 
förvandlingsprocess. […]  Då menar jag att den här utställningen är lyck-
ad.”228 
   Projektet lever också vidare i producentens förhoppning om att en dag 
kunna ta en del av utställningen ner till Sydafrika för att visa på relatio-
nerna mellan Sverige och Sydafrika genom tiderna. Tanken är att det då 
ska finnas möjlighet att berätta mer:  
 

[om sådant] som inte ungdomen idag känner till; demokra-
tiseringsprocessen […], anti-apartheidavdelningen här, 
stödet till ANC, […] biståndet. Det kan vi berätta och se-
dan kan vi berätta om förhållandet idag med partnerskapsi-
tuationen som börjar fungera på väldigt många plan. Då 
har man en utställning med kanske mera mål och syften än 
vad den här har […].229 

  
Afrikafararna är alltså betydligt mer än en utställning för producenten. 
Det handlar om ett långsiktigt projekt som gäller relationerna mellan Sve-
rige och Sydafrika – då, nu och i framtiden. 
 
Emigrantinstitutets föreståndare 
 
Emigrantinstitutet hade under 36 år letts av samma chef när en ny före-
ståndare tog över år 2002. Denne nye chef, en disputerad historiker, över-
tog alltså i mycket en etablerad verksamhet som, utöver basverksamheten 
i arkiv och bibliotek, också innefattade utställningar. Grunden i utställ-
ningsverksamheten är de permanenta utställningarna som vuxit fram un-
der hela den tid institutet funnits. Afrikafararna var en nyproducerad, 
temporär satsning, som den gamle chefen ställt sig tveksam till ett tiotal 
år tidigare, p g a alltför stora kostnadsramar. 
 
 
––––––––– 
228 Utställningsproducenten på SEI, s 13. 
229 Utställningsproducenten på SEI, s 14. 
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   Om institutets roll i samhället 
 
Föreståndaren för Emigrantinstitutet visade på statuten som är de doku-
menterade riktlinjer verksamheten i Utvandrarnas Hus skall drivas enligt:  
 

Stiftelsens ändamål är att befordra kunskap om den svens-
ka utvandringen… Att främja forskning på olika nivåer i 
utvandringens historia… Att i detta syfte upprätta arkiv, 
bibliotek och register över källmaterialet… Att vårda och 
utveckla Utvandrarnas hus, dess samlingar… Att verka för 
fördjupad kontakt mellan ättlingar i främmande land till 
invandrare från Sverige och deras gamla hembygd samt… 
Att i samverkan med Växjö Universitet verka för forsk-
ning avseende internationell migration.230  

 
Föreståndaren menade att statuten talar om vad som ska göras, men inte 
varför. Han menade att hans jobb dittills mycket har handlat om att tänka 
igenom och förankra en riktlinje som verksamheten ska ha som grund-
tanke.  
   Emigrantinstitutet fungerar både på den internationella och på den na-
tionella arenan som arkiv och arkivbildare. Vidare menade föreståndaren 
att institutet speglar en regional och lokal identitet i utvandrarbygden. Fö-
reståndaren höll också med om att institutet spelar en roll i utformandet 
och utvecklandet av en regional identitet: ”Ja, vi är ju en del i att forma 
och utveckla den, det är vi ju. Som alla är! Vi kanske spelar en större roll 
än de flesta på grund av den här verksamheten vi har.”231 Institutet är 
också ett av de stora besöksmålen i regionen, och därför är det betydelse-
fullt för Växjö som stad. 
   Vilken roll spelar institutet då i samhället i stort? ”Ytterst är vår funk-
tion som redskap i att bygga ett samhälle”, menade föreståndaren.232 In-
sikten om detta är en del av den grundtanke som måste genomsyra verk-
samheten och som lokalpolitiker, beslutsfattare och finansiärer måste sät-
tas in i eller övertygas om. Föreståndaren vill inte att Emigrantinstitutet 
ska betraktas som ett slags hembygdsmuseum eller som kuriosa, utan att 
det ska vara en arena som spelar en roll i dagens samhälle. ”Det långsik-
tiga perspektivet för mig det är att knyta ihop historia med nutid”, mena-
de föreståndaren.233 Han sade även att ”…i den historiska emigranterfa-
renheten ligger nyckeln till förståelsen för vad som händer idag.”234  

––––––––– 
230 Utskrift av intervju med Svenska Emigrantinstitutets föreståndare, (2005-02-15) s 2. 
231 SEI:s föreståndare, s 7. 
232 SEI:s föreståndare, s 7. 
233 SEI:s föreståndare, s 6. 
234 SEI:s föreståndare, s 3. 
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   Det är dock inte ett lätt jobb att få alla olika delar av verksamheten på 
SEI att dra åt samma håll, men det viktiga är att man åtminstone har en 
tanke om en progression och hur verksamhetsdelarna skall harmoniera, 
menade föreståndaren. Han var i detta hänseende nöjd med de projekt 
som vid tillfället var på gång på SEI.235  
   En del i arbetet med att leda institutet vidare var, för föreståndaren, att 
komplettera den permanenta utställningen, som i mycket är inriktad på 
Nordamerika och på svensk utvandring dit, med annan programverksam-
het. Utvandringen ska dessutom kompletteras med invandrarerfarenheten:  
 

Det långsiktiga perspektivet för mig det är att knyta ihop 
historia med nutid. Och framförallt i dagsläget är det då 
invandrardelen som inte finns närvarande. Det har jag ju 
försökt att kompensera genom den programverksamhet 
som vi har haft […] Det ska ju nu inte ersätta utställnings-
biten men i brist på bröd får man ta limpa!236  

 
Föreståndaren berättade om samarbeten med invandrarföreningar, en vin-
terbasar med mångkulturella förtecken, och ett musikprogram av världs-
musik och etnisk musik av olika slag. Dessutom hade Emigrantinstitutet 
nyligen blivit värd för delar av en utbildning för invandrare – ”Sverige i 
praktiken” – som är en samhällsorienterande utbildning.  
   Meningen var dock inte alls att Institutet helt skulle byta färdriktning 
och lämna det gamla bakom sig. De äldre utställningarna lider förvisso av 
en del tillkortakommanden, sett ur olika aspekter, och skulle behöva gås 
igenom och kompletteras. Föreståndaren sade att: ”den permanenta ut-
ställningen, som jag ju inte haft någonting med att göra, den lider av 
samma problem [som Afrikafararna]! […A]mbitionen är att vi ska arbeta 
om den.”237 Föreståndaren höll dock före att kunskapen om den historiska 
svenska emigranterfarenheten, som ju institutets personal är experter på, 
kan spela en oerhört stor roll i samhället idag och kanske än mer i framti-
den. Han sade vidare: ”…jag menar att det är just genom att göra den 
kopplingen som man reaktualiserar den amerikanska erfarenheten ock-
så!”238 
 
   Mål, visioner – och begränsningar 
 
Arbetet med att komplettera bilden av utvandringen till Nordamerika med 
berättelser om utvandringen till andra delar av världen framstår i inter-

––––––––– 
235 Projekten som hänsyftas pågick alltså vid tiden för intervjutillfället år 2005. 
236 SEI:s föreståndare, s 6. 
237 SEI:s föreståndare, s 5. 
238 SEI:s föreståndare, s 17. 



111 

vjun som ett tydligt mål. Utställningen Afrikafararna var tänkt att följas 
av fler projekt som berör andra länder.  
   Föreståndaren betraktade utställningarna som en kontaktyta mellan oli-
ka grupperingar, och målet med utställningsverksamheten är att syn-
liggöra och problematisera – att ställa frågor som får besökarna att tänka 
till. Vidare sade han att det inte är av yttersta vikt att ha svar på allting 
men det är viktigt att ställa frågorna, liksom att lyfta fram svåra och pro-
blematiska aspekter.239 Dock menade han vidare att detta är optimala för-
hållanden. Det finns alltid begränsningar i form av kompetens och finan-
ser som gör att dessa mål sällan nås:  

 
På grund av den kompetens och de finanser som finns till-
gängliga så lämnas dessvärre mycket att önska. Och fram-
för allt handlar [det] om att vi inte haft någon professio-
nellt ansvarig för [utställningsverksamheten]. Och om man 
tar till exempel Sydafrikautställningen [så var det ju] ett 
projekt som hamnade i mitt knä för att det hade [gått om 
intet] i Kalmar.240 

 
Han lyfte flertalet gånger fram det faktum att det saknats en professionell 
ansvarig för utställningsverksamheten och den pedagogiska verksamhe-
ten på institutet. En angelägen uppgift är att övertyga de olika finansiä-
rerna som finns om att en sådan tjänst är oumbärlig för institutet. 
   Vad gäller historieförmedling och ansvar för innehållet i utställningarna 
menade föreståndaren att anknytning till forskning och vetenskap, ”så 
långt man mäktar med”, är viktigt.241 Han tycker det är en viss balans-
gång i att, som tanken är, kanske låta invandrargrupper och andra med-
verka till utställningar, och inte frånta dem deras initiativ och rätt att be-
rätta historien på sitt sätt, samtidigt som han som föreståndare måste ta 
ansvar för att vissa normer följs: ”Jag kommer ju inte att acceptera någon 
kvinnoförnedring eller några rasistiska saker eller något sådant […].242 
Målet var dock att utveckla utställningsverksamheten samt att se över den 
permanenta utställningens innehåll och förmedling.  
 
   Att skapa dynamik 
 
Det finns alltså ett flertal faktorer som medverkar till att en utställning 
inte alltid blir optimal ur alla synvinklar. Vid intervjutillfället diskuterade 
vi främst innehållet som förmedlas i utställningarna, och mitt kritiska per-

––––––––– 
239 SEI:s föreståndare, s 8. 
240 SEI:s föreståndare, s 3. 
241 SEI:s föreståndare, s 10. 
242 SEI:s föreståndare, s 7. 
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spektiv på Afrikafararna utgör bakgrunden till vissa frågor. Ibland, me-
nade föreståndaren, måste man spela med de kort man har. Det kan vara 
bättre att ”visa på en vilja och en handlingskraft därför att det skapar bätt-
re förutsättningar för att få resurser. […] Sedan finns det alltid, naturligt-
vis...[…] en gräns.”243 Denna gräns kan vara svår att identifiera, menade 
föreståndaren, ”[m]en när man börjar bli vilseledande eller att det blir helt 
falskt eller att man liksom drar åt fel håll, [att man inte arbetar med] ve-
derhäftighet och källkritik […] så att det blir helt fel, ja då måste man 
ifrågasätta om man är inne på rätt väg.”244  
   Intäkterna från utställningsverksamheten utgör ca 700 000-800 000 
kronor av Institutets budget på fem-sex miljoner, menade föreståndaren. 
Museibiten är alltså en viktig del av verksamheten, en del som måste hål-
las igång. Föreståndaren förklarade processen så att den framstår som en 
långsamt uppåtsträvande spiral och menar att:  
 

[d]et tar tid att omsätta [visionerna] till praktik. För att 
göra det krävs det resurser! […D]et är inte så att viljan fat-
tas utan tågordningen är att skapa finansiella möjligheter 
att [förbättra utställningsverksamheten] och skapa en för-
ståelse varför det är viktigt och nödvändigt att göra det. 
Utan den kan man vara hur helig som helst!245  

 
Bidragsgivarna, menade föreståndaren, ger inte pengar till någon som inte 
kan visa på en verksamhet. Att visa utställningen Afrikafararna var en 
möjlighet att visa finansiärer att verksamhet pågår. Det kan så generera 
pengar till nästa projekt där ambitionerna kan vara högre. Jag frågar om 
finansiärerna är intresserade av vad som framställs i utställningarna. Fö-
reståndaren menade att vissa av dem gärna vill gå på djupet och proble-
matisera, medan andra är mer intresserade av vad utställningarna kan ge-
nerera för vinster för det lokala näringslivet: ”Betyder det något för flyg-
platsen? Eller hotellnäringen? […S]edan bryr man sig inte så mycket om 
vi ställer ut lampskärmar eller förmedlar någonting annat.”246 Förestånda-
ren menade också att läget ibland varit så prekärt, att det handlat om att 
rädda institutets existens snarare än att sätta upp höga vetenskapliga mål 
för verksamheten:  
 

I ett läge där vi haft en fallande ekonomi under lång tid, 
där det egna kapitalet är i princip uppätet, då handlar det 
om att rädda institutet. Då menar jag att man måste jobba 

––––––––– 
243 SEI:s föreståndare, s 10. 
244 SEI:s föreståndare, s 10. 
245 SEI:s föreståndare, s 5. 
246 SEI:s föreståndare, s 14. 
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på ett sådant sätt att man skapar motivation hos bidragsgi-
varna. Annars är risken stor att det degenererar till något 
hembygdsmuseum utan resurser egentligen. Och det vore 
det värsta resursslöseriet eftersom hela det här problemom-
rådet kring migration och integration som vi tangerar och 
överlappar, det kommer att bli än mer aktuellt. Och både 
för universitetet och regionen är det ju jätteviktigt att man 
förvaltar och omsätter det här så att det blir någonting!247 

 
Viktigt är då att skapa den här dynamiken – att visa på verksamhet som 
ger ganska konkreta resultat och som kan få finansiärer intresserade av att 
ge mer pengar till andra projekt. Han menade att utställningen om Afrika-
fararna, arbetet med ”Sverige i Praktiken”, och de andra evenemangen 
harmonierar och visar att SEI vill vara en aktör i samhället: ”[…V]i för-
söker omsätta forskning till praktik.”248 Det handlade, för föreståndaren, 
om att bidra till integrationen av invandrare i Sverige i samhället och på 
arbetsmarknaden. Han menade att detta är en demokratifråga. I detta ar-
bete har SEI en stor roll att spela. Man måste vara med och skapa även 
denna dynamik om t ex landsting och kommun ska stödja verksamheten. 
 
   Afrikafararna  
 
Om Afrikafararna sade föreståndaren att det var ett projekt som i princip 
föll i hans knä. Det fanns också en viss brådska med projektet, eftersom 
de ville kunna visa utställningen år 2004 – på tioårsjubileet för demokrati 
i Sydafrika. Temat passade också väl in med de tankar föreståndaren hade 
kring att komplettera berättelsen om utvandringen till Amerika. Han 
beskrev syftet med utställningen som ”att lyfta fram en tidigare väldigt 
obefintlig del av svensk emigrationshistoria. Att ha så mycket högre am-
bitioner utifrån de förutsättningar som var, var väldigt svårt.”249 Dessut-
om var han själv och institutet inte med från första början. Hade de varit 
det tror föreståndaren att utställningen sett annorlunda ut. Nu var det i 
första hand tidsramarna som gjorde att utställningen främst visar att ”de 
kom, de var där, det finns en svensk närvaro…”250 När jag pressade ho-
nom lite, och menade att jag hade problem med att se hur framställningen 
av Afrikafararna och de visioner om integration och synliggörande han 
tidigare talat om, gick ihop, höll han med om att det finns saker i utställ-
ningen att diskutera: ”[…] den problematiserar ju inte alls de vitas explo-
atering av Afrika, det gör den inte. Förvisso sägs det att den här Forssman 

––––––––– 
247 SEI:s föreståndare, s 4. 
248 SEI:s föreståndare, s 18. 
249 SEI:s föreståndare, s 9. 
250 SEI:s föreståndare, s 8. 
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var en skrupulös, exploaterande affärsman, det gör det. Det som tas upp 
det är ju egentligen det moderna Potchefstroom och […] den här transi-
tionen. Men kopplingen mellan det och den svenska närvaron, den är ju 
inte så utvecklad.”251 Han menade dock att det inte gick att ställa högre 
krav på utställningen som situationen var. Utställningsproducenten är inte 
historiker utan journalist. Föreståndaren själv är visserligen disputerad 
historiker men han hade som institutets föreståndare inte tid att engagera 
sig på djupet i utställningsarbetet, eftersom det är väldigt många delar av 
verksamheten som ska skötas samtidigt. Det fanns varken mer tid eller 
pengar att lägga på utställningen.252 Å andra sidan menade föreståndaren 
att utställningen ändå genererat väldiga vinster – ”spinnoff-effekter” – 
som är av avgörande vikt i sammanhanget. Han talade entusiastiskt om 
det arkivmaterial som uppdagats i bl a Lissabon: ”[V]i har ju faktiskt för-
ändrat historieskrivningen i södra Afrika genom de fynd vi har gjort 
[…].”253 Han pekade också på den dynamik utställningen skapat i kontak-
terna mellan regionen och Sydafrika. Universitetet, kommunen, lands-
tinget och länsstyrelsen har numera ett utbyte med staden Potchefstroom. 
”Om en utställning får den effekten…om inte det är lyckat, då [vet jag 
inte] alltså! Då […] har man bidragit på ett väldigt konstruktivt sätt.”254 
Han menade att utställningen förbättrat möjligheterna för människor att 
identifiera sig med varandra och ta till sig information:  
 

Här har vi nu positionerat att det finns ett Småland i Sydaf-
rika också och […] när det händer saker i Sydafrika […tar 
folk] till sig det på ett annat sätt med vetskap om att vi har 
en historia där, än om man inte hade det.255  

 
Om utställningens tillkortakommanden sade han att man självklart kunde 
ha jobbat mycket mer med dem, om möjligheterna funnits. Nu står dock 
institutet inför nya projekt. Nu, menade han, finns det en annan framför-
hållning och man har andra möjligheter att arbeta med krav på vetenskap-
lighet och problematiseringar: 

––––––––– 
251 SEI:s föreståndare, s 4-5. 
252 På Svenska Emigrantinstitutet var vid denna tid föreståndaren ensam ledare för både det veten-
skapliga arbetet och administrationen. Hans Lundberg skriver i avsnittet ”Historieberättande entre-
prenörer” i  Konsten att lära och viljan att uppleva,  red Aronsson och Larsson (2000), s 216, om  6 
ansvarigheter gentemot olika avnämare och intressenter som museet (i detta fall alltså ytterst före-
ståndaren) har att ta. Dessa är ansvar för ”inputs” – resurser som ställs till förfogande, ansvar för mål 
och syften, ansvar för processen, ansvar för ”outputs” – prestationer och resultat, ansvar för ”outco-
mes” – lång och kortsiktiga konsekvenser av prestationer och resultat samt ansvar för ev. sponsorer. 
Vidare tillkommer ansvar för personalen. Detta ger alltså föreståndaren en synnerligen komplex ar-
betssituation. 
253 SEI:s föreståndare, s 9. 
254 SEI:s föreståndare, s 9. 
255 SEI:s föreståndare, s 12. 
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Ja, visst hade man kunnat gå in och jobbat med det där 
mycket, mycket mer. Men det fanns inte praktiska möjlig-
heter att göra det. Nu står vi inför att jobba med Linné och 
lärjungarna. Då har vi lite framförhållning. Och då går det 
att sätta upp en kravspec på vetenskaplighet, och att det 
ska problematiseras, och inriktningen, på ett helt annat 
sätt. Det som presenterades här var ju i princip ett färdigt 
koncept.256 

 
Grunden är lagd och det finns nu förutsättningar för en progression, me-
nade föreståndaren. 
   En viktig aspekt av detta är den pedagogiska, enligt föreståndaren. Han 
hade önskat ett pedagogiskt program riktat till skolor och ungdomar re-
dan till Afrikafararna. Det finns begränsningar med att förmedla en histo-
ria på en vägg ur detta hänseende, menar han. Det måste finnas möjlighet 
till interaktivitet och dialog. Men år 2004 fanns det inte pengar till det.  

 
5.5.2 Problematiserande diskussion 
 
Den kritiska analysen av Afrikafararna som redovisas ovan i avsnittet Af-
rikafararna på Svenska Emigrantinstitutet, kan alltså problematiseras nå-
got av föreståndarens och utställningsproducentens berättelser. Detta vi-
sar på nödvändigheten av att betrakta utställningen som en historieför-
medlande process där analyser av de olika delarna kompletterar varandra. 
Det visar också på nödvändigheten av att röra sig mellan teori och praktik 
vid analysen av utställningsverksamheten. 
   Både föreståndaren och producenten verkade alltså ha en övertygelse 
om att historia spelar en viktig roll i nuet och kan komma att spela en stor 
roll i framtiden. I bådas berättelser om målet med utställningen Afrikafa-
rarna framkom, att deras inställning till Emigrantinstitutets tidigare histo-
rieförmedling på det migrationshistoriska området var att den varit väl-
digt snäv. Båda menade att det ligger i tiden att verksamheten på SEI 
breddas till att omfatta dels migration som ett större begrepp, dels andra 
länder än de nordamerikanska. Dessutom talade de om vikten av att verk-
samheten och förmedlingsarbetet knyts till nutiden. Arbetet med att visa 
på relationer och kontakter mellan Sverige och andra länder, mellan 
svenskar och andra folk och nationaliteter, betonades. Utställningsprodu-
centen verkade främst drivas av ett intresse för dessa frågor, medan det 
för föreståndaren dessutom handlade om att motivera hela institutets 
verksamhet och existens med den roll det kan spela för både diskussioner 

––––––––– 
256 SEI:s föreståndare, s 5. 
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och praktisk verksamhet vad gäller integration och mänskliga relationer, i 
regionen, nationellt och internationellt. I institutets roll som samhällsbyg-
gare är utställningsverksamheten en viktig del av verksamheten. Både ut-
ställningsproducenten och utställningsansvarig hade intentioner med sitt 
arbete som handlar om tolerans, förståelse, jämlikhet och människomö-
ten. 
 
   Ekonomi eller historiesyn? 
 
I intervjuerna med de båda männen framkom att de visioner de hade 
ganska omgående kringskars av praktiska omständigheter, varav ekono-
miska förhållanden verkar ha varit den största. Denna omständighet an-
vände båda som förklaring till ett flertal tillkortakommanden, som an-
tingen jag, de eller vi tillsammans kunde identifiera i utställningen. Ordet 
tillkortakommanden kan sägas vara på sin plats i sammanhanget då det 
reflekterar förhållanden där utfallet inte mött intentionerna eller de ur-
sprungliga planerna. Andra sådana faktorer som togs upp var tid till för-
fogande, utrymme samt avsaknad av professionell medarbetare, typ mu-
seipedagog. Kanske kan man se de tre sistnämnda faktorerna som under-
ordnade just de ekonomiska förhållandena. Mer pengar kunde lösa pro-
blem med t ex för små utrymmen eller avlöna en professionell museolog 
eller museipedagog. Ändå är det intressant att diskutera, om inte de eko-
nomiska förhållandena egentligen kan tänkas spela mindre roll än vad ut-
ställningsproducenten och utställningsansvarig ville göra gällande. Om vi 
inte nöjer oss med att stanna vid ekonomiska förhållanden som den enda 
förklarningsfaktorn kan andra, mer dolda, förhållanden komma i dagern. 
   Trots att de för utställningens framställande ansvariga gav uttryck för 
visioner och grundtankar som går i linje med kulturpolitiska och skolpoli-
tiska mål, så har jag visat att utställningen i sig – själva slutprodukten – 
snarare kan beskrivas i termer av en kolonial ideologi och i flera avseen-
den förmedlar en motsatt bild till de grundläggande värderingar som ska 
omhuldas på institutet. Hur kommer då detta sig? Är svaret så enkelt som 
att utställningen hade sett annorlunda ut och varit i dessa avseenden bättre 
om mer pengar funnits? Man kan förvisso visst tänka sig att en museipe-
dagog eller historiker med erfarenhet av utställningsarbete kunde ha till-
fört arbetet en problematisering och kunskap som hade kunnat motverka 
de svagheter som utställningen visar prov på. Bakom ett resonemang om 
finansiella svårigheter för museer och museiutställningar kan dock anas 
en tanke om att mer pengar automatiskt skulle göra utställningarna bättre. 
Denna tanke skulle då gå ut på att mer pengar kan användas till att fylla 
ut de luckor som saknas i utställningarna. Exempel på en sådan lucka, 
som utställningsproducenten identifierade för Afrikafararna, var kvinnor-
nas historia. Vi måste här dock fråga oss om mer pengar hade kunnat 
ändra det faktum att de inte står att finna i materialet. Likadant är det kan-
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ske med det faktum att i princip alla svarta människor i utställningshallen 
var anonyma. Kanske skulle det inte gå att finna deras namn även om sto-
ra ansträngningar gjorts för att forska i saken.  
   Inställningen ovan, om att museiutställningarna skulle bli bättre om fler 
luckor kunde fyllas igen, skulle kunna beskrivas som grundande sig på en 
positivistisk syn på historia, vilken gör gällande, att det finns en historia 
och att det bara gäller att finna den, att gräva fram den där den ligger be-
gravd under senare tidsåldrars avlagringar. Bara det funnes tid, pengar 
och plats nog skulle allt mer av denna historia kunna förmedlas. En mot-
satt syn på historia skulle vara att det inte finns en enda ”rätt” historia. Att 
det helt enkelt beror på hur kvarlevorna behandlas och betraktas. Spekt-
rumet mellan dessa två ytterligheter till synsätt erbjuder möjlighet att 
omvärdera det material som finns till hands. Det material som ändå före-
ligger skulle alltså kunna betraktas ur olika vinklar och problematiseras 
utifrån olika sorters syn på historia och mot bakgrund av olika aspekter 
av samhället. Det valde de inte att göra i Afrikafararna på SEI. Som vi 
sett ovan kan producentens berättelse tydas som att utställningen Afrika-
fararna till största delen skapats utifrån det konkreta material som funnits 
till hands. Material, i form av kvarlevor eller arkivuppgifter, som inte va-
rit tillgängligt speglar aspekter som inte kommit med i berättelsen. I fallet 
Afrikafararna kan åter igen kvinnorna sägas vara ett sådant exempel, lik-
som svenskättlingarnas betydelse för framväxandet av samhällssystemet 
apartheid, eller afrikanernas motstånd mot kolonisationen och som fri-
hetskämpar. Den historia som gick att berätta utifrån det tillgängliga ma-
terialet blev sålunda ”Historien om Afrikafararna.”  
   Denna inställning till tingen, det konkret påvisbara, som historiebärare 
(och kanske de mest pålitliga historiebärarna?) hänger dessutom samman 
med uppfattningar om hur utställningar bäst byggs och hur fenomen och 
händelser bäst förmedlas – nämligen med ting som obestridbara bevis. 
Kerstin Smeds, professor i museologi, ifrågasätter dock provocerande om 
de autentiska föremålen verkligen behövs på våra museer.257 Ett annat 
sätt att arbeta kan vara att inte berätta historien utifrån det material som 
kan visas upp, utan att berätta historien utifrån aspekter, eller idéer – kan-
ske helt enkelt att börja i historiska berättelser. Luckor i berättelsen, som 
för somliga upplevs som brister, och sådant som t ex inte finns med i ut-
ställningen om Afrikafararna, kan då istället ha en naturlig plats i berät-
tandet och kanske t o m utgöra prov på sådana ”spaces of negotiability” 
som Vaike Fors talar om i sin avhandling.258 Ett sådant sätt att arbeta på 
föreslår Kerstin Smeds som en nödvändighet för framtidens museer:  
 
––––––––– 
257 Smeds, Kerstin. ”Dance Macabre i museernas hus – om museernas roll och villkor idag.” i Nor-
disk Museologi, (2004:1) s 8. 
258 Fors (2006) s 124. 
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Det första vi idag bör erkänna och anpassa oss till är att 
museet är ett medium, och det finns till för allmänheten, 
dess primära uppgift är att tjäna samhället och besökarna, 
däribland också forskarna, inte nationen. Museerna har 
gått, eller bör gå, över från att vara institution till process. 
”Processmuseet” är ett tämligen nytt begrepp. Från att vara 
tingorienterat bör det gå över till att vara funktions- och 
bruksorienterat.259 

 
Med en sådan inställning till utställningsskapande kanske de ekonomiska 
begränsningarna hade spelat en något mindre roll, även om de självklart 
fortfarande spelar en mycket stor roll. Det gäller i så fall att betrakta det 
material man har på nya sätt och problematisera det från olika vinklar 
samt att låta luckorna bli synliggjorda och kanske t o m lära sig att nyttja 
dem som pedagogiska fördelar i förmedlingen. 
 
   Progression och spinnoff 

 
Producenten förklarade att han fått sänka sina ambitioner till att vara glad 
om utställningen väckt något intresse hos de besökare som sett den. Hans 
förhoppning var istället, att den som ville veta mer dels kunde titta i det 
extra textmaterial som fanns tillgängligt i utställningshallen, dels ta del av 
föreläsningar och annat material som han tänkt publicera om svenskarna i 
södra Afrika. Producenten såg det extra materialet som kompletteringar 
till utställningen. Detta material har karaktären av mer text, mer berättel-
se, mer historia. Det handlade dock inte i detta fall om något pedagogiskt 
material som t ex skulle kunna problematisera det befintliga materialet el-
ler aktivera besökaren.  
   Föreståndaren menade, att utställningen satt igång en process som 
handlar om att visa finansiärer på verksamhet, vilket sedan kan leda till 
mer pengar och möjligheter att utveckla kvaliteten nästa gång en utställ-
ning sätts upp. Jag tolkar föreståndaren så, att han med detta menade just 
möjligheter att anställa någon som har tid och kunskap att problematisera 
och ifrågasätta materialet och arbeta fram ett pedagogiskt program. Afri-
kafararna skall betraktas som första steget i en progression. Både produ-
centen och föreståndaren såg ett fåtal aspekter av utställningen som mind-
re väl genomförda, men båda var nöjda med slutresultatet, mot bakgrund 
av de begränsningar de hade att arbeta mot.  
   Progressionsprocessen måste säkert de flesta institutioner av SEI:s ka-
raktär sträva efter. Från besökarens perspektiv kan dock tanken om pro-
gression bli ett problem. Den som besöker SEI en enstaka gång, t ex en 
elev på studiebesök, och tar del av t ex utställningen Afrikafararna kom-
––––––––– 
259 Smeds (2004) s 8. 
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mer inte att kunna ta del av de förbättringar som kanske görs i nästkom-
mande projekt. Föreståndaren sade att man måste ställa frågor men att 
man inte alltid måste ge svaren. Den inställningen går i linje med vad 
Vaike Fors och Kerstin Smeds för fram i sina texter. Utställningen, som 
den såg ut år 2004, framstår dock just som en helhet med få ”luckor” och 
öppna frågor. Den ger, trots föreståndarens tankar, ganska klara svar. 
Följaktligen kan den uppfattas som en ”ready-made” helhet. För att en-
gångsbesökaren ska kunna skapa en mening kanske alltså krävs, att ut-
ställningen konstrueras så att den står på egna ben, även om den samti-
digt, i institutionens verksamhetsplan, kan kompletteras och utgöra ett led 
i en progression. Eventuellt upplevda tillkortakommanden måste i så fall 
identifieras, och kanske behandlas som pedagogiska fördelar, i varje ut-
ställning för sig, och inte hänskjutas till nästa. Risken är annars att det 
aldrig heller kommer till stånd någon progression, utan att man alltid bör-
jar om från ruta ett. Föreståndaren talade bl a om hur han upplevde att det 
i den äldre permanenta utställningen finns tillkortakommanden och bris-
ter som egentligen har samma karaktär som de som kan identifieras i Af-
rikafararna. I ljuset av detta kunde alltså Afrikafararna betraktats som en 
möjlighet att gå vidare, som ett andra steg i progressionen.  
   En del av framgången med utställningen Afrikafararna ligger i de s k 
spinnoff-effekter utställningen genererat. Kontakter har knutits, och dis-
kussioner om samarbete kommit igång mellan North West Province, sta-
den Potchefstroom och dess universitet och länsstyrelsen och landstinget 
Kronoberg samt kommunen och Växjö Universitet. Detta är stora vinster 
och producenten uttryckte glädje över att samarbetet, som sprungit ur ut-
ställningen, möjliggör delaktighet i förvandlingsprocessen i Sydafrika. 
Samarbetena rör områden som demokrati, integration, hälsa och kultur. 
Vi kunde dock tidigare konstatera, att förmedlingen i utställningen kan 
beskrivas som att den inte befrämjade tankar om demokrati, jämlikhet 
och integration. Eftersom flera av de uppräknade myndigheterna ovan bi-
står institutet med bidrag, kan slutsatsen dras att föreståndaren hade rätt 
när han menade att bidragsgivare ofta inte bryr sig så mycket om vad som 
egentligen förmedlas på Emigrantinstitutet, eller hur, utan mer om att det 
förmedlas något. 
 
5.5.3 Mottagningsskedet 
 
Afrikafararna enligt läraren och eleverna 
 
Hur uppfattades då utställningen Afrikafararna av besökarna? En gymna-
sieklass från en skola utanför Växjö besökte tillsammans med sin lärare 
Afrikafararna som ett led i skolans historieundervisning. Nästan en ter-
min senare fick jag kontakt med klassen och fick möjlighet att intervjua 
tio elever om deras upplevelser av utställningen och deras syn på histo-
rieundervisning. Nedan, under avsnittet Eleverna - Gruppintervjuer med 
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mellanstadieelever, för jag en utförlig diskussion om möjligheter och 
problem med att intervjua elever i grupp. Dessa resonemang ligger även 
till grund för hur denna del skall betraktas. Jag vill här understryka att 
dessa referat av elevernas intryck och upplevelser aldrig kan mätas med 
kvantitativa mått eller betraktas som ett facit till om utställningens bud-
skap gått fram. Inte heller kan svaren, så som intervjuerna är gjorda, visa 
på allt vad eleverna egentligen lärt sig av utställningen. Jag är övertygad 
om att minnet inte fungerar på detta sätt. Lika övertygad är jag dock om 
att elevernas svar, som ibland framkommit efter att en kamrat först ”öpp-
nat upp” tankespåret, ger tydliga fingervisningar om upplevelser och kun-
skap eleven faktiskt tillgodogjort sig under besöket. Dessa svar kan så 
göra det möjligt att resonera om utställningars utformning och om histo-
rieundervisning och historiemedvetande. 
   Den gymnasieklass som jag träffade läste för tillfället B-kursen i histo-
ria. De var ganska vana vid att besöka museer, arkiv och utställningar, då 
deras lärare gärna lade upp undervisningen på detta sätt. Mer ovana var 
de vid intervjusituationen. Denna ovana och det faktum att jag för dem 
var en tidigare okänd person, skapade naturligtvis en viss nervositet och 
en viss stämning i mötet, vilket antagligen påverkade samtalet. Deras svar 
är t ex ganska kortfattade. Vidare kan det faktum att de intervjuades i 
grupp, tillsammans med sina kamrater, också påverkat deras svar. Ingen 
avböjde dock tillfället att delta. Nedan refereras deras upplevelser av be-
söket på museet i Utvandrarnas Hus och Afrikafararna.  
 
   Historia i skolan och historia på museet 
 
Mina första frågor till eleverna handlade om historieämnet i stort. Dessa 
gymnasieelever menade, att man av historien kan lära varför saker och 
ting ser ut som de gör idag. Historien, menar de, kan ge ett jämförelseper-
spektiv då den kan visa på skillnader mellan hur folk levde förr och hur 
det är nu. Vidare ansåg flera att historia inte bara handlar om dåtid utan 
har med nutiden att göra och följaktligen måste historieämnet och sam-
hällskunskapsämnet samspela. En elev talade om sin släkt och ser historia 
som en möjlighet att få svar på frågor kring sin egen identitet.  
   Flera elever tyckte att ämnet historia är mycket viktigt: ”Ja, jag tycker 
det hör till, bara. Alla ska veta lite …” ”…om sitt ursprung”, fyller en an-
nan i.260 En elev menade: ”Jag tycker det är ett av de viktigaste ämnena, 
faktiskt, för man tar lärdom av historien och behöver inte göra om miss-
tag och så.261 
   För att bäst lära sig historia ska man enligt en elev vara intresserad. En 
annan menade att ”[m]an ska använda mycket reflektion. Man lär sig ing-
––––––––– 
260 Utskrift av Elevintervjuer, XXX gymnasium (2005-04-14) s 12. 
261 Gymnasieelever, s 13. 
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et på att bara lära in en massa fakta utan att själv analysera det.”262 Flera 
pekade på att det finns metodiska element i undervisningen som är vikti-
ga. De nämnde källkritik, att tänka kritiskt och tolkning. 
   Åtminstone en elev gav uttryck för en uppfattning som reflekterar de 
definitioner av historiemedvetande som beskrivits ovan: ”Vet man hur det 
var då så vet man varför det är som det är och hur det ska bli.”263 Flera 
elever verkade alltså tycka att historia är viktigt och roligt, men flera hade 
också svårt att utveckla sina svar och somliga kunde egentligen inte för-
klara varför de tycker att historia är så angeläget och viktigt.264 
   Till skillnad från läroböcker uppfattar en elev det som att museets för-
medling är mer korrekt. På frågan varför de tror deras lärare ville att de 
skulle besöka museet svarade eleven att läraren antagligen ville att de 
skulle: 

 
[…] få en större insikt i hur det var. Inte bara från böcker-
na. Man kan uppfatta en bok hur man vill, egentligen, man 
kan tolka den…[…] Sedan när man kommer [till museet] 
så tror jag att han försökte få oss att [förstå]; ”såhär var det 
verkligen!”265 

 
En annan elev fyllde i: ”Vi skulle få en egen uppfattning. Istället för det 
man läser i böcker.”266 En tredje elev förordade museets förmedling fram-
för undervisningen i skolan därför att: ”[…] man får se och liksom få 
egna intryck av det. Istället för att bara läsa i en bok där någon skrivit att 
”så här och så här var det!”267 ”Man får bestämma lite själv”, avslutade en 
annan.268   
   Eleverna beskrev utställningen på museet som rik på bilder men att där 
fanns färre texter. Bilderna var det som fastnade bäst i minnet, menade en 
elev: ”Texterna kanske man inte kommer ihåg men man kommer ihåg, 
ungefär, tanken bakom kopplad till bilden, på något sätt.”269 De extra häf-
tena med material var inte så spännande, tyckte någon: 
 

[…] de var svart-vita och väldigt tråkiga. Så man kollade 
mer på bilderna och på utställningarna och det. Och det i 
sig gav ju ändå rätt så mycket men om man ville ha en 
helhet så tror jag att man skulle vara tvungen att läsa ige-

––––––––– 
262 Gymnasieelever, s 11. 
263 Gymnasieelever, s 7. 
264 Gymnasieelever, s 7. 
265 Gymnasieelever, s 5. 
266 Gymnasieelever, s 5. 
267 Gymnasieelever, s 15. 
268 Gymnasieelever, s 15. 
269 Gymnasieelever, s 8. 
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nom häftena. Om man inte har bakgrundsfakta till det 
hela.270 

 
Fler elever talade om hur viktigt det är med det visuella: 

 
Man hade hört mycket och så men när man ser bilderna 
och väldigt mycket personliga foton så blir det mer verk-
ligt. Man fattar att det verkligen har hänt.271 

 
En annan elev tänkte dock på ett annat sätt om historia på museum: ”Det 
blir kanske mer visuellt. Fast å andra sidan kanske man lär sig det djupare 
om man sitter i skolan och studerar eller hårdpluggar det.”272 En elev 
tycker det är lättare att ”få en uppfattning om tiden” när man betraktar 
alla föremål som finns på ett museum.273 
   Som förslag på hur museet skulle kunna förbättras nämnde någon elev 
att det vore bra med en guide och någon annan att de skulle visa mer film 
– inte bara historiefilmer utan även spelfilmer:  

 
Då lär man fast man inte koncentrerar sig så jättemycket. 
Det blir att man slappnar av. Går in mer för att det är kul 
att kolla på. Det är ju det som är rätt viktigt; att det ska 
vara kul också.274 

 
   Om Afrikafararna 
 
När jag ställde frågor om besöket i Afrikafararna hade flera elever inte 
koll på var de permanenta utställningarna om emigrationen till Nordame-
rika, Titanics undergång och Vilhelm Mobergs arbete slutade, och var ut-
ställningen om Afrikafararna började. Därför blandades upplevelser ur de 
olika utställningarna ihop av somliga. Någon tyckte det var fascinerande 
att lyssna till röster i hörlurar – något som är möjligt i den permanenta ut-
ställningen men inte i Afrikafararna – och någon undrade om det inte var 
så att det handlade om en förlisning också, vilket gällde Titanic, inte Afri-
kafararna.  
   Få elever utformade beskrivningen av det de uppfattat av utställningen 
som en berättelse. Svaren är istället ganska kortfattade. Möjligen styrde 
frågan: ”Vad kommer du ihåg av utställningen?” eleverna till att tänka 
och formulera sig på detta sätt. En elev hade fastnat för fotografierna på 
olika familjer: 
––––––––– 
270 Gymnasieelever, s 4. 
271 Gymnasieelever, s 5. 
272 Gymnasieelever, s 11. 
273 Gymnasieelever, s 11. 
274 Gymnasieelever, s 6. 
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Elev 3: Det var vissa bilder på själva familjerna så då viss-
te man exakt vilka det var. Sedan så var det en bild på tre 
svarta trillingar. De visste de inte alls vilka det var, bara att 
det var slavar. 
Elev 1: Det tyckte man var lite dåligt för alla vita hade 
namn och jag tror inte jag såg någon svart som det stod 
namn efter. 
Elev 3: Det var ett sådant där förnamn, alltså ett smek-
namn, var det ibland bara. 
Elev 1: På det sättet ser man ju att det speglar tillbaka på 
rasism och allt det där.275 

 
Någon mindes kartan med svenska ortnamn, någon dokumentärfilmen 
(fast det var för denne lite oklart vad den egentligen visade), de förstorade 
porträtten på ”…damer i fina vita klänningar och män i strikta kavajer 
och…[…] små, svarta slavbarn […],276 samt montrarna med brev i origi-
nal. 
   Flera elever trodde att meningen med utställningen var att institutet vil-
le berätta att svenskar inte bara emigrerade till USA utan även till andra 
ställen, så som Afrika. Dessutom, att det finns svenskättlingar ”utspridda” 
över världen. Flera visste inte innan om att det förekommit emigration 
från Sverige till Afrika: ”Nej, det är väl inte det första man tänker på när 
man hör ”utvandring” och ”emigration!”277 
   En elev menade att utställningen var allmänt bra: ”Det var informeran-
de.”278 I alla tre grupperna möttes jag dock av långa tystnader när jag frå-
gade vad de trodde de lärt sig av utställningen eller vad de trodde me-
ningen med utställningen var: 
 

CA: Var det något man kunde lära sig av den här utställ-
ningen? 
Elev: Troligen, men jag kommer inte på det just nu!279 

 
Någon föreslog: ”Det var väl när de vita kom ner till Afrika och började 
lära ut kristendomens läror i Afrika. Började skapa provinser och grejor 
där nere. Så fattade jag det, som att det var det?”280 En annan förklarade 

––––––––– 
275 Gymnasieelever, s 4. 
276 Gymnasieelever, s 10. 
277 Gymnasieelever, s 9. 
278 Gymnasieelever, s 6. 
279 Gymnasieelever, s 10. 
280 Gymnasieelever, s 4. 
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att det handlade lite om en stad som många svenskar kom till och hur den 
utvecklades. Några elever mindes att det handlat om olika personer:  

 
Elev: Men det var väl inget om hur de levde, precis.  
CA: Hur gick det för de här människorna?  
Elev: Det gick väl rätt bra, tror jag!  
Elev: Ja.  
Elev: De blev väl rätt rika där nere.281 

 
Lärarens mål med att ta eleverna till utställningen handlade, enligt en 
elev, om att läraren ville att de skulle ”…reflektera över att det inte alltid 
varit så bra här.”282 
   De flesta eleverna verkade uppskatta att gå på museer och utställningar 
som en del av undervisningen i historia. En av dem menade dock att man 
nog inte lär sig så mycket av just utställningen. Det är utställningen i 
samband med att de arbetar i skolan med temat innan, eller efter besöket, 
som ger något. 
 
Gymnasielärarens uppfattningar 
 
Intervjun med läraren följde inte riktigt samma mönster som intervjuerna 
med eleverna. Den var inte riktigt lika strukturerad utan hade mer formen 
av ett samtal om historieundervisning och lärarens uppfattningar av mu-
seibesök med skolklasser. Den del av samtalet som rörde Afrikafararna 
blev ganska kort. Jag bad därför i ett senare skede läraren att komplettera 
det som sades i intervjun i ett brev. Även detta blev ganska kortfattat. 
Brevet skickades dock ca ett år efter besöket på museet, och läraren kom 
då inte ihåg så mycket ifrån utställningen (vilket är intressant i sig). Han 
mindes ändå att klassen som helhet hade haft mycket glädje av besöket. 
   Läraren tar gärna sina klasser till olika utställningar och museer. Teman 
och fördjupningar är vanliga och läroboken fungerar mer som ett stöd. På 
lektionerna vill han gärna se diskussioner och grupparbeten. Detta inty-
gades också av elevernas positiva beskrivningar av sin historieundervis-
ning.  
   Om utvandringen till Afrika visste läraren inte mycket innan utställ-
ningen. Han förberedde besöket genom att själv gå till Utvandrarnas Hus 
i förväg. Det fanns inga pengar på skolan till en guide, så eleverna fick 
titta på utställningen på egen hand. De fick inga uppgifter med sig men 
visste att de skulle få skriva lite om besöket när de kom tillbaka till sko-
lan. 

––––––––– 
281 Gymnasieelever, s 15. 
282 Gymnasieelever, s 15. 
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   Tanken med besöket var att se hela museet och egentligen verkar Afri-
kafararna mest kommit på köpet. Museibesöket var ett försök att 
komplettera det som står i läroböckerna om emigrationshistorien. Läraren 
tog också upp temat integration. Kanske, funderade han, kom det egentli-
gen in i ett senare skede, men hur utvandrarna smälte in i samhället och 
integration i Sverige är teman klassen har diskuterat. 
   Lärarens uppfattning var att eleverna var fascinerade av ”bilder och de-
taljer och personöden, osv. Men även, minns jag, hur de behandlade de 
svarta.”283 Han mindes själv bäst kartan med svenska ortnamn och kon-
trasterna mellan de svarta och de vita.284 Vad som menas med detta ut-
vecklade han dock aldrig. 

 
5.5.4 Problematiserande diskussion 
 
Gymnasieeleverna menade att jämförelsen är viktig i historieundervis-
ningen och att kunskaper i historia är nödvändiga för identitetsskapandet. 
Man måste också vara intresserad för att lära sig och ges möjligheter att 
reflektera över det man möter. I Afrikafararna fanns, som jag tidigare vi-
sat, få möjligheter explicit erbjudna i själva utställningen för sådan reflek-
tion. Det fanns heller inget pedagogiskt program och eleverna gick ingen 
guidad visning, som ev. skulle ha kunnat ”öppna upp” och problematisera 
utställningen. Samtidigt visar somliga av elevernas svar på att de verkli-
gen funderat över både innehåll och framställning ändå. Någon talade t ex 
om förhållandet mellan bild och text och beskriver hur extramaterialet, 
som ju skulle fördjupa innehållet, upplevdes som tråkigt. Ändå menade 
eleven, att detta material kanske är nödvändigt om man vill ha den djupa-
re kunskapen. Hon eller han begrep att det som ryms på väggarna inte 
kan ge en heltäckande bild. En annan elev jämförde litteraturläsning med 
museibesök och kom fram till att det senare är bättre eftersom det fram-
står som friare: ”man får bestämma lite själv.” Detta uttalande skulle ju 
då tyda på att eleven faktiskt upplever att det finns ”spaces of negotiabili-
ty” på museerna.  
   Å andra sidan visar flera elever prov på att de betraktar museerna som 
fullständigt pålitliga och som att de förmedlar den sanna bilden av vad 
som hänt. Trots att de faktiskt själva påpekade att källkritik och kritiskt 
tänkande är viktiga delar av historieundervisningen var de okritiska i sitt 
förhållande till museet. Någon framförde att en bok kan tolkas på olika 
sätt medan museet förtäljer hur det verkligen var. Eftersom vi inte delta-
git i undervisningen kan vi inte veta om läraren faktiskt försökt få elever-
na att inse att även museets förmedling är en tolkning, eller om de källkri-

––––––––– 
283 Utskrift från intervju med gymnasielärare från XXX gymnasium (2005-04-14) s 2. 
284 Brev med kompletterande uppgifter, gymnasieläraren, jan 2006. 
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tiska övningarna bara rört skriftliga källor. Klart är i alla fall att många 
elever betraktar museets historia som den rätta historien. 
   Gymnasielärarens uppfattning var att eleverna uppskattade besöket på 
museet. Den bilden får vi även från eleverna i intervjuerna. Museet har 
kanske här lyckats skapa det intresse som eleverna menade var grund-
läggande för att kunna lära något om historia. Eleverna tog ofta upp bil-
derna och de visuella intrycken när jag bad dem minnas utställningen. De 
upplever dessa inslag i museets förmedling som styrkor jämfört med in-
nehållet och förmedlingen i skolans läroböcker. Däremot hade de svårt att 
återberätta något av innehållet i historien i utställningen, eller att ge ex-
empel på vad de tror de lärde sig. Även läraren hade i efterhand svårt att 
ge exempel på utställningens innehåll. Kanske berodde detta på att man 
inte jobbade så aktivt med utställningen. Jag får intrycket av att det bak-
om lärarens uppfattning om att det var en ”bra” utflykt kanske ligger vär-
den som att det var ett trevligt tillfälle att möta eleverna på ”samma nivå” 
– d v s här var läraren inte auktoritet på samma sätt, här var museet auk-
toriteten – och som att det var givande för gemenskapen att dela samma 
upplevelse.    
   Besöket på Utvandrarnas Hus verkar inte ha förarbetats eller efterarbe-
tats på så sätt att det framstår som en ”tung”, infogad del av ett undervis-
ningstema. Istället har besöket i detta fall fungerat som komplement och 
illustration. I ett senare skede har dock klassen diskuterat integration och 
då har utställningen Afrikafararna kunnat fungera som gemensam refe-
rensram för ett historiskt perspektiv. Här har kanske också det jämförande 
perspektivet – då - nu, svenskar i Afrika - invandrare i Sverige – kommit 
in.  
   Eleverna återberättade inte historien om Afrikafararna för mig som en 
berättelse. Istället var deras svar ganska kortfattade. Det kan bero på att 
frågorna jag ställde bäddade för sådana svar. Det kan också bero på att de 
inte minns speciellt mycket av utställningens berättelse, att de inte kunnat 
ta till sig förmedlingen. Det kan även bero på att somliga inte uppfattat 
var berättelsen om Afrikafararna började och slutade. Vissa elever blan-
dade nämligen i sina svar in element från andra utställningar i huset. De 
har inte uppfattat utställningen som en egen enhet. De har heller inte haft 
möjlighet att diskutera utställningen djupare i klassen. Kanske är det då 
svårt att forma utställningen till en berättelse som kan fogas ihop med en 
större historisk berättelse i deras medvetande. 
   Ett flertal av eleverna hade uppfattat meningen med utställningen som 
att den berättar att människor inte bara emigrerade till Amerika utan att 
några också reste till Afrika. Det kan ses som ett exempel på att utställ-
ningen varit lyckad i detta avseende då det också var ett uttalat mål från 
institutets sida. Elevkommentaren om att det inte är ”det första man tän-
ker på när man hör ’utvandring’ och ’emigration” kan peka på att migra-
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tionshistoria och emigrationshistoria i stort i Sverige tills nu faktiskt haft 
en väldigt entydigt fokus.   

5.6 Genus-, klass- och etnicitetsaspekter på historieförmedlingen 
 
I följande tematiska analys vill jag åter diskutera aspekterna kön/genus, 
klass och etnicitet. Jag hänför alltså producenten och föreståndaren till det 
första skedet – produktionsskedet (dit också den fördjupade analysen, 
ovan, av själva utställningen egentligen hör), och eleverna och läraren till 
det tredje – mottagningsskedet. I fallet Afrikafararna på SEI väljer jag att 
inte beröra förmedlingsskedet, eftersom det här inte fanns någon guide, 
dramatisering eller pedagogiskt program. Detta skede får vi dock anled-
ning att återkomma till i analysen av Afrikafararna på Kalmar läns muse-
um. 
 
 5.6.1 Genus, klass och etnicitet i produktionsskedet  
 
I de intentioner föreståndaren och producenten förmedlar i intervjuerna 
framträder etnicitetsaspekten främst. Detta sker i form av visionerna om 
att SEI kan vara en samhällsarena för arbetet med integration av invand-
rare i Sverige, där forskning på detta område omsätts till handling. Detta 
integrationsarbete grundar sig på institutets migrations-, emigrations- och 
immigrationshistoriska kunskaper. Intentionen att jämföra dagens invand-
rare i Sverige med dåtidens emigranter från Sverige kunde illustreras av 
debatten om sociala turister. En av tankarna bakom Afrikafararna var att 
den skulle visa hur svenskar integrerades i det afrikanska samhället. Hur 
de svenska migranterna blev makthavare och delaktiga i ett system som 
underordnade och exploaterade svarta och färgade tar man dock inte upp i 
utställningen. Producenten ser också utställningen som ett led i arbetet 
med att Sverige och svenskarna ska finna sin plats i det nya Europa. Afri-
kafararna är en del av en rad exempel på svenska internationella kontak-
ter i historiskt perspektiv. Det faktum att Afrikafararna var smålänningar 
lyfts också fram av producenten i intervjun. Det gör det lättare för besö-
kare från regionen att identifiera sig och placera sig själva i det historiska 
skeendet. Intentionerna kan alltså sammanfattas som att historien skall 
brukas till att förmedla ett jämlikhetsperspektiv på frågor som rör etnici-
tet.  
   Att dessa intentioner sedan inte, som vi sett ovan, kan sägas fullföljas i 
gestaltningen, i själva utställningen, beror på vad de som producerat valt 
att föra fram respektive skära bort samt hur de valt att förhålla sig till be-
gränsningar som det faktum att kvarlevor och uppgifter ibland saknas. 
Detta kan kanske föras tillbaka dels på utställningstekniska kunskaper, 
men också på kunskaper om, eller (kanske främst?) uppfattningen om, hi-
storia. Exempel på sådana val som rör just etnicitet är det faktum att pro-
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ducenten, som han säger, medvetet valt att inte skildra apartheidtiden 
utan att fokusera den tidiga historien. Den historiska grundförståelsen 
verkar här bottna i att apartheidsystemet var något som uppkom 1948 då 
segregationen reglerades i lag i Sydafrika. Att svarta och färgade afrika-
ner segregerats sedan kolonialtidens början och att denna praxis var 
grundläggande även under den ”tidigare historien”, som producenten vill 
fokusera, osynliggörs med detta synsätt, och visas följaktligen inte heller 
explicit i utställningen.285 Föreståndaren tar i sin tur i intervjun upp att de 
vitas exploatering av de svarta saknas i utställningen. Ordvalet ”saknas” 
visar på en medvetenhet om att en aspekt av dennes historiska förståelse 
inte kommit fram. 
   Genusaspekten är mindre framträdande i intervjuerna med producenten 
och föreståndaren. Producenten beklagar dock det faktum att kvinnorna 
inte kommit med. Osynliggörandet skapar en asymmetrisk bild i utställ-
ningen.  
   Klassaspekten är nära sammanlänkad med etnicitetsaspekten och följ-
aktligen får skildringen av eller osynliggörandet av de etniska relationer-
na konsekvenser även för denna aspekt. I intervjun talar producenten om 
att en bit som inte kom med är anledningarna till att svenskarna lämnade 
Sverige. Häri kunde annars förutsättningar för att beskriva de socioeko-
nomiska förhållandena mellan svenskarna i gruppen legat. Svenskarnas 
inbördes hierarkiska förhållande i det nya landet, baserat på socioekono-
miska förutsättningar, visar utställningen heller inte, trots att vi vet att fle-
ra om inte de flesta i migrantgruppen var arbetskraft hos Forssman.286 Om 
svenskarna och svenskättlingarna som kolonisatörer eller exploatörer ta-
lar inte producenten. Däremot visar föreståndaren den medvetenheten i 
intervjun. 
   Vare sig producenten, föreståndaren eller SEI:s verksamhetsmål talar 
explicit om aspekterna genus, klass och etnicitet. I andra ordalag visar de 
dock att dessa aspekter är viktiga för att kunna berätta historia och bruka 
historia, enligt de grundförståelser och intentioner de har. Därför har 
aspekterna visat sig vara relevanta i sammanhanget, och därför är det in-
tressant att kunna belysa att det sätt på vilket dessa aspekter behandlas i 
utställningen går inte i linje med de intentioner och mål som finns. Dessa 
mål är t ex målen för kulturpolitiken att ”främja en samhällsutveckling 
som kännetecknas av social jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och 
––––––––– 
285 Se t ex Keegan, Timothy. Colonial South Africa and the Origins of the Racial Order. University 
Press of Virginia. Charlottesville (1996), eller Lipton, Merle. Capitalism and Apartheid. South Africa 
1910-1986. Wildwood House. London (1986). 
286 För ett klassperspektiv på kolonialismen och en diskussion om kontraktsarbete i Afrika och om de 

svenska migranterna som exploatörer, se Lars Olssons ”Svenska exploatörer i 1800-talets Sydafrika 
– några perspektiv på europeisk imperialism och svensk emigration.” (2007) s 67ff. Lars Olssons 
text gavs förvisso ut några år efter utställningen, men de källor och material Olsson använt sig av 
fanns tillgängliga även vid den tid utställningen producerades. 
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män […]” och att verka för minskad diskriminering och främlingsfient-
lighet.   
 
5.6.2 Genus, klass och etnicitet i mottagningsskedet 
    
I det tredje skedet betraktas utställningen ur mottagarnas eller besökarnas 
synvinkel. I detta fall representeras dessa av gymnasieläraren och elever-
na. Här är aspekterna genus, klass och etnicitet intressanta utgångspunk-
ter för att beskriva vilken slags historieskrivning som erbjuds skolelever-
na på en samhällsinstitution som museet. Denna historieskrivning kan så-
lunda ligga till grund för deras förståelse av världen.  
   I samtalen och intervjuerna med eleverna och deras lärare om Afrikafa-
rarna kommer genusaspekten inte fram alls. Ingen av dem påtalar det 
faktum att kvinnor är lätt räknade i utställningslokalen och att historierna 
mest handlar om män. Emigranterna – svenskarna – verkar ha uppfattats 
som en homogen grupp, en helhet.  
   En klassaspekt i kombination med en etnisk aspekt framkommer, då 
någon elev beskriver porträtten av damer i fina klänningar och herrar i 
strikta kavajer samt slavbarn. När vi talar om vad utställningen berättar 
föreslår någon att det handlar om när de vita kom ner och skapade pro-
vinser och spred kristendomens läror. Eleven ger inget uttryck för att det-
ta skulle vara en konfliktfylld historia, snarare är intrycket harmoni, näs-
tan determinism. En annan elev menar att poängen nog var att visa att det 
inte alltid varit så bra i Sverige. Detta kan ses som uttryck för en Från 
mörker stiga vi mot ljuset -uppfattning av historien. Eleverna konstaterar 
att det inte talades mycket om hur emigranterna levde, men de antar att de 
blev rika.   
   När det gäller etnicitetsaspekten kom någon av eleverna ihåg att utställ-
ningen förmedlat ”kontrasterna” mellan de svarta och de vita och hur 
”de” behandlade de svarta. Oklart här är om ”de” syftar på de vita eller på 
de som format utställningen. Min egen uppfattning av utställningen är att 
det sätt på vilket svenskarna förhöll sig till svarta afrikaner och boer just 
inte skildrades alls. En slutsats skulle därför kunna vara att eleverna inte 
tittat så noga, eller inte kommer ihåg utställningens innehåll, men tänker 
att ”utställningar om Afrika brukar handla om vita människors exploate-
ring av svarta.” En annan slutsats skulle kunna vara att eleverna har upp-
fattat en skillnad mellan svarta och vita i själva förmedlingen.  
   En elev har uppmärksammat, och menar att det är dåligt, att museet inte 
namngett de svarta medan de vita alltid var namngivna. Någon säger att 
förhållandena i utställningen ”speglar tillbaka på rasism.” Om eleven me-
nar att förhållandena som visas – själva innehållet – ger en bild av hur 
samhället i Sydafrika var organiserat, eller, åter, om han eller hon uppfat-
tat att själva förmedlingen – formen – speglar rasism är svårt att utläsa 
här.  
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   Någon tar upp att de minns kartan med svenska ort- och platsnamn i 
Sydafrika. Det gör även läraren. Mottagarna tycker det är fascinerande att 
svenskarna kunnat lämna sådana avtryck. Inte heller här kan vi dock ana 
medvetenhet om konfliktaspekter i deras svar. 
   Eftersom varken elever eller läraren ger uttryck för att utställningens 
berättelse diskuterats eller problematiserats efter besöket, och flera elever 
ovan gett uttryck för sin tillit till museets historieskrivning som korrekt, 
kan jag dra slutsatsen att ett flertal besökare accepterar de strukturer som 
reproduceras i Afrikafararna i sin historiska förståelse. Några är dock 
ifrågasättande. Deras förförståelse om hur svarta och vita bör behandlas 
likvärdigt har faktiskt utmanats. Kanske av utställningen innehåll, kanske 
av museets sätt att beskriva och förmedla historien, utan att detta egentli-
gen var intentionen.  

5.7 Och sedan? Om historiemedvetandet efter Afrikafararna 
 
”Bakom” utställningen Afrikafararnas berättelse kan urskiljas två av de 
historieberättandets grundtroper som beskrivs ovan i avsnittet Historiskt 
medvetande och historiemedvetande. Tropen Historien upprepar sig inte 
– förr helt annat än nu förklaras som att gångna tider är skilda från nuti-
den, och den erbjuder alltså inga förklaringar till varför nuet ser ut som 
det gör. I utställningen finns det en lucka i historieberättandet, där tiden 
mellan 1860-talet, då svenskarna kom till Afrika, och dagens Sydafrika, 
är höljd i dunkel. Afrikaemigrationen är inte kontextualiserad, d v s pla-
cerad i ett större sammanhang av migration, kolonialism eller industriali-
sering, och svenskarnas påverkan på samhällsstrukturen under 1900-talet, 
fram till frihetskampen, finns inte med. Med det här synsättet är historien 
inte en rad samverkande och varandra påverkande processer utan kan mer 
beskrivas som ett pärlband av händelser som inte synes höra samman. 
Denna grundtrop kan kombineras med den som kan beskrivas som Fram-
steget – från mörker stiga vi mot ljuset. I utställningen märks denna tyd-
ligt t ex i bilden av Sverige. Utställningen berättar att på 1800-talet var 
förhållandena i Sverige så dåliga att människor valde att emigrera. Idag 
har det svenska samhället istället blivit så pass bra att människor med an-
nat etniskt ursprung väljer att emigrera eller fly hit. Vi kan dessutom bistå 
andra länder som inte nått lika långt med hjälp och råd. Även i skildring-
en av Sydafrika under senare delen av 1900-talet kan denna trop delvis 
skönjas. Landet har nu lämnat den mörka apartheidtiden bakom sig och 
går en ljusare framtid till mötes. Samtidigt nyanseras bilden något av 
AIDS- och alkoholismproblematiken. Tropen är inte lika tydlig i berättel-
sen om Sydafrika som i berättelsen om Sverige. 
   På vilket sätt kan vi då säga att förmedling av historien skulle kunna 
påverka historiemedvetandet? Eftersom något försök till någon form av 
mätning av själva medvetandet inte varit aktuellt i mitt arbete handlar det 
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istället om hur de slutsatser som kunnat dras ur analysen av utställningens 
innehåll och förmedling kan relateras till fördjupandet eller operationali-
seringen av ett historiemedvetande. Vad gäller identitet och mötet med 
det annorlunda har jag visat hur utställningen förmedlar en bild av svens-
ken, i förhållande till andra, som driftig, bringare av ordning och upplys-
ning, och som varandes biståndsbenägen. I ett asymmetriskt förhållande 
hamnar svensken i topp. Om historieämnet på gymnasiet skrevs att: 
 

Ämnet syftar till att stimulera elevernas nyfikenhet och 
lust att vidga sin omvärld i en tidsdimension. Det ger per-
spektiv på den egna personen. Därmed stärks även den 
egna identiteten och insikten om det egna kulturarvet lik-
som om andras, inte minst nationella minoriteters, ur-
sprung och kulturarv. 

 
För att spetsa till det kan vi konstatera att utställningen förvisso kan an-
vändas som ett redskap för att uppfylla detta mål. Dock kanske inte, som 
jag ändå tolkar intentionen bakom målformuleringen, i en demokratiskt 
tolerant och solidarisk anda. Stefan Bohman föreslår i Historia, museer 
och nationalism också ett sätt att analysera museiutställningar på. Boh-
mans analysredskap är fokusering, tematisering och stereotypisering. Ett 
schema för historieanvändningen museiarbetet i Bohmans tappning ser ut 
så här: 
 

      vetenskapliggjord nivå                 berättelsetradition 
 
Fokusering      Tematisering     Stereotypisering 
            ↓                  ↓                                   ↑ 
            objektivering                           uppfostran 

 
 
Källa: Bohman, Stefan. Historia, museer och nationalism. (1997) s 47. 
 
Med fokusering menar Bohman ”den huvudsakliga inriktningen man ger 
historieskrivningen och historieanvändandet. […H]istorieskrivningen i 
övrigt underordnar sig detta fokus.”287 Fokuseringen kan alltså förtydliga 
bakomliggande mål och syften med utställningen. Bohman ger exempel 
som klasskampen, nationens formande eller den ekonomiska utveckling-
en. Tematiseringen är det tema som valts för att bäst illustrera och förkla-
ra fokuseringen. Här exemplifierar Bohman med exempel som arbetarrö-
relsen, kungarna eller den monetära politiken. Stereotypisering betyder 
sedan att någon eller något står som representant för något större. Stereo-
––––––––– 
287 Bohman, Stefan. Historia, museer och nationalism. Carlssons bokförlag, Stockholm s (1997) 47f. 
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typisering är att försöka visa på det typiska, det generella för en grupp el-
ler en företeelse genom ett lättillgängligt och lättförståeligt exempel. Ett 
sådant konkret exempel på ett historieanvändningsschema menar Bohman 
kan vara: 
 

Klasskampen     Arbetarrörelsens utveckling    Agitatorn 
(fokusering)           (tematisering)           (stereotypisering)288  
 

Detta schema, menar Bohman, är mycket lätt att urskilja i många museers 
verksamhet. Jag kommer här inte närmare att gå in på schemats ytterliga-
re delar (vetenskapliggjord nivå, berättelsetradition, objektivering och 
uppfostran), som egentligen är värda en egen diskussion. Jag finner dock 
processen fokusering, tematisering och stereotypisering användbar. Vare 
sig man väljer att, enligt Stefan Bohmans analysschema, beskriva utställ-
ningen Afrikafararna som antingen: 
 

Kulturmöten  ➙  Emigrationen ➙  Afrikafararna 
(fokusering)        (tematisering)    (stereotypisering) 
 

baserat på utställarnas uttalade intentioner, eller, som jag tolkat utställ-
ningen: 

 
Den svenska identiteten ➙  Emigrationen ➙  Afrikafararna 
(fokusering)                        (tematisering)     (stereotypisering) 
 

är det svårt att knyta an till begrepp som demokrati och jämställdhet ef-
tersom själva stereotypiseringen – Afrikafararna och deras inbördes och 
utåtriktade relationer – är skildrade på det vis som analysen ovan visat. 
Afrikafararna insatt i Bohmans schema visar alltså med tydlighet att det 
inte bara är innehållet i stereotypiseringen som får konsekvenser för hur 
fokuseringen kan förstås. Även sättet stereotypiseringen utformas på eller 
förmedlas på får långtgående konsekvenser för hur utställningens bakom-
liggande budskap kan uppfattas. 
   Utställningen om Afrikafararna legitimerar i mycket mönster ur en ko-
lonial världsuppfattning och ideologi, som kan tänkas ligga till grund för 
historiemedvetande som värdegrund. Tropen Historien upprepas inte – 
förr helt annat än nu som möjliggör förträngningen av, med våra ögon 
sett, dåliga, problematiska förhållanden som svenskarna eller svenskätt-
lingarna kanske varit inblandade i i södra Afrika, krockar med intentio-
nerna att visa på jämlika möten mellan olika människor och kulturer. Hi-
storieundervisningens ändamålsenlighet formuleras i kursplanen vidare 
som att: 

––––––––– 
288 Bohman s (1997) 49. 
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Historiska insikter om andra folk, länder och kulturer ska-
par förutsättningar för internationellt samarbete samt ökad 
förståelse i en multietnisk, konfliktfylld värld. 

 
Handlingsberedskap ingår, enligt diskussionen ovan, som en dimension 
av historiemedvetandet. Den bild Afrikafararna kan ge, skulle i värsta 
fall kunna skapa förutsättningar för och legitimera en handlingsberedskap 
med ganska unkna förtecken. Den skulle ju faktiskt kunna tolkas som le-
gitimerande underordningsmönster även i dagens samhälle och under-
blåsande en svensk nationalism som kan rättfärdiga sin överlägsenhet 
med historiska framgångar. 
   Den sociokulturella lärprocessen där interaktionen mellan kollektivet 
och individen, eller individer emellan, är grundförutsättningen, får ge-
nomslag i hur individen mot bakgrund av utställningen kan hantera mötet 
med andra. Detta sker egentligen utanför utställningen – efter besöket i 
utställningen – och kan inte fångas upp här. Däremot kan vi resonera om 
det vis på vilket utställningen ev erbjuder möjligheter till gemensamt 
lärande, kommunikation och överläggningar mellan de olika besökarna. 
Som jag påpekat tidigare är utställningen uppbyggd kring artefakter, fo-
ton, dekor och informativa texter. Dessa kan sammantaget, och enligt en 
kronologisk ordning, tolkas som en berättelse. Den berättelse som för-
medlades i utställningen var ”fast” i så måtto att den inte erbjöd sådana 
”spaces of negotiability” som hade kunnat vara explicita möjligheter att 
överlägga om mening, öppna frågor för att stimulera till eget förhåll-
ningssätt eller olika sätt att tolka historien på. Här kunde också möjlighe-
ten att diskutera uppfattningar om tid, relaterade till berättelsen om Afri-
kafararna, som Nanny Hartsmar efterlyste, legat. En arena som ett muse-
um erbjuder förvisso alltid en öppen möjlighet att tolka, ifrågasätta och 
diskutera förmedlingen. Valet finns dock att utforma själva utställningen 
enligt sådana principer och det har inte gjorts här. En ganska unik möjlig-
het att fördjupa sitt historiemedvetande genom en sociokulturell lärpro-
cess har här, om man vill se det så, alltså gått förlorad. 
      En slags sociokulturell lärprocess kan också sägas ha ägt rum i inter-
vjusituationen som kom till stånd på grund av mitt arbete. Här utmanades 
eventuellt någon elev att skapa någon form av mening av utställningen 
för att kunna svara på mina frågor. I denna intervjusituation kom det ock-
så fram att några reagerat på att svarta och vita framställdes på olika sätt i 
utställningen. Ett av syftena med historieundervisningen i skolan är att 
utveckla ett kritiskt tänkande. Här, i utställningen, kanske det inte var 
fråga om att ett sådant kritiskt medvetande utvecklades så mycket som att 
det aktiverades hos dem som redan hade det. Utställningen utmanade allt-
så dessa elevers uppfattning om hur världen är eller borde vara beskaffad. 
Kanske kan man också säga att deras historiemedvetande därmed utma-
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nats, då det tidigare byggt på tanken om det svenska samhället som de-
mokratiskt och jämlikt.  
   Historiemedvetande kan också förstås som berättelse. Här kan utställ-
ningen sägas erbjuda en sådan ganska färdig berättelse för individen att 
integrera i den befintliga berättelsen om historien som i så fall finns i oss 
alla. Å andra sidan visade ingen av de elever jag intervjuade prov på att 
vilja eller kunna återge utställningen i form av en berättelse. Detta kan i 
och för sig ha andra orsaker, som det sätt mina frågor var utformade på, 
men är ändå en intressant iakttagelse. Vi kan t ex fråga oss om det bety-
der att eleverna inte uppfattat utställningens berättelse, om den helt 
oproblematiskt gått att foga ihop med deras redan existerande uppfatt-
ningar, och därmed inte uppfattas som en ny berättelse att relatera, eller 
om de inte fördjupat sitt historiemedvetande enligt tanken om historie-
medvetandet som berättelse alls? 
   Historiemedvetandet aktiveras enligt diskussionen ovan vid s k ”border-
line events”, genom att det vid traumatiska upplevelser blir viktigt att hit-
ta ett sätt att förhålla sig på eller handla på som kan återfinnas i de histo-
riska erfarenheter individen bär med sig. Jag menade också, att medve-
tandet kanske även aktiveras dagligen i människans möte med något an-
norlunda eller annat. Ett museums utställningar kan antingen bekräfta el-
ler utmana besökarens historiemedvetande. Utifrån det begränsade under-
lag som ligger för handen i detta arbete – intervjuerna med ett mindre an-
tal gymnasieelever – kan inga generella slutsatser dras, men indikationer 
uttydas. I intervjuerna finns svar som pekar på att några av eleverna helt 
accepterade förmedlingen så som den var. Sålunda kan man ana att de 
mönster och förhållanden som reproduceras i utställningen är desamma 
som ungdomarnas befintliga historiemedvetande bygger på. Andra ung-
domar visar prov på att ha reagerat och utmanats av förmedlingen. Här 
verkar museiutställningen ha fungerat som pedagogiskt verktyg för att få 
eleverna att ifrågasätta och kritiskt betrakta den svenska emigrationen till 
södra Afrika. Om detta sedan lett till att dessa elever har funderat över 
sina uppfattningar och ”för sant hållanden”, och deras historiemedvetande 
på det viset aktiverats och tränats, kan denna studie tyvärr inte helt klar-
lägga. 

5.8 Sammanfattning 
 
Historieförmedlingen Afrikafararna på Svenska Emigrantinstitutet i Väx-
jö visade sig följa en rak kedja, vilken började med en idé hos producen-
ten, iscensattes i en utställning med hjälp av institutet, vilken sedan visa-
des utan att något pedagogiskt program eller material arbetats fram för 
museibesökare och skolelever. Processen kan karaktäriseras som rak, ef-
tersom det inte fanns utrymme för återkoppling eller diskussion kring 
förmedlingen på museet. Ansatsen med att följa hela förmedlingsproces-
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sen och tala med aktörer i olika skeden har visat sig fruktbart på så sätt att 
den kritiska analysen av utställningens innehåll kunde nyanseras något av 
producentens och föreståndarens berättelser. Det tydliggjordes hur inten-
tionerna om att institutets roll som samhällsaktör i tydligt arbete för integ-
ration och solidaritet, jämlikhet och människomöten, vilka också var in-
tentionerna med utställningen, kringskars av olika faktorer. Dessa var av 
tidsmässig och ekonomisk karaktär, men kan också sägas bero till stor del 
på historiesyn och en otydlig pedagogisk grundsyn. En positivism anas i 
synen på historia i utställningen, och en perennialistisk eller essentialis-
tisk uppfattning om pedagogik. Detta visade sig alltså dels i utställning-
ens innehåll och dels i dess förmedling. 
   Institutets verksamhetsmål är otydliga vad gäller utställningsdelen. De 
kulturpolitiska målen kan dock fungera som ett rättesnöre i denna fråga. 
Mot dessa måste utställningens förmedling, så som analysen visat, sägas 
svara ganska dåligt. 
   Utställningen kan, enligt intervjuerna med producent och föreståndare 
ses som en ansats att nyansera en tidigare historieskrivning om svenskar 
eller européer och Afrika, vilken kännetecknas av kolonial skuld och do-
mineras av apartheidproblematiken. Detta skulle så vara ett sätt att fram-
hålla även goda relationer. Samtidigt visar analysen att utställningen istäl-
let snabbt blir onyanserad åt andra hållet. 
   Utställningens innehåll analyserades främst ur perspektiven klass, ge-
nus och etnicitet. Relationerna mellan vita och svarta, svenskar och afri-
kaner, män och kvinnor och människor med starka materiella och eko-
nomiska resurser och människor med svaga, visade sig vara asymmetris-
ka, där de senare leden i varje relationspar var underordnade, osynlig-
gjorda och passiviserade. I många avseenden kunde seglivade koloniala 
tankemönster och underordnade genusrelationer urskiljas i, och reprodu-
ceras av, utställningens berättelse. Ett perspektiv som även innehåller 
konflikt mellan motsatsparen saknades. 
   Intervjuerna med människor i förmedlingsprocessens tredje led – elever 
och lärare visade hur skolans möte med museet kunde se ut. Det gav bil-
den av nöjda besökare som upplevde museibesöket som intressant. Något 
samarbete mellan skola och museum fanns inte i detta fall. Något pro-
blematiserande av förmedlingen verkade inte ha skett vare sig på museet 
eller i skolan. Eleverna visade prov på att uppfatta museets förmedling 
helt okritiskt och som den sanna berättelsen. Några elever visade dock att 
de funderat över förhållanden i utställningen som de tyckte var märkliga. 
Främst gällde detta förhållandet mellan svarta och vita. Här kunde inter-
vjuerna visa hur somligas medvetande om historiska förhållanden utma-
nats. På så vis kan utställningen ha bidragit till att fördjupa dessa elevers 
historiemedvetande. De flestas föreställningar verkar dock inte utmanats 
alls. Kanske detta beror på att de koloniala och traditionella mönstren är 
väl inarbetade i mångas världsuppfattningar. Denna slutsats kan också 
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stödjas av att eleverna inte kunde återberätta så mycket av utställningens 
innehåll. Mycket lite av utställningen måste ha upplevts som utmärkande, 
utmanande eller värt att fundera över. Några ”spaces of negotiability” el-
ler utrymme för perspektivering eller diskussion fanns inte på museet, 
varför en slutsats blir att förutsättningarna för ett fördjupat historiemed-
vetande var små vid den här utställningen på Svenska Emigrantinstitutet. 
   Institutets intentioner och syften med utställningen var också att besö-
karna skulle bli intresserade av historien om Afrikafararna, och att de 
skulle inse att människor emigrerat till andra delar av världen än Ameri-
ka. Intervjuerna med eleverna visar på att dessa mål uppfyllts. 



137 

6. Afrikafararna på Kalmar läns museum 
 
Afrikafararna visades på Utvandrarnas hus i Växjö från den 24 april till 
31 december, 2004. Det var redan tidigt bestämt att utställningen sedan 
skulle förflyttas till Kalmar. Till Växjö åkte under denna tid ett par före-
trädare för Kalmar läns museum för att se utställningen i den form den vi-
sades på Emigrantinstitutet. En historiker och en pedagog från Kalmar 
läns museums pedagogiska program ”Alla tiders historia” hade fått i upp-
drag att besöka utställningen för att börja arbeta fram ett pedagogiskt 
program kring densamma för Kalmarpubliken.289 Även utställningsansva-
rig på KLM såg utställningen i Växjö innan den togs ner, packades i lådor 
och flyttades till Kalmar. På länsmuseet i den gamla ångkvarnen slogs 
sedan dörrarna upp för allmänheten den 10 april 2005, och utställningen 
skulle komma att visas till och med den 7 augusti. Med Afrikafararna 
skulle man kunna locka sommarturisterna med en utställning om en 
spännande och kanske lite exotisk historia, som dessutom hade tydliga 
kopplingar till stadens historia.290 Utställningen i Kalmar kom också bit-
vis att se ganska annorlunda ut jämfört med Växjöversionen. Som jag 
strax skall beskriva valdes vissa delar bort, annat lades till, utställningen 
anpassades till lokalerna och fick en tydlig fokusering på den lokala an-
knytningen. Man kan säga att den historiska berättelsen om utvandringen 
till södra Afrika omskapades på väg mellan Växjö och Kalmar. 
 
   Kalmar läns museum 
 
Kalmar läns museum, med ursprung i Kalmar fornminnesförening från år 
1871, är beläget i den gamla ångkvarnen på kajkanten i centrala Kal-
mar.291 I jämförelse med Svenska Emigrantinstitutet, och i kraft av att 
vara ett länsmuseum, är KLM en jätteverksamhet. SEI har ett 10-tal an-
ställda, medan över ett 70-tal personer arbetar på KLM. Även här försig-
går verksamheten i arkiv – med bl a föremålssamling och bildarkiv – och 
bibliotek, utöver utställningsverksamheten, men KLM har också avdel-
ningar som ”Alla tiders historia” – den pedagogiska verksamheten, Arke-
ologiska undersökningar, Projektet Kronan och Bebyggelseenheten för 

––––––––– 
289 Utskrift av intervju med historiker och pedagog, Kalmar läns museum (2005-05-09). 
290 Utskrift av intervju med utställningsansvarige på Kalmar läns museum (2005-05-09). 
291 www.kalmarlansmuseum.se/site/samlingar/fore/sam_foremal.asp (2006-07-31) Uppgifterna i föl-
jande avsnitt är hämtade från www.kalmarlansmuseum.se (2006-07-31) och ifrån den från denna 
sida, under fliken ”Om museet,” nedladdningsbara Verksamhetsberättelse 2005 Kalmar läns muse-
um, då inget annat anvisas. 
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byggnads- och fornminnesvård. Museet har en lång historia med mång-
skiftande projekt och fokusområden.  
   Den utåtriktade verksamheten sker delvis inom museibyggnadens väg-
gar, ofta även ute på andra ställen i länet. Målet är att ”levandegöra och 
förmedla kunskap om länets kulturarv.”292 Detta sker genom både utställ-
ningsverksamhet och föredrag, guidningar, kurser och annat. För år 2005 
redovisade museet 5 basutställningar, 14 tillfälliga utställningar och en 
egen vandringsutställning. En sådan tillfällig utställning var Afrikafarar-
na som var en samproduktion mellan Kalmar läns museum och Emigrant-
institutet i Växjö, med stöd av Regionförbundet i Kalmar län och Lands-
tinget Kronoberg. Till utställningen producerades ett pedagogiskt pro-
gram för skolbarn, som också användes för barnverksamheten under 
sommaren. Utställningsproducenten från Växjö höll också föredrag om 
arbetet med utställningen. 
   Museet skall alltså inte bara vända sig till Kalmarborna utan verka för 
att bedriva sin verksamhet i hela länet. Utställningarna skall vara öppna 
och tillgängliga för alla, från utländska turister till kalmaritiska skolbarn. 
För år 2005 redovisade länsmuseet 42 079 besökare, varav 14 350 var 
barn eller ungdomar, och 4 500 var ”tidsresenärer.” Att kunna erbjuda 
tidsresor och upplevelsedagar är nämligen ett av Kalmar läns museums 
adelsmärken. För att allt bättre kunna göra historien tillgänglig, kanske 
främst för barn och ungdomar, har Kalmar läns museum under många års 
tid byggt upp det pedagogiska program som 1997 fick namnet ”Alla ti-
ders historia” (ATH). Verksamheten kan i korthet förklaras som följer:  
 

Museet står för framtagandet av källmaterial och leder 
fortbildningar för lärarna. Lärare och elever genomför stu-
dierna i skolan som en normal del av skolans undervis-
ning. Tillsammans ordnar museum och skola under en hel-
dag en tidsresa till den tidsepok man studerat i skolan ute i 
den lokala kulturmiljön.293 

 
Under parollen ”Alla tiders historia” arbetar alltså museets personal med 
tidsresor och historiska rollspel liksom dramatiserade visningar av muse-
ets utställningar. Inom enheten arbetar historiker, pedagoger, etnologer, 
arkeologer, hantverkare och dramapedagoger i olika arbetslag. En viktig 
del av verksamheten är också framställandet av tidsenliga kläder, redskap 
och annan rekvisita, som används under upplevelsedagarna och tidsresor-

––––––––– 
292 Verksamhetsberättelse Kalmar läns museum 2005 s 24. 
293 Historiska rollspel med tonåringar. Rapport från nationell försöksverksamhet 1999 – 2000. red 
Eklund, Helen, Peter Danielsson och Ebbe Westergren. Kalmar läns museum (2003) s 7.  
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na.294 Detta sätt att undervisa historia på kallas av museet för kulturmiljö-
pedagogik. 
   Uppdragen som utbildningskonsulter och föreläsare, utomlands och an-
norstädes, genererar förvisso viss inkomst till museet, men till allra störs-
ta delen finansieras verksamheten av anslag och bidrag. Dessa utgjordes 
år 2005 av anslag från Regionförbundet i Kalmar län (5 439 000 kronor), 
Statsbidrag (3 625 000 kronor) Lönebidrag och anställningsstöd (6 
010 000 kronor), Anslag och bidrag från Kalmar kommun (5 160 000 
kronor), och Övriga bidrag (3 800 000 kronor). År 2004 redovisade mu-
seet ett nollresultat men år 2005 uppstod ett underskott om 143 000 kro-
nor. År 2005 ställde museet upp ett mål om ett kraftigt ökat besöksantal. 
Detta uppnåddes inte under året, och därför måste man satsa ytterligare 
på att utveckla programverksamheten, och en marknadsföringskonsult 
anställdes för att lättare få ut budskapet om museets verksamhet i media 
och till potentiella besökare. 
   I museets strategiplan för år 2005-2008 ställer sig museet bakom de mål 
som det nationella projektet Agenda kulturarv arbetade fram år 2004. 
Dessa handlar om att ”vidga perspektiven på samtiden” och att ”berika 
livsmiljön.” Dessutom förtydligas verksamhetsmålen som följer: 
 

Att sätta människors liv i centrum – det är människans er-
farenhet och villkor som står i centrum för vår verksamhet. 
Vi ska med hjälp av historia och kulturarv belysa och ge 
olika perspektiv på hur människor under olika betingelser 
och olika tider ordnat sina liv och samhällen och vi ska 
utgå från dagens människor och deras behov. Människors 
delaktighet och deltagande ska vara prioriterade. 
 
Att arbeta mitt i samhället – som institution med historisk 
kompetens har vi alla förutsättningar att bli viktiga mötes-
platser för samtal och reflektion kring det förflutna, samti-
den och framtiden. Vi ska bjuda in till diskussion och ta 
aktiv del i det offentliga samtalet och planeringen av sam-
hället. Det förutsätter att vi lägger tid och kraft på att sys-
tematiskt identifiera aktuella nutidsföreteelser, viktiga all-
mänmänskliga problem och framtida behov. Demokrati, 
delaktighet, jämlikhet, biologisk mångfald, social ohälsa, 
glesbygdsproblematik är exempel på frågor som vi genom 
vårt historiska perspektiv kan bidra med redskap till att 
problematisera och hantera. 
 

––––––––– 
294 Historiska rollspel med tonåringar (2003) s 8-9. 
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Att bevara för att berätta - bakom det vi väljer att bevara 
måste det finnas ett syfte, en berättelse, som gör bevaran-
det meningsfullt. Det är i själva berättelserna som motiven 
för bevarandet skapas. Vi har både mandat och skyldighet 
att hävda berättelserna, även om de för stunden kan vara 
obekväma för andra. Vi ska dock kontinuerligt pröva de 
grunder som vi gör urval och värderar kulturarv på. Det är 
ett public serviceuppdrag vi har i egenskap av offentligt fi-
nansierade institutioner. Vi ska därför vid alla urvalssitua-
tioner ställa oss frågor som: Vad vill vi åstadkomma? Vil-
ka angår det? Vems åsikter och värden speglas? 
 
Ta ansvar för mångfalden – vi ska arbeta med det mång-
kulturella kulturarvet. Därför ska vi bjuda in olika grupper 
i samhället till samtal om vad som är viktigt och som ska 
bevaras. Vi ansvarar för att många människors verklighe-
ter speglas och att centrala skeenden i samhällsutveckling-
en blir möjliga att berätta på ett mångsidigt sätt.295 

 
Dessa mål utgör så, liksom kulturpolitiken och skolans styrdokument, en 
bakgrund för min analys av och diskussion kring historieförmedlingen i 
utställningen Afrikafararna på Svenska Emigrantinstitutet och Kalmar 
läns museum. De två museerna är, liksom skolan, samhällsinstitutioner 
med ett demokratiuppdrag. Hur detta uppdrag förvaltas är en central fråga 
i föreliggande arbete. 

6.1 Utställningens berättelse 
 
I länsmuseet placerades Afrikafararna några våningar upp i huset, dit be-
sökaren fick ta sig medelst hiss eller trappa. I ett slags förrum möttes se-
dan besökaren av ett antal svartvita fotografier på personer som också 
presenterades på textskyltar och vepor.296 Dessa var Svarta Sara och Os-
car Alarik Forsman. Veporna var delar av det nya material som presente-
rades på Kalmarmuseet. Därför återges deras textinnehåll här:  
 

Svarta Sara 
När Oscar Alarik Forssman återvände hem till Kalmar på 
1860-talet hade han med sig två afrikanska tjänsteflickor, 
Dina Maria och Sara Magdalena. Det blev minst sagt stor 

––––––––– 
295 Kalmar läns museum. Strategi 2005-2008. Kulturarv i vardagen – berikar och berör, s 8-9. 
www.kalmarlansmuseum.se, under ”Om museet” (2006-07-31). 
296 Utställningsmaterial från Kalmar läns museum, tillhandahållet av utställningsansvarige. 
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uppståndelse när de anlände – det var kalmarbornas första 
möte med svarta människor. 
Båda döptes under spektakulära former vid mer än fullsat-
ta ceremonier i Kalmar domkyrka, det rapporterades om 
”hednadop”. 
Dina Maria återvände till Sydafrika efter något år i Sveri-
ge, men Sara stannade i Kalmar och fick tjänst hos Cecilia 
Fryxell på Rostad, som då var flickskola. 
Sara var gravid när hon kom till Sverige, och hon födde 
här en dotter som fick namnet Emelie Cecilia Maria (Mil-
lan) Boy. 
Trots att Sara var gift enligt afrikansk sed, skrevs dottern i 
Kalmar som oäkta. 
Millan upptäcktes vara musikalisk. Hon utbildades till mu-
siklärarinna och gav pianolektioner. 
Sara fick under hela sitt liv, och även efter, inte heta annat 
är Svarta Sara. 
Varken Sara eller Millan gifte sig i Sverige, och båda lig-
ger begravda på Södra kyrkogården i Kalmar. 
 
Oscar Alarik Forssman 
Föddes 1822 på Öbbestorps gård i Kråksmåla socken, och 
flyttade senare till Kalmar. 
Som ung ingenjör reste han i tjugoårsåldern till Sydafrika. 
Så småningom slog han sig ner i staden Potchefstroom, 
huvudstad i Boerrepubliken. 
Forssman startade ett handelsbolag och köpte och sålde 
varor, allt från strutsfjädrar och elfenben till krut. 
Oscar Alarik var också inköpsagent åt Boerrepublikens re-
gering, och ofta fick han betalt i land och gårdar eftersom 
regeringen hade ont om kontanter. På så sätt blev han en 
av södra Afrikas största landägare. 
Efter 17 år utomlands, återvände Forssman till Kalmar 
med en vision: 
Ett landområde vid Vaalfloden utanför Potchefstroom 
skulle befolkas med svenskar. Han ville skapa en svensk 
jordbrukskoloni i södra Afrika. Han kallade kolonin för 
Scandinavia. 
I Kalmar 1863 chartrade Oscar Alarik Forssman ett fartyg, 
fregatten Octavia, och sökte efter emigranter som var villi-
ga att arbeta för honom i Sydafrika. 

 
En modell av det skepp Afrikafararna seglade med, Octavia, fanns också 
i detta förrum. I en monter intill låg en linjal som skall ha kommit från 
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skeppet, och flera bilder. I rummet fanns också faksimil upptryckta av 
annonser i Barometern, där Forssman sökte efter medresenärer till Afrika. 
När man passerat detta material hamnade man i museets café och måste 
runda detta för att hitta vidare. 
   I ett ljust och öppet rum, med stora fönster ut mot Kalmar sund och 
hamnkajen, fortsatte utställningen. På ena väggen fanns gamla autentiska 
foton över 1860-talets Kalmar och en vepa med rubriken ”Om Kalmar 
1863, Ölandshamnen.” Här kunde besökaren läsa:  
 

På 1860-talet var stiftstaden Kalmar Sveriges åttonde stad 
med 8100 innevånare. 
Staden hade sin egen handelsflotta, och vid den här tiden 
upplevde den sin absoluta storhetstid. Brädor och plank, 
bark och tjära var de överlägset viktigaste produkterna 
som skeppades ut tillsammans med stång- och manufaktur-
järn från bruken i inlandet. 
Även industrin hade kommit igång i staden, och vid den 
här tiden fanns bland annat ullspinnerier, läderindustri, 
sockerbruk, bryggerier, tobaksindustri, tändsticksindustri 
och kvarn. 
Men epidemier av scharlakansfeber och kolera samt en 
hög utflyttning gjorde att befolkningstalen gick tillbaka 
under 1800-talets senare del. 
En del människor sökte sig till andra större städer, en del 
emigrerade till Amerika, några for till Afrika… 

 

På golvet utmed väggen med fönstren hade museets snickare byggt 
en låg träkaj, där exempel på Octavias last förevisades. Där fanns 
Ölandssten, en plog, tunnor, brädor, en kamin, koffertar och svep-
askar. Tunnorna var nya men koffertarna såg gamla och medfarna 
ut. En vepa informerade om ”Lasten, varor och arbetskraft:” 

 

Octavia hade inte bara utvandrarna och de saker som skul-
le till Scandinavia med sig. 
Ombord fanns en rad olika varor, som affärsmannen Oscar 
Alarik Forssman skulle sälja i Sydafrika. 
Målsättningen var, förutom att starta kolonin Scandinavia, 
att skapa en handelsrutt mellan Sverige och Sydafrika. De 
flesta varor Forssman tog med på Octavia såldes med god 
förtjänst, även om han klagade på att plankorna var i fel 
dimensioner och att järnspisarna borde haft kokkärl. 
I Octavias last fanns bland annat: 
Plank från Kalmar, plogar från Store Bro, ölandssten, tjära 
från Kalmar, storsill från Norge, ansjovis från Fjällbacka, 
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järnspisar från Store Bro, öl från Kalmar (Bryggare An-
dersson), ost från Kölby, transporvagnar, dragkärror och 
droskor från Kalmar. 

 
I anslutning till kajen fanns också en kopia på en liggare med beställning-
ar av plogar från Store Bro. 
I en alkov fanns sedan textskyltar och vepor som berättade om utvandrar-
na: 

 
Utvandrarna 
Ett 40-tal passagerare följde med Forssman på resan till 
Sydafrika för att bygga upp svenskkolonin Scandinavia vid 
Vaalfloden. 
 
Magnus Forssman med familj från Kalmar 
Magnus var två år äldre än sin bror Oscar Alarik, och han 
var kronolantmätare i Kalmar. 
Hela familjen följde med till Sydafrika där Magnus blev 
generallantmätare i Sydafrikanska Republiken. 
Magnus var gift med Gustava (född Lewenhagen), och de 
hade fem döttrar med sig på resan: Anna, Hilma, Jenny, 
Gerda och Kjerstin. 
Senare fick de ytterligare en dotter, Marie, som dog bara 
tre år gammal i Potchefstroom, samt en son John. 
Gustava och barnen återvände till Kalmar efter bara fyra år 
i Sydafrika – hemlängtan blev för stor. 
Tanken var att Magnus skulle komma efter. Så blev det 
aldrig, utan Magnus avled i Sydafrika 1874. 
Dottern Jenny gifte sig med Ernst Kreuger, delägare i re-
deriet Kreuger och Jennings i Kalmar, och fick sönerna 
Torsten och Ivar. 
Magnus Forssman var alltså morfar till tändstickskungen 
Ivar Kreuger. 
  
Pehr Oscar Bergström från Mönsterås 
Pehr Oscar föddes den 8 november 1839, och han står an-
tecknad som bodbetjänt. 
Bergström arbetade först för Forssman på Scandinavia, 
men reste senare till Natal och var under åren 1899-1900 
med i det andra boerkriget. 
Ett område mellan Germiston och Modderfontein är upp-
kallat efter honom till Bergstroemhoek. 
 
 
 



144 

Per August Westergren från Kalmar 
Per August föddes den 15 mars 1841 i Söderåkra och var 
bokhållare. 
Han arbetade först för Oskar Alarik Forssman, sedan för 
andra företag i Transvaal och Sydafrika.  
I Statsarkivet i Pretoria finns en anteckning att han gifte 
sig 1879 med Lucretia L. Maria, född Rosa. 
 
Helena Sohlberg från Öland. 
Helena som var piga föddes den 11 februari 1828 i Södra 
Möckleby. 
Helena var dotter till en industriarbetare på Ölands Alun-
bruk, Lars Solberg och hans tredje hustru Emerentia Rein-
holdsdotter. 
Enligt uppgift gifte hon sig den 20 augusti 1864 med 
Christian Egen som var 40 år gammal. Själv var hon då 36 
år, men påstod sig vara 30. 
 
Johanna Christina Pettersson från Kalmar 
Hon var piga och föddes den 10 februari 1839. Arbetade 
hos fabrikören Frans Otto Åberg och hans hustru i Kalmar 
innan hon utvandrade. 
 
Emma Christina Berggren från Öland. 
Även Emma Christina var piga. Hon föddes den 19 april 
1843 i Södra Möckleby Socken. Modern Anna Helena 
fortsatte att arbeta för sitt uppehälle på Lovers bruk och 
Ölands alunbruk fram till 81 års ålder. 
 
Carl Ludvig Olén från Kalmar 
Han föddes den 7 oktober 1846 i Helgerum, Västrums 
socken, och var oäkta son till den 26 åriga pigan Johanna 
Gustafva Lundqvist. 
Carl Ludvig fick sin moders tillåtelse att utvandra med Oc-
tavia till Afrika. 
I Potchefstroom blev en av hans söner så småningom 
borgmästare och en annan en känd sydafrikansk komposi-
tör. 
Den nuvarande talmannen för ANC i det sydafrikanska 
parlamentet Andries Nel är i rakt nedstigande led släkt 
med Carl Ludvig Olén. 
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Carl Magnus Lönngren med familj från Kalmar 
Arbetskarl, född den 5 juli 1826. Han utvandrade med 
hustrun Anna Cajsa och fyra barn: Carl Johan, Pehr Au-
gust, Adolf Fredrik och Jenny. 
Familjen Lönngren finns omnämnda i flera dokument un-
der slutet av 1800-talet och början av 1900-talet i Potchef-
stroom. 
Sonen Adolf Frederick blev guldgrävare vid Vaalfloden 
under sekelskiftet. Familjen finns kvar idag i Sydafrika. 
I boken The Story of Potchefstroom, finns en kort kom-
mentar om svenskar i staden med namn som Andersen, 
Smitsberg, Langrin och Noren.  
Langrin är naturligtvis Lönngren. 
 
Nils Petter Magnusson från Förlösa Församling i Kal-
mar 
Född den 29 januari 1836 i Ramkvilla, Jönköpings län. 
Nils Peter lämnade Ramkvilla år 1856 som föräldralös och 
blev dräng i prästgården hos kyrkoherde Kullberg i Dörby 
socken. 
Det elektrotekniska företaget PGM Magnusson Ltd. i Syd-
afrika har en koppling till Nils Petter. 
 
Viktor Emanuel Norén från Lidköping 
Född i Sunnersberg den 11 februari 1839. 
Viktor var anställd som informator för familjen Forssmans 
pojkar.  
Han fick Forssman att anställa sin flickvän Milda som lä-
rare också, så hon kunde följa med på resan. 
I Potchefstroom startade han en skola, Potchefstroom 
Gymnasium och återvände till Sverige med fru och barn år 
1867. 
Han blev kyrkoherde i Alingsås och skrev flera diktverk. 
 
Milda Helling från Lidköping 
Milda föddes 1840, och anställdes som guvernant för fa-
miljen Forssmans döttrar. 
Hon var Viktor Noréns käresta, och de gifte sig efter fram-
komsten i Sydafrika år 1864. 
Milda och hennes man Viktor Norén samt en son Gustaf 
återvände till Sverige år 1867. 
Milda var en flitig brevskrivare, och många av hennes brev 
finns bevarade. 
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F.J. Hammar från Stockholm 
Arbetade som assistent till Magnus Forssman. I Stadsarki-
vet i Durban finns originalet till den karta som Forssman 
och Hammar bidrog till. Kartan användes under många år i 
Sverige i skolorna. 
 
Jöns Persson från Skåne 
Jöns var lantmätare och arbetade tillsammans med Magnus 
Forssman. Han finns också omnämnd som Mr. Parson i 
Thomas Baines bok The Gold Regions of South Eastern 
Africa, London, 1877. 
Jöns Persson är begravd i Potchefstroom 
 
Abraham Edward Thunström från Norrköping 
Född 1840. Står i utflyttningslängden som ”arbetskarl”. 
Släkten återfinns i Sydafrika än i våra dagar. 
 
Resten av utvandrarna som var med på resan vet vi 
inte så mycket om: 
 
Johan Peter Andersson från Öland 
C. Dehm från Helsingfors 
Johan Oscar Strömbom från Stockholm 
Vilhelmina E. Jonsson från Stockholm 
Catrina C.G. Gustavsdotter från Ljuders Församling, 
Kronobergs län 
Nils Peter Lindeberg från Lund 
A.A. Hellström med familj från Östergötland 
Olaus Andersson från Ramdala Församling, Blekinge 
Rohrenbach 
Johan Edouard Moberg från Karlskrona 
Carl Leopold Lidman 
Ida Nilsson 
Carl Wilhelm Borgström 

 
Nästan lika många av utvandrarna som kom från Kalmar och Öland kom 
alltså från andra ställen i södra Sverige. Flera finns avbildade på foton. 
Här fanns också utdrag ur Milda Hennings brev hem. I detta första ”rum” 
i utställningen rullade slutligen i en monter tv-filmen om Afrikafarar-
na.297 

––––––––– 
297 Afrikafararna, dokumentärfilm som visades i SVT2 Onsdagen 8 sep, 2004. 
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   Den stora utställningshallen på museet hade delats av för att skapa 
rumslighet, och i mitten stod en dekor av ett rum med tunna träväggar 
som föreställde krogen ”De Sweedse Vlag.” En kort textskylt berättade 
om tavernans historia, och inne i rummet fanns diverse material om Afri-
ka – en karta med svenska ortnamn i södra Afrika och bilder på svarta af-
rikaner i traditionella kläder, kanske från ett samtida uppslagsverk. Här 
inne fanns också ett enkelt möblemang där information om släktforskning 
presenterades, ibland av en representant för en släktforskarförening. I det-
ta rum återfanns också den textskylt med rubriken För 100 år sedan var 
25% av Sveriges befolkning invandrare, som i Växjö fungerade som en 
slags utställningsförklaring.298  
   På andra sidan krogen, i nästa utställningsrum, fanns en mindre monter 
som innehöll material om det första Boerkriget 1881. Här inne fanns ock-
så skeppet Octavia avbildat igen och dessutom en lista på besättningen. 
Om den långa sjöresan stod att läsa: 
 

99 dagar på havet 
 
Drygt en vecka försenat lämnade skeppet Octavia Ölands-
hamnen och Kalmar den 10 augusti 1863. Anledningen till 
förseningen var att det var för lite vind. 
Först seglade Octavia till staden Deal i England och däref-
ter till Kanarieöarna 
Med passadvindarnas hjälp seglade hon sedan i sydvästlig 
riktning tills hon fick landkänning i Brasilien (Pernambu-
co). 
Magnus Forssmans dotter Anna har beskrivit hur nära land 
de var: 
 
”Vi hade emellertid varit så långt åt vester att vi voro i 
närheten av Penambuco och ännu står särskilt livligt för 
mitt minne en herrlig dag då skeppet med alla segel satta 
gled ut med kusten så nära att vi tydligen kunde se pal-
merna på den röda sandstranden.” 
 
Därefter seglade Octavia på en ny sydöstlig bog mot Go-
dahoppsudden. 
Efter fem dagar på redden utanför Port Elisabeth nådde ut-
vandrarna så sin slutdestination, Port Natal (dagens Dur-
ban), efter drygt tre månader till sjöss. 
 

––––––––– 
298 Se ovan under Afrikafararna på Svenska Emigrantinstitutet, Utställningens berättelse.  
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Utvandrarna fortsatte sedan mot Scandinavia norrut på 
land, medan skeppet Octavia seglade vidare mot Ostasien 
för att lasta risgryn. 

 
Här återfanns också den stora kartan med svenska ortsnamn i södra Afri-
ka som också kunde ses i Växjö. På en av väggarna fanns så en stor 
världskarta uppmålad, och här var sjörutten från Sverige, över Atlanten, 
nära Sydamerikas kust och ner till södra Afrika markerad. Foton från tv-
filmen fanns uppsatta här och även skylten med texten: 

 
Mötet med Afrika och afrikanerna 
Under resan passerade svenskarna genom flera afrikanska 
byar. De var fascinerade och lite rädda för de svarta afri-
kanerna. 
 

På nästa vägg fanns reliefen över oxspannet och en textvepa berättade: 
 

Med oxvagnar över bergen 
Resan på land mellan Port Natal (Durban) och Potchef-
stroom tog tio veckor över Drakensberg mot Transvaals 
högplatå. 
Avståndet var visserligen ”bara” 75 mil, men det fanns 
bara dåliga stigar att färdas på och floderna hade inga bro-
ar. 
Resan gick med oxvagnar som var det vanligaste trans-
portsätter innan järnvägen byggdes. 
Vagnarna kunde vara mycket tungt lastade, och upp mot 
20 oxar kunde spännas framför. 
Passagerarna gick oftast bredvid, och föraren styrde oxar-
na med sin långa piska. 
De färdades genom ett ihärdigt regnväder, och karavanen 
fick ibland vänta flera dagar för att det forsande regnvatt-
net i floderna skulle bli så pass lugnt att det var möjligt att 
ta sig över. 
Ryttare och jägare skickades ut för att skaffa färskt anti-
lopkött och hitta lägerplatser med bra bete och vatten. 
Vid solnedgången slog man läger. 
Kalmarutvandrarna firade julen 1863 uppe i Drakensberg. 

 
En ny textskylt berättade också om ”Scandinavias uppgång och fall:” 
 

Oscar Alarik Forssmans kolonialprojekt Scandinavia blev 
inte långlivat. 
Trots goda odlingsförutsättningar gick jordbrukskolonin 
under efter endast tre år. 



149 

Orsakerna till fiaskot är inte helt klara, men det talades om 
långvarig torka, att man satsade på fel grödor, att det rådde 
osämja mellan familjerna, att termiterna ställde till stora 
problem, att man hade för dålig utrustning och för dåliga 
hus, att Forssman var hård och orättvis… 
 
Svenskarna sökte sig i de flesta fall in till staden Potchef-
stroom, där man än idag kan se saker som minner om ut-
vandrarna från Kalmar. 
Bland annat finns Olen Park och Olen Stadium som är 
uppkallade efter Carl Ludvig Oléns son, och Forsman 
Street. 
 
I området Skandiwëdrif (drif betyder lugnt vatten, vadstäl-
le) vid Vaalfloden finns emellertid ännu idag en gård med 
namnet Skandinavia. 
 

Här fanns också de gamla och de nytagna fotona från Potchefstroom. Den 
korta filmen om Potchefstroom och Sydafrika idag rullade i en monter.  
   De uppförstorade porträttfotografierna av människor med både afri-
kanskt och europeiskt ursprung i 1800-talets Potchefstroom hängde också 
i rummet, tillsammans med vepan: 

 
Fotografen och hans galleri 
På museet i Potchefstroom finns det en stor gömma med 
gamla glasplåtsbilder. 
Det visade sig att fotografen som tagit bilderna kring se-
kelskiftet 1900 hette Auguste d’Astre och han var släkt 
med Oscar Alarik Forssmans fru. 
Auguste d’Astre föddes i Frankrike och flyttade in i Pot-
chefstroom under 1880-talet och öppnade här sin fotogra-
fiska ateljé. 
Många av bilderna har svenskanknytning, och flera har di-
rekt koppling till utvandringen från Kalmar 1863. 
 
Bilderna till höger: 
Ovan: Auguste d’Astres ateljé vid Church Street mitt i sta-
den.  
Under: Interiör från fotografens ateljé. Han står själv i 
bakgrunden. 
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På en pelare i närheten av den monter som mötte besökaren vid inträdet i 
rummet berättades om O A Forssman och första Boerkriget. Här fanns 
även en skildring av belägringen av det brittiska fort som Forssman sökte 
skydd i och hur historien slutade för Forssman.299 
   Mindre glasmontrar, placerade i rummets mitt, visade Anna Forssmans 
(10 år) dagboksanteckningar, lagfart över mark, brev från Milda Helling 
till Sverige, Noréns karta producerad av Magnus Forssman, den Olénska 
dopklänningen och noter från en av svenskättlingarna som blev känd 
kompositör. 
   En sista vepa bär rubriken ”Sydafrika idag;” 

 
Sydafrika är till ytan nästan tre gånger större än Sverige. 
Det är ett land med stora naturtillgångar och ett mycket 
rikt växt- och djurliv. 
Det är den afrikanska kontinentens modernaste land med 
väl utbyggt transportsystem och stor industri-, gruv- och 
jordbruksnäring. 
Sydafrika är världens största producent av guld, och har på 
senare år gjort sig känt som en betydande vinframställare. 
Efter rasåtskillnadspolitiken apartheids fall 1994 råder 
demokrati, med parlamentet i Kapstaden och administra-
tionen i Pretoria. 
Sverige har gett bistånd till Sydafrika sedan 1960-talet: 
först som ett humanitärt bistånd till befrielseorganisationen 
ANC, och efter demokratins införande är biståndet ett ut-
vecklingssamarbete. Sverige är världens tredje största bi-
dragsgivare till Sydafrika efter USA och EU. 
Idag lever knappt 50 miljoner människor i Sydafrika. 
Om tio år väntas den siffran ha sjunkit. 
Orsaken är att var femte person bär på hiv eller aids. 

 
Ett arrangemang av foton visade sydafrikansk natur, flaggan, djur och af-
rikanska människor av idag. En grupp foton visade barn smittade av HIV 
och sjuka i AIDS. 
   Ett foto av Nelson Mandela visades också på denna vägg och textskyl-
ten, ”Vad var apartheid?” berättade, bl a: 

 
Från 1948-1992 var apartheid en lagstadgad rasistisk seg-
regationspolitik som den vita minoritetsregeringen be-
stämt. Den gick ut på att svarta och vita invånare i Sydaf-

––––––––– 
299 I kriget mellan boerna och britterna valde alltså Forssman att ansluta till den brittiska sidan. Boer-
na vann så småningom kriget. Kanske kan nyckeln till kolonin Scandinavias fall ligga här? 
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rika skulle leva och utvecklas åtskilda. Det innebar bland 
annat: 
 
Den vita minoriteten styrde landet. 
Svarta och vita människor fick inte bo på samma område. 
Svarta och vita fick inte gifta sig. 
Svarta fick inte rösta. 
Svarta och vita barn fick inte gå i samma skolor. 
 
Det gick så långt att svarta inte fick sitta på de vitas park-
soffor eller gå på de toaletter som var avsedda för vita.  
 
Apartheid fördömdes av länderna i den demokratiska värl-
den. 
 
När Nelson Mandela blev fri från fängelset [… osv] 
 
Från 1962 stödde Sverige frihetskampen och demokratise-
ringsprocessen i Sydafrika. Detta bidrog starkt till att par-
tiet ANC och den svarta majoriteten kom till makten 1994. 
SIDA i Sverige hjälpte också till med att arbeta fram en ny 
demokratisk konstitution. Den blev klar 1996 och är en av 
världens mest moderna. 
 

I anslutning till utställningen fanns slutligen ett avskärmat litet rum som 
användes i den pedagogiska visningen. Härinne fanns ingen ytterligare 
information för den vanlige besökaren.  

6.2 En förändrad historia 
 
Den som händelsevis besökte Afrikafararna i Växjö och sedan även såg 
utställningen i Kalmar kunde i mycket känna igen sig, men också upp-
täcka en hel del skillnader. Det hade lagts till och dragits ifrån, och vissa 
saker lyftes fram på bekostnad av annat. Det fanns dock så pass mycket 
likheter att man inte kan säga att Växjöversionen och Kalmarversionen är 
två olika utställningar. Kanske inte ens två versioner som kan ställas emot 
varandra i en komparativ fallstudie. Istället kan man se det som att ut-
ställningen i Kalmar gått igenom en process av bearbetning och anpass-
ning. Grunden var det material som togs fram, och den berättelse som 
tecknades, i och med att utställningen producerades och visades i Växjö. I 
mellantiden hade sedan Kalmar läns museum möjlighet att, inom vissa 
ramar som anförs nedan, bearbeta utställningen och att lyfta fram aspek-
ter som låg i linje med museets verksamhet, lokalitet och syn på historia. 
Den utställningsansvarige arbetade bl a med att ta fram nytt material för 
att komplettera och förstärka vissa aspekter. Till sin hjälp hade han ut-
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ställningsproducenten ifrån Växjö, som nu arbetade några dagar i arkiven 
för Kalmar läns museums räkning. Producenten arbetade alltså vidare 
med underlaget men denna gång enligt riktlinjer och önskemål från Kal-
mar läns museum. Vad var det då man nu valde att förändra? 

 
   Ett kolonialprojekt med avstamp i Kalmar  
 
Den tydligaste förändringen var det som lagts till. I Växjö fanns en del 
textskyltar i anslutning till bilder, kartor och föremål. Dessa hade i Kal-
mar kompletterats med fler skyltar och framför allt med de vepor med 
nya texter som fördjupade, exemplifierade och fokuserade. Dessa texter 
var inte långa, ca 10-15 rader, och skrivna på ett sätt som skulle vara lätt 
att läsa och förstå. Här fanns inga längre förklaringar, inget problematise-
rande och få lösa trådar. Texterna tjänade i stället alltså syftet att 
komplettera övrigt material, i något fall att måla upp en tydligare bild av 
ett händelseförlopp – se t ex texten ”Med oxvagnar över bergen” – och 
även att lyfta fram aspekter av historien som ansågs speciellt viktiga, t ex 
resan som kolonisations- och handelsföretag i ”Lasten, varor och arbets-
kraft.” En gemensam nämnare för de flesta av dessa nyskrivna texter är 
att de på något sätt alla lyfter fram och förtydligar den koppling som hi-
storien om Afrikafararna har till Kalmar stad och Kalmar län. Utställ-
ningen inleds med en beskrivning av huvudpersonen Forssman, men ock-
så med en bild och text som handlar om Svarta Sara. För många Kalmar-
bor får här en lokal gåta sin lösning. På Södra kyrkogården har kalmar-
borna allt sedan början av 1900-talet passerat ”Kaffirkvinnan Saras” grav, 
eller Sara Magdalenas, som hennes kristna namn blev. Få kände kanske 
innan utställningen till denna kvinnas ursprung och historia. I inledningen 
av utställningen tjänar Saras, och hennes dotter Millans (eg Emilie Ceci-
lia Maria Boy) historia syftet att skapa igenkänning och en känsla av 
koppling mellan besökaren från trakten och historien som nu ska berättas 
om Afrikafararna. Trots att de båda ju egentligen, i själva verket var 
”Sverigefarare”! 
   Fokus på lokalhistoria märks också i det att lasten var från trakten och 
skeppet lade ut från Ölandshamnen i Kalmar. En ny text berättade om 
1860-talets Kalmar. Den skulle ge en bild av det samhälle som utgjorde 
fonden till emigrantsällskapet där de stod på kajen framför skeppet. In-
tressant är att texten berättar om denna tid som Kalmars storhetstid. Här 
fanns en livlig industri och sjöfart med handel. Det verkar som om staden 
blomstrade och arbetstillfällena torde, om man beaktar alla de arbetsplat-
ser som räknas upp, varit många. Ändå väljer så många människor att 
emigrera under denna tid. Enligt texten minskade antalet invånare på 
grund av epidemier och utflyttning. Varför folk flyttade från detta Kalmar 
under stadens storhetstid går utställningen inte in på. Vad som drev eller 
lockade Afrikafararna är en frågeställning som alltså inte lyfts upp alls. 
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På SEI fördes anledningen till varför emigranterna lämnade Sverige fram 
som en huvudfråga. I själva utställningen fanns dock inga svar på denna 
fråga.  
   Även i texterna om ”Scandinavias uppgång och fall,” ”Med oxvagnar 
över bergen,” och ”Fotografen och hans galleri” är kopplingen till Kalmar 
tydligt framskriven. Exempel är citaten: ”…där man än idag kan se saker 
som minner om utvandrarna från Kalmar,” ”Kalmarutvandrarna firade ju-
len 1863 i Drakensberg,” och ”…flera [fotografier] har direkt koppling 
till utvandringen från Kalmar 1863.” 
   Allra tydligast blir kanske lokalförankringen i det personhistoriska ma-
terial som tagits fram om utvandrarna som följde med på resan till Afrika. 
Här presenteras alla resenärer mot bakgrund av sin härkomst och de av 
utvandrarna som kom från Kalmar, Mönsterås och Öland har fått plats 
högst upp på listan.  

 
   ”Det mänskliga perspektivet” 
 
Ovan beskrivna lista över Afrikafararna utgör också en del av ett per-
spektiv som framträdde tydligare i Kalmar än i Växjö. Detta skulle, med 
en av pedagogerna på länsmuseets ord, kunna benämnas ”det mänskliga 
perspektivet.” Med detta menas att den lilla människan lyfts fram som ak-
tör i historieskrivningen – kanske t o m att den historiska berättelsen 
struktureras kring denne aktörs förehavanden i stället för kring de stora 
strukturerna. Även i Växjöutställningen fanns detta perspektiv men i 
Kalmar fokuserades skärpan än tydligare på emigrantgruppen från Kal-
mar. I Afrikafararna på Kalmar läns museum är det just denna grupps 
handlingar och aktiviteter som leder historien framåt, åtminstone tills be-
sökaren kommer fram till de senare delarna av utställningen, där Sydafri-
ka av idag presenteras. Försök görs att så utförligt som möjligt redogöra 
för dessa människors bakgrund och livshistoria, utifrån ett knapphändigt 
källmaterial. I de flesta fall handlar det om fragmentariska spår ifrån do-
kument och arkiv. Några föremål i en monter visar spår efter dessa män-
niskors närvaro och gärningar. Gamla fotografier ger bevis på svenskar-
nas fysiska närvaro i Afrika – brev och dagboksanteckningar ger oss till-
träde till deras innersta tankar. Mycket av det ovan nämnda fanns även 
närvarande i utställningen på Emigrantinstitutet. Där var dock detta spår, 
detta perspektiv, mer invävt bland andra, som t ex rörde långvariga kon-
takter mellan Sverige och södra Afrika/Sydafrika, eller svenska bedrifter 
och framgångar. I Kalmar blir detta ”mänskliga perspektiv” något mer 
bärande.  
   Till detta perspektiv kan även räknas en tanke om att lyfta fram en 
känsla för den tidsrymd och de strapatser som utvandrarna fick genomle-
va innan de nådde sin slutdestination. I Kalmar får själva resan en något 
mer framträdande position i utställningen. Dels sker avstampet på lastka-
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jen, dels finns en ny text om de 99 dagarna till sjöss och Anna Forssmans 
beskrivning av glimten av Brasiliens kust. Vidare har man i Kalmar tagit 
fram mer fakta om, och t o m en kvarleva från, skeppet Octavia. En lista 
över besättningen finns också tillagd. Reliefen av oxspannet finns kvar, 
nu med den nya texten om landresan över Drakensberg. På en stor vägg 
finns också en ny modell, en världskarta, där hela resrutten är utmärkt. 
Här har besökaren möjlighet att reflektera över det storslagna i hela före-
taget – att på 1860-talet med båt och vagn ta sig ända från Skandinavien, 
från välbekant klimat, natur, kultur och samhälle, till Afrika, på andra 
halvan av jordklotet, till ett helt annat land och ett nytt leverne.  
 
   Samma historia i flera berättelser 
 
I Emigrantinstitutet i Växjö utgjorde, som tidigare nämnts, svenska kon-
takter med södra Afrika och Sydafrika under lång tid – från 1600-talet 
och fram till våra dagar – ett framträdande tema i utställningen, även om 
det, som jag visat, fanns ett glapp för apartheidtiden. Detta tema tonas ner 
i Kalmar. Det beror bl a på att nya delar blivit blickfång och att grundma-
terialet hängts om lite. Det mest märkbara belägget för detta är dock att 
delen om Carl von Linné och hans lärjungar Anders Sparrman och Carl 
Peter Thunberg helt avlägsnats ur utställningen. Det gäller även kartan av 
Charles John Andersson, svensken som gjorde anspråk på att ha upptäckt 
bl a ett stort vattenfall i det inre av Afrika. Detta tema bidrog, i min tolk-
ning, till att Afrikafararna i Växjö anslog en storsvensk ton, där svenska 
bedrifter och åstadkommanden lyftes fram. Dessutom bidrog detta till att 
än tydligare förstärka en underordningsprincip, där svenskarna framstod 
som överordnade afrikanerna, som bringare av vetenskap, upplysning, 
ordning och modernitet till en efterbliven kontinent. I Kalmar valde de att 
inte sätta upp dessa bilder. Det blev svårt att knyta detta till den lokala 
fokuseringen, och man skulle kunna säga att det storsvenska temat tona-
des ner. Å andra sidan kan vi hävda, att fokuseringen på det lokala per-
spektivet än mer förstärkte det svenska och den svenska (eller regionala?) 
identiteten gentemot ”de Andra.” Vi kan alltså tolka det som att det stor-
svenska så att säga tog sig mer subtila uttryck i Kalmarversionen av ut-
ställningen, bl a just genom att det lokala, som var lätt att identifiera sig 
med, skrevs fram. Relationen mellan svenskarna och ”De andra” hade ju 
inte förändrats så mycket.  
   En nära betraktelse av Kalmarutställningen visar alltså att det ändå 
fanns mycket kvar av den ursprungliga utställningen, även om delar av 
den skjutits något i bakgrunden bakom det nytillagda lokalperspektivet, 
på länsmuseet. Utställningens form var i stort densamma. Autentiska och 
nyproducerade föremål och dekorer, tillsammans med både autentiska 
och nyproducerade bilder, dokument och förklarande textskyltar som be-
rättar historien, var utställningens bas. Det nyproducerade materialet do-
minerade på båda ställena över kvarlevorna. Denna historia berättades 
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alltså främst med hjälp av ord, text, och inte i första hand med hjälp av 
autentiska föremål. Förmedlingen av historien som en berättelse hade i 
Kalmar underlättats genom att fler texter lagts till, företrädesvis fokuse-
rande den lokalhistoriska kopplingen, som ett kitt mellan utställningens 
olika delar.  
   Liksom i ursprungsutställningen var berättelsen och materialet på läns-
museet i stort sett oproblematiserat. De nya texterna ställer inga frågor 
och endast en visar en osäkerhet i det att orsaken till Skandinavias fall 
inte går att få helt klarlagd: 

 
Orsakerna till fiaskot är inte helt klara, men det talades om 
långvarig torka, att man satsade på fel grödor, att det rådde 
osämja mellan familjerna, att termiterna ställde till stora 
problem, att man hade för dålig utrustning och för dåliga 
hus, att Forssman var hård och orättvis… 

 
Besökaren uppmanades eller utmanades annars inte direkt av textmateria-
let, bortsett från exemplet ovan, att fundera över olika möjliga frågor, or-
saker eller följder, eller att konstruera sin egen uppfattning om denna hi-
storia. 
   Även i Kalmar fanns det material som visade på de långa och återkom-
mande kontakterna mellan södra Afrika/Sydafrika och Sverige. Så fanns t 
ex dekoren som föreställer 1700-talskrogen ”De Sweedse Vlag”, vilken 
fungerade som vattenhål för skandinaviska sjömän under deras långseg-
latser runt Afrikas sydspets med, liksom textskylten om apartheidsyste-
met, där sista stycket bl a handlar om Sveriges bidrag till den nya konsti-
tutionen 1996. I Växjö ”gästade” besökaren krogen i ett tidigt skede av 
utställningen och väggen med mer nutida material, som bilder av sydafri-
kansk natur, Sydafrikas flagga, nutida barn och Nelson Mandela hade en 
mer central plats i utställningen. I Kalmar placerades krogen i mitten av 
utställningen, efter inledningen med lokalanknytningen, och väggen med 
nutida material placerades något avskilt, mot slutet. Det mer övergripande 
temat om gemensamheter och kontakter de två platserna emellan fram-
trädde alltså betydligt tydligare i Växjö, ytterligare förstärkt av delen om 
Linné och hans lärjungar, samt uppmärksammandet av en svensk, en 
Växjögrabb, som verkligen lyckades i Sydafrika (Irving & Johnson; Carl 
Ossian (Ocean) Johnsson). Uppmärksammandet av framgångsrika svens-
kar kan där sägas ligga i linje med en slags tradition inom emigrationshi-
storieförmedlingen, där detta tema ofta återkommer – den fattige men 
driftige svensken som tog väl vara på chanserna i det nya landet och ska-
pade sig ett nytt fantastiskt framgångsrikt liv. Där skrivs historien om Af-
rikafararna in i en slags emigrationshistorisk kanon. I Kalmar fick alltså 
det långa perspektivet stå tillbaka för fokuseringen på Kalmaremigranter-
na. 
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   Kopplingen mellan dåtid och nutid fanns närvarande även i Kalmarut-
ställningen genom de foton och den filmsnutt som visade Potchefstroom 
och Sydafrika av idag. Dessutom återfanns samma textskylt som jag i 
Växjö tolkade som utställningens programförklaring. Här dras trådar till 
nutiden och det anspelas t ex på den aktuella debatten om sociala turister. 
I Kalmar är dock denna skylt placerad inne i krogbygget och har sålunda 
inte samma anslag som utställningsprogram. Man kan tolka det som att 
texten tillmättes mindre betydelse eftersom den placerades på en förhål-
landevis undanskymd plats, som en solitär. Kopplingen mellan dåtid och 
nutid var inte heller i Kalmar ett framskjutet, genomgående tema, eller 
tråd. Perspektivet återkom dock i texten ”Sydafrika av idag” på väggen 
med mer nutida material. Även i denna text lyfts Sveriges insatser som 
biståndsgivare till Sydafrika från 1960-talet och framåt upp, liksom i den 
äldre texten om apartheid och Sydafrikas konstitution, vilken också fanns 
kvar. I den nyare texten poängteras det att biståndet numera ska ha över-
gått i ett samarbetsavtal: 
 

Sverige har gett bistånd till Sydafrika sedan 1960-talet: 
först som ett humanitärt bistånd till befrielseorganisationen 
ANC, och efter demokratins införande är biståndet ett ut-
vecklingssamarbete. Sverige är världens tredje största bi-
dragsgivare till Sydafrika efter USA och EU. 

 
I denna text lyfts också åter problemen med AIDS och HIV som landet 
brottas med. Formuleringar om Sydafrika som: ”… den afrikanska konti-
nentens modernaste land med väl utbyggt transportsystem och stor indu-
stri-, gruv-, och jordbruksnäring” nyanserar dock den bild av Sydafrika 
och dess befolkning som ganska hjälplöst och oförmöget att klara sig på 
egen hand, vilken var framträdande i Växjöutställningen. Att Sverige och 
svenskarna skulle ha varit de mer överordnade i kontakterna framstod 
därmed inte riktigt med samma tydlighet i Kalmarversionen.    
   Jag talade tidigare för att vi inte kan se Afrikafararna i Växjö och Afri-
kafararna i Kalmar som två utställningar på grund av det faktum att så 
mycket av det material som framtogs och visades i Växjö faktiskt även 
utgjorde utställningen i Kalmar. Ovanstående genomgång och analys av 
likheter och skillnader visar dock, trots att samma historia berättas på 
båda ställena och trots att utställningens material och grunder är desam-
ma, att det ändå blir fråga om två ganska olika berättelser. Grepp som att 
hänga utställningens komponenter på ett annat sätt, att lägga till texter 
och dekor, underordna och överordna teman och aspekter varandra på ett 
nytt sätt, bidrar till att vi kan tala om att två olika berättelser berättas på 
de två ställena. Det är inte två olika utställningar, men ändå två olika be-
rättelser om samma historia, baserade på samma material. Kring Afrikafa-
rarna konstruerades sedan på KLM en visning för barn i ett pedagogiskt 
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program. Denna berättelse använder utställningen som bakgrundsdekor, 
men berättas av två aktörer föreställande Gustava och Magnus Forssman. 
De får därmed utgöra stereotyper för migrantgruppen som reste till södra 
Afrika. Detta pedagogiska program, som strax skall beskrivas och analy-
seras, kan alltså sägas utgöra en tredje berättelse om Afrikafararna. Först 
skall dock utställningens innehåll analyseras ur de tre perspektiv som ut-
gör de strukturerande principerna i denna avhandling. 

 
   Den omgestaltade utställningen ur tre perspektiv 
 
Det mänskliga perspektivet som skrivs fram i Kalmarversionen av ut-
ställningen gäller dock bara just Afrikafararna – skandinaverna, ”Kal-
maremigranterna.” Utställningen fokuserar på denna grupp och andra ak-
törer och personer skymtar bara förbi i periferin. Ur ett etnicitetsperspek-
tiv skärps alltså fokus ännu mer på svenskar och vita i förhållande till 
svarta afrikaner i utställningen. Här och var fanns, liksom i Växjö, foton 
och bilder på infödda afrikaner från dåtid och nutid, men inte heller i 
Kalmar fanns fördjupad information eller kompletterande material om 
dessa människor. Inte heller mycket om svenskarnas och afrikanernas 
möten och relationer. Även i utställningen i Kalmar är alla svarta männi-
skor anonyma, namnlösa.300 Till ett mänskligt perspektiv skulle man kun-
na föra tankar om människo- eller kulturmöten, men inget av dessa teman 
fördjupas i utställningen. Istället gäller det mänskliga perspektivet bara 
Kalmaremigranterna. Genom deras ögon betraktar utställningsbesökaren 
södra Afrika och dess befolkning förr, och nu. Betraktandet var då, och är 
nu, ganska distanserat. 
   I citatet (ovan) som handlar om Sveriges bistånd till Sydafrika försöker 
utställarna vidare peka på skillnaden mellan den tidigare relationen och 
dagens relation de båda länderna emellan. Det försöker de göra genom att 
lyfta fram formuleringar som samarbete och partnerskap. Ansatsen går 
dock något förlorad genom att de i nästa mening åter beskriver Sverige 
som bidragsgivare och Sydafrika som mottagare. De cementerade språk-
liga strukturerna är uppenbarligen svåra att bryta upp. 
   Emigranterna i berättelsen kommer fram mer i Kalmar men framstår of-
tast som en grupp. En grupp där flera av kvinnorna är osynliggjorda i 
kraft av att de presenteras som hustrur till sina män. De har sålunda ingen 
egen identitet utanför familjen.  
   Viktigt att lyfta fram i sammanhanget är dock också Kalmar läns muse-
ums grepp att lyfta fram Svarta Sara, Sara Makatemele. Besökaren möts 
av hennes berättelse redan i inledningen av utställningen. Här är ett ex-
empel på en kvinna som på ett vis inte lever ett stereotypt liv – en bild av 

––––––––– 
300 även här undantaget Nelson Mandela, Svarta Sara och Millan. 
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en kvinna som står ut ur gruppen kvinnor i utställningen, i kraft av sitt 
ovanliga livsöde. Sådana exempel efterlyses av t ex Britta Lundgren, som 
bl a, här angående jordbrukarsamhällen, skriver att: 
 

[…] it is important to allow many different sorts of men 
and women to emerge. Alongside strong, virile male farm-
ers and lumberjacks, we need to see starved and anxiety-
ridden farmers, impractical farmers, tough, stubborn old 
farmers, fat lazy, jovial, tight-fisted and unsympathetic 
farmers. And along with all the strong, hardworking, fer-
tile peasant women, we must also meet repressed, sloppy, 
absent-minded, exhausted and resentful women.301 

 
Å andra sidan kan vi knappast betrakta Svarta Saras berättelse som så an-
norlunda. Hon är inte precis exempel på en stark, självständig kvinna, 
utan någon som, kan vi förmoda, hamnat i Kalmar på grund av att hennes 
husbonde tagit henne dit. Hur frivillig resan var kan vi inte veta. Saras liv 
som tjänare är inte heller så värst annorlunda, och ger inga nya perspek-
tiv. Det enda som egentligen är annorlunda med Sara är hennes hudfärg. 
Det är inte heller ur hennes perspektiv historien berättas.  
   Kvinnoperspektivet ges i utställningen dock ett utrymme i det att Milda 
Hellings röst hörs genom hennes brev, och Anna Forssmans genom hen-
nes dagbok. Berättelsen berättas således stundom ur ett kvinnoperspektiv. 
Rösterna man kan säga hörs i berättelsen är dock ganska få. Emigrant-
gruppen som vi följer från Kalmar län, över haven, över bergen och i livet 
i kolonin, företräds främst av Oskar Alarik Forssman. Det är Forssmans 
idéer, visioner och företagsamhet som styr gruppen och historieberättan-
det. Det är främst om själva resan vi får kunskap från den unga flickans 
dagbok, och Milda Hellings brev berättar om livet i kolonin. Gemensamt 
för dessa tre personer är att de alla kan sägas höra till samhällets sociala 
skikt – Forssman är affärsmannen och kolonisatören, Anna hans brorsdot-
ter och Milda Helling var guvernant. Ett perspektiv från den grupp av ut-
vandrarna som kan betecknas som arbetare och tjänstefolk kan inte höras 
i utställningen. 
   Klassperspektivet – i den meningen att det är skillnad mellan Forssman 
själv och de andra emigranterna är likväl något mera framskrivet i Kal-
mar än i Växjö. Tanken om en skandinavisk koloni som det egentliga 
skälet till hela emigrationsresan med Octavia lyftes redan fram i den text 
som återfanns i entrérummet om Oscar Alarik Forssman:  
 

 
 

––––––––– 
301 Lundgren (1994) s 350. 
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[…] 
Efter 17 år utomlands, återvände Forssman till Kalmar 
med en vision: Ett landområde vid Vaalfloden utanför Pot-
chefstroom skulle befolkas av svenskar. Han ville skapa en 
svensk jordbrukskoloni i södra Afrika. Han kallade kolo-
nin för Scandinavia.  
[…] 

 
Forssman beskrevs i texten som handelsman, inköpsagent och framgångs-
rik jordförvärvare. Texten berättar om O A Forssmans vision att skapa en 
svensk koloni och att tanken hela tiden var att de svenska Afrikafararna 
skulle arbeta för honom. I Kalmar fanns dock inte det stora anslaget med 
rubriken ”Den Forssmanska kolonialexpeditionen.” Detta företag lyftes 
fram ändå, på ett annat sätt, i och med att varor och liggare över beställ-
ningar plockats in i utställningen. En uppbyggd hamnkaj fylld med gods 
utgjorde ett tydligt blickfång. Varorna som visades hade lokal anknytning 
och såldes sedan, enligt texten ”Lasten, varor och arbetskraft,” med god 
förtjänst i Afrika. Enligt denna rubrik är det underförstått att utvandrarna 
var tänkta att fungera som arbetskraft i Forssmans koloni, antagligen som 
kontraktsarbetare, vilket var vanligt i södra Afrika. 
   Även när emigranterna presenteras finns hierarkiska mönster i ordning-
en. Den första ordningsprincipen verkar dock vara härkomst, där närom-
rådet rankas högst. Nästa ordningsprincip verkar vara social ställning i 
hemlandet (möjligen undantaget en bodbetjänt som presenteras före en 
bokhållare). För kön gäller att ingen skillnad verkar göras mellan ogifta 
kvinnor och män, medan gifta kvinnor underordnas sina män och presen-
teras med familjen under mannens namn.  
   I intervjun med historikern och pedagogen på Kalmar läns museum 
framkommer ganska tydligt en medvetenhet om möjligheten att anlägga 
ett klassperspektiv på utställningen och att fördjupa perspektivet på Afri-
karesan som ett kolonialprojekt.302 I själva utställningen anas kanske detta 
perspektiv mer än i Växjö i och med att O A Forssmans vision skrivs 
fram. Även texten om Scandinavias uppgång och fall antyder ett klass-
perspektiv. Att projektet var ett överklassprojekt kan kanske sägas skym-
tas i formuleringen om att Forssman: ”sökte efter emigranter som var vil-
liga att arbeta för honom i Sydafrika.” Vi får även i personbeskrivningen 
av ”Magnus Forssman med familj från Kalmar” klart för oss att familjen 
Forssman inte var vilka som helst utan att de tillhörde ett mycket högt 
och ansett skikt av samhället. Bakgrunden till att Magnus Forssman från 
Sverige kunde bli generallantmätare i det nya landet, eller att OA Forss-
man lyckades lägga under sig så stora landegendomar att han kan kallas 

––––––––– 
302 se nedan under Historikern och Pedagogen. 
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en av de mest framgångsrika svenska emigranterna genom tiderna, berörs 
dock inte. Jenny Forssman, dotter till Gustava och Magnus Forssman gif-
te sig sedermera in i Kalmarfamiljen Kreuger och fick sonen Ivar – känd 
som ”tändstickskungen.” Att detta framkommer i texten skulle kunna 
vara ett tecken på att klassperspektivet någonstans finns med i tankarna 
hos utställarna i Kalmar. Det skulle dock lika gärna kunna vara en del av 
det lokalhistoriska perspektivet, eftersom namnet Kreuger säkert känns 
igen av Kalmarborna. Temat ”Afrikaresan som överklassprojekt” ligger 
alltså liksom under ytan men lyfts inte fram på ett helt tydligt och 
genomgående sätt vare sig i Växjö- eller i Kalmarutställningen. 

6.3 Uppfattningar om utställningen på Kalmar läns museum 
 
När en museiutställning produceras och visas är många personer delakti-
ga i processen som går från idé till visning. Dessa olika aktörer har olika 
utgångspunkter och olika konkreta mål med sitt arbete. Dels har de olika 
förförståelser som t ex olika vetenskapliga bakgrunder, dels har de olika 
yrkesroller. Dessutom kan vi anta att det i denna grupp ryms ett flertal 
olika sätt att betrakta samhället och världen på samt olika syn på kunskap 
och kunskapsförmedling. Vad spelar dessa olika människors övertygelser 
för roll i samverkan kring ett projekt som en utställning? Och på vilka 
olika sätt har de uppfattat utställningen? 
 
6.3.1 Produktionsskedet 
 
Utställningsansvarig på Kalmar läns museum 
 
På Kalmar läns museum finns en utställningsansvarig för de tillfälliga ut-
ställningarna. Afrikafararna var en sådan. Denne utställningsansvarige 
har en bakgrund som journalist och har ett brinnande intresse för arkeolo-
gi och historia. Han beskrev de ledstjärnor han arbetar efter när han pro-
ducerar utställningar som ”begripligt och lättillgängligt:”  
 

Jag vill berätta historien för besökarna och jag vill ställa ut 
för besökarna – inte för museipersonalen. Det tycker jag är 
mycket viktigt. Jag vill att det ska vara så enkelt att alla 
kan begripa det. Barn så väl som gamla. Folk med läs- och 
skrivsvårigheter, synskadade, hörselskadade och alla möj-
liga. […] Det ska vara begripligt för alla.303 

 

––––––––– 
303 Utskrift av Intervju med utställningsansvarige på Kalmar läns museum, (2005-05-09) s 1-2. 
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Den utställningsansvarige ser det alltså som sin uppgift att se till att mu-
seet vänder sig till en mycket bred besöksgrupp – museets utställningar 
skall vara utformade så att väldigt olika grupper alla ska kunna ta del av 
dem. 
   Museets uppgift anser han vara – förutom att bevara arkiv, visa vårt 
kulturarv och vår kulturhistoria – att ta offentlig ställning i olika frågor. 
Ett sådant exempel, menade han, är att ta ställning för demokrati: ”[v]i är 
en demokratisk institution och det borde märkas.”304 Han vill gärna se att 
museet fungerar som en motkraft till t ex nynazistiska strömningar i lo-
kalområdet och landet. 

 
   Tydlig och lättillgänglig förmedling 
 
Den utställningsansvariges tankar om förmedling fokuserar språket, tex-
ten, tydlighet och lättillgänglighet. Han talade om att använda ett journa-
listiskt språk för att förtydliga budskapet. Han menade också att han här 
är oense med andra på länsmuseet som vill skriva på ett annat sätt: 
 

Det finns andra här som är vana att skriva långt och det 
blir ganska komplicerade texter. […] Det får inte bli aka-
demiskt. Det finns ju massor av akademiska texter som 
hänger på olika museer. Det är lätt att det blir så. 305 
 

Utställningsansvarige utgår från sin egen erfarenhet när han resonerar om 
det tröttsamma i att behöva läsa långa, torra texter på museer och även i 
resonemanget kring lättillgänglighet och tydlighet: 
 

Besökaren ska inte behöva leta efter information utan få 
den serverad på ett lättillgängligt sätt. […] [M]an ska för-
stå var utställningen börjar och åt vilket håll man ska gå.306 

 
Han sammanfattade också dessa sina tankar om förmedling med orden 
”hellre övertydlighet!” 
   På frågan om det inte finns en risk med att man i arbetet med att göra 
begripligt förenklar allt för mycket, svarade den utställningsansvarige, att 
man kan förenkla utan att fördumma. Det är också viktigt, menade han, 
att utställningarna är till för den vanlige besökaren och inte för akademi-
kern från universitetet: ”Den stora massan måste förstå utställningarna, 
inte de få experterna.”307 För dessa kan det finnas fördjupningsmaterial 

––––––––– 
304 Utställningsansvarige s 2. 
305 Utställningsansvarige s 3. 
306 Utställningsansvarige s 3. 
307 Utställningsansvarige s 2. 
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vid sidan om utställningen, menade ansvarige: ”[m]en det är inte det som 
är det primära, utan det primära är att berätta grundberättelsen. Och det 
kan man göra utan att gå in för djupt.”308 
   En annan aspekt av att göra utställningarna tillgängliga för besökarna 
har också med presentationen av dem att göra. Här berättade den utställ-
ningsansvarige att hans åsikter åter skiljer sig från vissa andras på läns-
museet. Han vill gärna se att pedagogerna inte tillbringar så mycket tid 
ute i länet som de nu gör, utan vill hellre att de tillbringar mer tid inne på 
själva museet. Han vill att pedagogerna arbetar dels med skolklasser men 
dels också med allmänheten inne i utställningarna i museibyggnaden.309 
   Den pedagogiska uppgiften för museet uttryckte den utställningsansva-
rige i termer av att besökaren skall veta mer efter besöket än innan och att 
utställningarna skall framkalla en önskan hos den enskilde att få veta 
mera och lära ännu mer på egen hand. Han nämnde också att upplevelser 
är viktiga för att lära sig t ex att förstå kulturhistorien.310 

 
   Afrikafararna  
 
Anledningen till att Afrikafararna visades på Kalmar läns museum just 
då, menade den utställningsansvarige, berodde till stor del på slumpen. 
Tanken var att utställningen skulle ha visats tidigare men av olika anled-
ningar, som utställningsansvarige inte kände till, blev det inte så. Projek-
tet initierades enligt hans vetskap av att någon som hittat material i Syd-
afrika presenterade en idé om en utställning i Kalmar. Efter olika turer 
kom Afrikafararna så till Kalmar år 2005: ”Men att den inte blev mer 
storstilad, det hänger på att det inte finns pengar, det finns inga an-
slag.”311 
    Ansvarige menade dock att det är ”rätt självklart” att utställningen vi-
sas i Kalmar.312 Kopplingen till Kalmar är uppenbar och historien har va-
rit okänd för Kalmarborna.313  
   Medlen till utställningen beviljades enligt ansvarige för länge sedan, 
och han trodde att både Kalmar läns museum, Regionförbundet, Emi-
grantinstitutet och Landstinget Kronoberg bidragit med resurser. Slut-
summan hade han ingen uppfattning om, men för att bygga om och an-

––––––––– 
308 Utställningsansvarige s 2. 
309 Utställningsansvarige s 3. 
310 Utställningsansvarige s 3. 
311 Utställningsansvarige s 4. 
312 Utställningsansvarige s 4. 
313 Påståendet att historien var okänd kan diskuteras. En artikel av Jan Jutefors: ”Kalmarexpedition 

till Sydafrika. Forssmanska expeditionen med fregatten Octavia 1863.” i Medlemsblad för DIS-
Småland Nr 2 (2003), har referenser till 17 texter om Afrikaemigrationen eller Afrikasvenskarna, 
vilka publicerades mellan åren 1935-2001. Denna artikel skickades dessutom ut av museet till 
mellanstadieklassen som förberedande material. 
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passa Afrikafararna inför visningen i Kalmar hade han en budget på 145 
000 kronor.314 Han menade att dessa pengar räckte till det som behövde 
göras. Begränsande upplevde han kanske hellre materialet – grundmateri-
alet:  
 

Hade vi haft en enorm budget och hade vi fått göra detta 
själva så hade vi knappast sett den här utställningen med 
detta grundmaterial. På grund av grundmaterialet och den 
korta tiden vi hade mellan Växjö och Kalmar har vi blivit 
begränsade. Däremot; att omforma den så som jag har 
gjort […det] klarade vi av rent ekonomiskt. Däremot hade 
vi haft svårt att klara av att göra den stora Forssmanska ut-
ställningen, som det var tänkt från början.315 

 
Den ”grundlayout” som utställningen hade i Växjö var man alltså även i 
Kalmar hänvisad till att arbeta utifrån. Att gå in och ändra för mycket i 
den hade inneburit att hela utställningen hade behövt ändras. Detta hade 
man inte tid till, enligt ansvarige. Andra faktorer som påverkade utställ-
ningens utförande menade ansvarige var att han själv var ganska nytill-
trädd vid tillfället och att personalresurserna på museet var begränsade.316 
   Utställningen på Kalmar läns museum riktade sig till dels den breda 
allmänheten, dels till barn. Ansvarige menade att själva utställningen 
kanske inte egentligen vände sig till barn, men att pedagogerna hade gjort 
ett program som vände sig till barn på mellanstadiet. Turister var också 
tänkbara besökare, för ”även om vi gjort riktningen väldigt lokal så ska 
den funka för turister, hoppas vi. Det är där besökarantalet finns.”317 Nå-
gon uppföljning av vem som besökte utställningen eller någon utvärde-
ring av hur besökaren uppfattat utställningen var inte planerad vid denna 
tidpunkt. 

 
   Berättelsen i Kalmar 
 
Den utställningsansvarige talade under intervjun om att en utställning 
skall berätta en historia, en berättelse. Afrikafararna berättar om ”en 
okänd utvandring” och ”om några människoöden”:  
 

Hur Oskar Alarik kom hem till Kalmar, letade upp folk 
som ville följa med när han startade en gård där nere, hur 
de åkte till Sydafrika, hur de kom fram och resan över ber-

––––––––– 
314 Utställningsansvarige s 4. 
315 Utställningsansvarige s 5-6. 
316 Utställningsansvarige s 6. 
317 Utställningsansvarige s 7. 
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gen till dit de skulle, till Transvaal. [ohörbart] Egentligen 
slutar historien där. Och sedan är det små bihistorier i 
den.318 

 
Det självklara i att historien skulle berättas på länsmuseet menar ansvari-
ge ligger i att det handlar om utvandrare från Kalmar. Den lokalhistoriska 
kopplingen är tydlig, inte minst för att Octavia seglade iväg från Ölands-
kajen, så nära dagens museibyggnad. Den utställningsansvarige menade 
att det faktiskt var mer tydligt att utställningen hörde hemma i Kalmar än 
i Växjö. Men det faktum att den handlade om utvandring och kan anses 
vara ett viktigt ”dokument” gör att den kunde ha en plats där också. Han 
påpekade att utställningen i Växjö dock var ”bredare.”319 
   För att ”förstärka det lokala materialet” och ”för att få en tydligare 
start” såg den utställningsansvarige till att skriva och lägga till mer text 
till utställningen. I omformningsarbetet lades även en del föremål till, 
”för att man ska få en lite större känsloupplevelse.”320 Den ansvarige 
nämnde också att han tyckte det var viktigt att öppna upp mot ljuset och 
havet för att ytterligare förstärka känsloupplevelsen. Ett annat tillägg som 
lyftes fram var den text som rundar av utställningen i Kalmar – den som 
handlar om Sydafrika idag. Denna text tog upp basfakta om landets stor-
lek, befolkningens antal o s v, saker som utställningsansvarige tyckte var 
viktiga. 
   På frågan varför historien om Afrikafararna var intressant att berätta 
svarade ansvarige att det bland annat handlar om att den ställde så många 
frågor: 
 

Varför utvandrade man? Varför tar man chansen att åka till 
Sydafrika? Vi kan inte besvara de frågorna i utställningen 
men det är ändå en tankeprocess som börjar och som 
känns rätt så angelägen.321 

 
Andra saker som kom fram var den aspekt av utställningen som rör släkt-
forskning och berättelsen om Svarta Sara, ”…[H]on tillhör den här 
Forssmanska expeditionen och bara det är viktigt att berätta.”322 Den an-
svariges svar rörde alltså dels allmänna frågor, dels, och kanske främst, 
den lokala kopplingen: 
 

––––––––– 
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Det känns som att den här historien berör folk på ett lokalt 
plan. […J]ag tror att det är en historia som berör. Kanske 
inte en historia som folk direkt har saknat, men … det har 
de inte förstått!323 

 
Jag pekade under intervjun på det faktum att man i Växjö på vissa ställen 
i utställningen ville dra trådar mellan dåtid och nutid både i textmaterialet 
och med hjälp av bilder. Bland annat visades bilder från dagens Potchef-
stroom och kopplingar gjordes till nutida politiska debatter i Sverige. Ut-
ställningsansvarige på Kalmar läns museum menade att de inte arbetat på 
det sättet i Kalmar. Man visade här historia.324 Han menade att det visser-
ligen ska finnas uppgifter om att flera av svenskarna så småningom flyt-
tade in till Potchefstroom och gifte sig med boer. Om man ville berätta 
denna historia kunde man också visa bilder på dagens Potchefstroom, 
menar han, ”[m]en det är en liten bihistoria.”325 Samtidigt sade han att det 
är naturligt att ta upp dagens Sydafrika, när man har en utställning som 
handlar om landets historia. Här kommer också apartheid in i berättelsen: 
 

[n]är man gör en utställning som handlar om Sydafrika så 
har vi ganska naturligt en pendang som handlar om Sydaf-
rika idag. […] [S]åhär ser det ut, såhär har de det, såhär ser 
det ut i Sydafrika idag. Och när man gör det så måste man 
gå in på apartheid någonstans, därför att det blir omöjligt 
att säga någonting om Sydafrika annars. Jag känner det, att 
det här är absolut ingen politisk utställning. Den är helt 
opolitisk. Men jag känner ändå att man inte kan nämna 
Sydafrika utan apartheid.326 

 
Det i utställningen som tar upp apartheid fanns dock redan med när den 
kom till Kalmar, liksom AIDS-problematiken, i de nutida fotografierna 
på sjuka barn. 

 
6.3.2 Förmedlingsskedet 
 
   Afrikafararna i en pedagogisk visning 
 
På Kalmar läns museum finns helt andra resurser än på Svenska Emi-
grantinstitutet att göra utställningar och att arbeta med pedagogiska pro-
gram och visningar för barn och skolelever. På avdelningen ”Alla tiders 

––––––––– 
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historia” har man lång erfarenhet av sådant arbete. Till Afrikafararna 
producerades en pedagogisk visning – en tidsresa – som främst vände sig 
till elever på mellanstadiet. I slutet av maj månad 2005 följde jag en fem-
teklass från en skola någon mil utanför Kalmar på en sådan tidsresa. Via 
museet hade jag fått reda på att det bokats en visning, och jag tog i förväg 
kontakt med klassläraren för att fråga om jag kunde följa klassen i deras 
möte med Afrikafararna. Detta resulterade i att jag följde klassen på vis-
ningen och sedermera att jag fick möjlighet att intervjua eleverna och lä-
rarna om museibesöket. Jag hade aldrig mött barnen tidigare, och de viss-
te under denna visning heller inte vem jag var. Jag deltog inte i samtalet 
kring visningen utan försökte hålla mig i bakgrunden, så gott det nu går i 
ett möte med en grupp femteklassare! 
   Den där förmiddagen i maj möttes klassen nere i foajén till länsmuseet 
av en kvinna klädd i svart långklänning med vid kjol och spetsmössa på 
huvudet. Hon presenterade sig som Gustava Forssman och förde en liten 
inledande dialog med barnen för att skapa kontakt och uppmärksamhet. 
Hon frågade eleverna om de visste vart färden hon skulle berätta om gick 
och när den ägde rum. Några av barnen var pålästa och kunde svara. Se-
dan fick eleverna räkna ut hur många år det var sedan Gustava lämnade 
Kalmar. Här synliggjordes alltså tidsdimensionen för barnen, d v s rym-
den mellan tiden för resan och den tid barnen själva lever i. I det följande 
talade Gustava ofta i presens för att skapa och upprätthålla illusionen av 
att barnen också faktiskt följde med Gustava på en resa, in i museet, till-
baka i tiden till Ölandskajen i Kalmar 1863, och ända bort till Afrika och 
det liv Gustava och Magnus levde där. 
   Gustava bjöd barnen att följa med upp i utställningen. Gruppen samla-
des i ljuset framför den uppbyggda kajen, där en massa resgods och varor 
stod uppställda. Gustava berättade om sig och sin familj. Till en viss del 
var samtalet med barnen ett försök till dialog, men Gustava styrde samta-
lets riktning med att själv ställa de flesta frågorna till barnen. Barnen 
ställde ganska få frågor i början. Gustava talade om att familjen kommer 
ifrån Kalmar. Hon berättade om sin man Magnus. ”Han är lantmätare 
(Vet ni vad en sådan gör?”) Hans bror bor sedan tidigare i Afrika och har 
nu kommit hem och vill att Magnus och hans familj ska följa med till 
södra Afrika. Han annonserar i tidningen för att få fler att följa med och 
lockar med att det finns pengar att tjäna i Afrika.”  
   Samtalet gick över till lasten, och Gustava frågade vad barnen trodde att 
de packade med sig. Hon visade på sakerna på kajen; en kista för kläder, 
askar för hattar, korgar och tunnor med mat och öl, och varor som Mag-
nus skulle sälja – strykjärn, plogar och Ölandssten. 
   Gustava tog barnen med sig till en stor världskarta där segelrutten var 
utmärkt. Här berättade hon om resan och vad som hände under den. De 
drabbades av oväder och passagerarna blev sjuka. De seglade nära Syd-
amerikas kust och kunde till och med se palmerna vaja på stranden. Hon 
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frågade barnen om hur lång tid de trodde att det tog och berättade sedan 
vad hennes barn gjorde, hur de lekte på däck och fascinerades av flygfis-
karna som hoppade ombord på skeppet.  
   Gustava visade var de landsteg – i Port Natal. Hon frågade barnen om 
de visste hur lång tid resan över land tog. Ett barn var påläst och visste att 
svara. Gustava visade dem bilden av ett oxspann och talade om hur stra-
patsrik färden var. Gustavas samtal med barnen hölls på ett personligt, 
öppet plan. Hon talade om vad hon tyckte var jobbigt och roligt o s v. 
Hon knöt dessutom an till barnens perspektiv. Bl a berättade hon om sina 
egna barns reaktioner på olika saker. 
   Nu var gruppen framme i Potchefstroom. Gustava berättade att hennes 
man var ute och jagade. ”Vill ni träffa honom?” frågade hon barnen, och 
kallade på honom. Så kom Magnus fram – en stor man i jägarkostym, 
med grova snörkängor, en bredbrättad hatt med pälsband, ett skinn över 
axeln och en bössa i handen. Hans uppenbarelse fascinerade barnen 
mycket. Magnus presenterade sig. 
   Gruppen delades sedan upp i två och några fick följa Magnus (Det ver-
kade vara det mest populära alternativet!) och de andra följde Gustava till 
tavernan. Det fanns pojkar och flickor i båda grupperna. 
   I tavernan slog gruppen sig ner och Gustava berättade om sitt liv i Afri-
ka. Hon hade lite tråkigt och träffade sällan någon. Hon klagade på att 
Magnus jämt var ute och jagade, medan hon själv och barnen fick vara 
hemma på farmen. Gustava var bekymrad över att barnen inte fick gå i 
skolan som hemma i Kalmar. Själv fick hon följa med ut och jaga en 
gång men tyckte det kändes farligt. Inne i Potchefstroom var det lite roligt 
för där kunde man handla. Man kunde t o m få tag i mode från Paris. Hon 
visade på sin klänning som hon hade köpt i stan. 
   Eleverna lyssnade uppmärksamt på hennes berättelse och svarade artigt 
på hennes frågor. När Gustava berättade om hur hon förlorat en liten dot-
ter, eftersom det inte fanns några läkare i Potchefstroom när hon blev 
sjuk, blev barnen rörda och deltagande. 
   Gustava bjöd eleverna på lite smakprov av ”saker man äter i södra Af-
rika – färska och torkade fikon, majschips och majsbröd.” Barnen smaka-
de artigt men några av dem var lite avvaktande. 
   Inne i tavernan fanns bilder av afrikaner i traditionella kläder. Det var 
svarta män i färggranna kläder och någon hade fjädrar och en näsring. 
Gustava berättade om hur annorlunda hon tyckte att de människor hon 
mötte var. Hon sade: ”En gång var vi ute hos en stam som var vänligt 
sinnad. Annars är vi rädda för innevånarna.” och ”Gissa hur många fruar 
hövdingen hade! 20 stycken!” 
   Barnen och Gustava småpratade lite grann med varandra. Efter en liten 
stund avstannade dock samtalet och Gustava skickade en av eleverna bort 
till Magnus med en bit bröd.  
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   I den korta paus som uppstod gick eleverna och lärarna lite planlöst 
omkring i utställningsrummet. De kikade lite på foton och annat på egen 
hand. Sedan bytte grupperna plats. 
   Magnus samlade eleverna i en avskild hörna av utställningsrummet och 
visade en karta som han ritat över landet. Han var ju lantmätare. Magnus 
berättade mycket om sina jaktturer och om sin bäste vän (med afrikanskt-
klingande namn), som är hans följeslagare under dessa turer. Han frågade 
barnen om de vet vad ”the big five” är och visar bilder på dessa djur. Han 
berättade en jakthistoria om när han sköt en vattenbuffel på nära håll, rakt 
mellan ögonen! Han stampade plötsligt till i golvet för att illustrera knal-
len från bössan och eleverna hoppade till! Dessutom berättade han en hi-
storia om hur man kan leta upp vatten i vildmarken. ”Man fångar en ba-
bian, lägger den i en säck, låter säcken ligga i solen i några timmar och 
när man sedan släpper ut babianen springer den till vatten!” Barnen var 
livliga och fascinerade av Magnus och hans berättelser. 
   Eleverna fick smaka torkat kött och känna på skinnet Magnus hade över 
axeln. Magnus sade att det bästa han gjort var att åka till Afrika! Gustava 
sitter hemma och är kinkig och klagar på spindlar och ormar och kryp, 
men Magnus, han stortrivs! Han lät eleverna hålla i hans tunga bössa. 
   Framställningen var personligt hållen, dramatisk i vissa lägen och lång-
sammare i andra. Den hade formen av en slags dialog i mycket, men det 
var pedagogerna som styrde riktningen på samtalet med sina frågor. Ele-
verna fick fråga om de ville, men det fanns egentligen inte så mycket ut-
rymme för detta. Narrationen rullade på. 
   Så återsamlades gruppen vid kajen igen. ”Magnus” och ”Gustava” tog 
av sig sina huvudbonader och markerade att de nu inte var Gustava och 
Magnus längre utan två medarbetare från Kalmar läns museum. De påpe-
kade att vi nu var tillbaka i år 2005. De frågade barnen om de trodde att 
resan var svår. ”Skulle ni våga? Hur lång tid tog det då att åka dit?” Bar-
nen svarade ”tre månader”, som de lärt sig av visningen. ”Hur lång tid tar 
det nu? Ungefär 12 timmar.” De påpekade att det är betydligt lättare att 
resa tillbaka hem nu, än det var då.  
   På frågan ”Vad tror ni var mest läskigt eller svårt i berättelsen?” svara-
de barnen dels incidenten med den farliga vattenbuffeln och dels när det 
lilla barnet dog. ”Vad var bäst?” besvarades åter med den attackerande 
vattenbuffeln som sköts mitt emellan ögonen. Frågan om varför så många 
åkte ifrån Sverige besvarades aldrig. Pedagogerna undrade om barnen 
visste hur många som emigrerade från Sverige. ”Magnus” fick själv be-
svara frågan med ”1 miljon.” Genom att dela upp gruppen visade han hur 
många det var av dem som satt där nu som skulle ha rest.  
   ”Hur många tror att Gustava åkte hem till Kalmar igen?” Ganska 
många räckte upp handen. Kanske kom de ihåg att de läst om detta tidiga-
re. ”Hur många tror att Magnus fick åka hem?” Några trodde detta, men 
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pedagogerna skakade på huvudet och berättade att Magnus tyvärr dog in-
nan han hann åka tillbaka. 
   Pedagogerna frågade vidare ”Vilken skillnad kan ni se mellan Magnus 
och Gustavas liv? Svaret blir att mannen var ute och jagade, medan kvin-
nan var hemma och skötte om hus och familj. ”Så var det då – nu är det 
ju jämställt,” sade pedagogen. Kvinnan som spelar Gustava, sade också 
att hon och Magnus talade med varandra i alla fall, och att Gustava ju 
faktiskt fick lov av Magnus att åka hem igen. Magnus var en snäll man, 
menar hon. 
   Gustava fick ett barn när hon kom hem igen. De fyra döttrarna finns på 
ett skolfotografi från en skola i Kalmar. Kvinnan berättade att en av dött-
rarna skrev dagbok när hon var barn i Afrika och att hon höll ett föredrag, 
när hon blev gammal, om resan. Från detta har vi fått mycket vetskap 
idag. Pedagogerna talade om för barnen att det gick bra för döttrarna i 
Sverige. De försökte dra en tråd till Krügersläkten, men barnen var inte 
med på noterna. De kände inte till denna historia. 
   Pedagogerna undrade så slutligen om barnen hade några frågor. Det 
hade de inte och pedagogerna uppmanade eleverna att se sig om i utställ-
ningen på egen hand. En av lärarna undrade om pedagogerna visste ifall 
det finns ett strutsägg i Jenny Nyström-utställningen. Hon tyckte sig ha 
ett minne av detta och ville gärna visa eleverna ett sådant ägg, eftersom 
de talat om strutsar i samband med att de talat om Afrikafararna. Elever-
na fick tio minuter av sin lärare och rusade iväg för att se om de kunde 
hitta ägget. Visningen var slut och gruppen återvände aldrig till utställ-
ningen. Klassen hastade iväg för att hinna äta glass innan bussen gick. 
Besöket tog i sin helhet ca en timme. 
 
   Reflektioner 

 
Denna tredje berättelse ägnar sig egentligen uteslutande åt det pedagogen 
kallar ”det mänskliga perspektivet.” Här är fokus än snävare och man har 
koncentrerat sig på två personer ur emigrantgruppen, en man och en 
kvinna ur överklassen – en fru och hennes man, som får berätta om sina 
liv och sina upplevelser. Eleverna får två perspektiv och skillnaden mel-
lan dessa perspektiv tas också upp av pedagogerna i den avslutande dis-
kussionen, för reflektion. Här framkommer kanske tydligast skillnaderna 
mellan de båda makarnas liv, medan tråden till nutiden släpps snabbt och 
enkelt.  
   Genom Gustavas berättelser om sina barn och deras upplevelser knyts 
också an till barnens eget perspektiv. Det är dock Gustavas och Magnus 
perspektiv som dominerar. Teman som tas upp är själva resan, Gustavas 
liv på farmen och Magnus liv på savannen, hemlängtan och något om 
mötet med de svarta afrikanerna. 
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   I presentationen fungerar utställningen som bakgrund, men det är inte 
egentligen så att berättelsen i den pedagogiska visningen följer utställ-
ningen. Här finns istället möjlighet att berätta om känslor och upplevelser 
och att ta upp teman för diskussion. Någon diskussion blir det dock aldrig 
att tala om. Dels styr pedagogerna berättelsen med sina frågor, dels är det 
inte frågor som inbjuder till så stora diskussioner. Barnen nappar heller 
inte på alla frågor. Antingen är de ovana att diskutera och resonera, eller 
känner de sig hämmade av situationen att delta mera. Eftersom frågorna 
styr berättelsen framåt finns det inte heller tid för någon egentlig egen re-
flektion för eleverna. De får smaka på olika saker och känna på Magnus 
bössa. De deltar dock inte aktivt på annat sätt än att de har möjlighet att 
ställa frågor. En möjlighet de sällan utnyttjar. 
   Några gånger, speciellt i slutdiskussionen, förs frågor och diskussion 
till elevernas egna erfarenheter och känslor. Kopplingar dras till nutid, 
men få av dem syftar mot framtiden. Kanske menar man från museets 
sida att denna aspekt, liksom andra, är något som lärarna får arbeta vidare 
med när klassen kommer tillbaka till skolan. Lärarna har under visningen 
hållit sig i bakgrunden och varit passiva. Kanske menar även de att deras 
arbete tar vid när pedagogerna berättat färdigt och klassen lämnat museet. 
 
Historikern och pedagogen 
 
På Kalmar läns museum arbetar bl a arkeologer, kulturhistoriker, etnolo-
ger, pedagoger och historiker tillsammans. I det pedagogiska programmet 
sammanförs de i olika arbetslag som kan skifta besättning inför olika 
uppdrag. Ofta arbetar en pedagog, en historiker och/eller en kulturhistori-
ker tillsammans. Det är dock inte, enligt historikern, vanligt att det över 
huvud taget finns historiker på museer i Sverige idag. Vid tiden för Afri-
kafararna fanns endast en historiker anställd på museet. Intervjun med 
denne historiker och en kvinnlig praktikant, som är kulturhistoriker, men 
som var anställd inom det pedagogiska programmet, genomfördes en dag 
i maj 2005. De var båda involverade i arbetet med det pedagogiska pro-
gram som tagits fram kring Afrikafararna.327 Benämningarna historikern 
och pedagogen betecknar här två personer som båda har historiska och 
pedagogiska kunskaper och arbetsuppgifter. På museet arbetar de till-
sammans i ett slags arbetslag. Därför, och på grund av praktiska skäl, in-
tervjuades de vid samma tillfälle. Det kan dock inte uteslutas att deras 
olika positioner på museet har påverkat svaren på mina frågor, i vårt ge-
mensamma samtal. Mannen, historikern, är fast anställd och åtnjuter kan-
ske i sin roll som ensam och, inte minst, kunnig historiker en viss prestige 
––––––––– 
327 Kvinnan är inte lärarutbildad utan historiker från början. På museet har hon haft en praktikantan-
ställning som kulturhistoriker men sedermera arbetat med utställningen Afrikafararnas pedagogiska 
program. Härvidlag går det alltså att beteckna henne som pedagog, vilket också görs framledes. 
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på museet. Kvinnan däremot var praktikant och alltså inte fast anställd 
vid tillfället, vilket möjligen kan ha gjort det svårare för henne att ut-
trycka eventuellt kritiska åsikter i intervjun. Hon befann sig trots allt i nå-
got av en underordnad position. Som en av nyckelpersonerna i skapandet 
och framförandet av de pedagogiska visningarna är hennes berättelse 
dock av vikt för mitt arbete. 
   När intervjun genomfördes hade programmet varit igång i drygt en må-
nad. Utställningen skulle stå öppen under sommarmånaderna, men det 
pedagogiska programmet förväntades stanna av i och med att skolorna 
slutade för terminen.  

 
   Museets roll och funktion 
 
I intervjun med historikern och pedagogen framkommer att det på Kal-
mar läns museum kontinuerligt finns spänningar och samtal kring vilken 
funktion museet har i samhället och hur arbetet egentligen skall genomfö-
ras. Främst historikern talar om skillnader i synsätt mellan olika yrkes-
grupper. Här skiljer sig ofta historikerns åsikt från arkeologens.  
   Historikern menar också att många ser länsmuseet – byggnaden i cen-
trala Kalmar – som det centrum och den plats verksamheten skall kon-
centreras till. Den egna uppfattningen är dock att detta hus främst ska ses 
som en kunskapsbank och kanske en slags förvaringsplats för gamla fö-
remål. Verksamheten i sig skall sedan ut i hela länet. Historikern menar 
att inte bara han ser saken på detta sätt utan även andra på samma avdel-
ning.328 Denna avdelning inbegriper de som arbetar med de pedagogiska 
programmen. Även de av museets medarbetare som sysslar med bygg-
nadsvård har nog samma synsätt, tror historikern. Han menar också att 
det är viktigt att se att museet verkligen är ett länsmuseum, med uppdrag 
att förmedla historia och kultur till hela det geografiska område som ryms 
inom länets gränser; ”…kunskapen är ingenting värd om den inte når 
Västra Ed eller Örsaskögle, eller vad vi nu skall hitta på.”329 
   Pedagogen instämmer i historikerns beskrivning och tillägger att detta 
arbetssätt fungerar mycket bra. De olika yrkesgrupperna arbetar alla ut-
ifrån olika vetenskapliga utgångspunkter, menar hon, och sammansätt-
ningen – resultatet – brukar bli väldigt bra. Samtidigt menar hon, att 
”bakom det pedagogiska måste ändå ligga en historisk tyngd. En bra 
grund.”330 I nästa steg, att föra ut budskapet, har sedan pedagogerna sin 
viktigaste del i arbetet.    
   Historikern lyfter gärna fram sin åsikt om att det finns plats för fler his-
toriker på våra svenska museer idag:  

––––––––– 
328 Utskrift av intervju med historiker och pedagog, (2005-05-09) s 12. 
329 Historiker och pedagog s 12. 
330 Historiker och pedagog s 3. 
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Jag menar ju ur en på ett sätt facklig synvinkel att det är 
väldigt viktigt att vi historiker gör en stark och kraftig in-
brytning i museivärlden. Vi kan tillföra mer! Det kan ju 
uppstå rent absurda situationer där människor som egentli-
gen har skrivit om bondestenåldern bygger utställningar 
om sekelskifte och industrisamhälle, och så vidare. Det 
som jag personligen kan tycka är lite märkligt i museivärl-
den är att arkeologer har ett väldigt stort tolkningsföreträ-
de. En arkeolog får uttala sig om Gustav II Adolf men jag 
får inte säga något om bondestenåldern!331 

 
Pedagogen instämmer i åsikten att historiker och historia borde ha större 
inflytande på våra museer. Hon menar att det var mer förr i tiden museer-
na skulle visa föremålens historia, och att arkeologi och etnologi då hade 
sin givna plats och dominans på museerna: ”Men idag ligger det ju så 
mycket mer bakom. Man vill visa just det här med människorna och hur 
man verkligen levde, och så. Så jag tycker det är väldigt märkligt att hi-
storia inte har en större del.”332 Pedagogen, som också har historia i sin 
examen, verkar mena att det sätt vi betraktar det förflutna på idag skiljer 
sig från det sätt det betraktades på förr. Hon verkar mena att det finns be-
hov av andra perspektiv och berättelser i dagens samhälle, och sålunda 
även på museet. 
   Historikern anser vidare att historia är en viktig hjälp för individen att 
orientera sig i världen och tiden. På länsmuseet ägnar man sig åt vad his-
torikern kallar historiebruk: ”Vi lyfter fram historiska personer, vi ger 
namn, innehåll, märg och ben åt det förflutna!”333 

 
   Historia och pedagogik på museet 
 
På museet arbetar man med kulturmiljöpedagogik, enligt historikern. Mu-
seets personal besöker olika platser i länet omkring vilka det kan arbetas 
fram ett pedagogiskt program – ett slags rollspel. Dessutom anordnas 
fortbildning för lärare, som sedan ”växlar ner kunskaperna till barnens 
nivå.” Och så möts alla för en gemensam händelse. 
   Pedagogen lyfter fram den pedagogiska tanken bakom arbetet: ”att lära 
genom att göra.” Hon menar att de reaktioner hon fått från barn som del-
tagit i dessa händelser och program visar att de tycker att de lär sig 
”mycket mer.”334  

––––––––– 
331 Historiker och pedagog s 1-2. 
332 Historiker och pedagog s 2. 
333 Historiker och pedagog s 2. 
334 Historiker och pedagog s 3. 
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   En pedagogisk metod som lyfts fram i intervjun är möjligheten att lära 
genom att ställa frågor. Barnen kan ställa frågor till museets personal, 
som ofta spelar olika roller i det historiska spelet. Även museipersonalen 
kan t ex inleda dagen med att ställa frågor till barnen. ”…sedan kan man 
ställa en massa frågor till dem efteråt. Och då visar det sig att kunskaps-
nivån höjts,” menar historikern.335 I anslutning till en diskussion om frå-
gor i samband med temat könsroller, där barnen ska göra en koppling till 
sin egen tid, frågar jag om detta handlar om ett arbete med historiemed-
vetande. Historikern svarar helt kort: ”Ja, det kan man säga.”336 
   På frågan om det är just historia det är meningen att barnen ska lära sig 
av det pedagogiska programmet eller om det finns andra mål, svarar his-
torikern att hans mål är att eleverna ska lära sig just historia. Ett ytterliga-
re syfte är att barnen ska bli intresserade av historia. Han menar vidare att 
pedagogerna även har andra mål, så som att eleverna, i alla fall de små, 
ska lära sig att samarbeta. Dessutom, att teknik och hantverkskunnande 
förs vidare. Historikern menar också att någon kollega bland pedagogerna 
ofta lyfter ”de eviga frågorna, tolkade i ett historiskt perspektiv.” Själv 
verkar historikern något tveksam till det senare: ”Att människor blev kära 
på 1890-talet och det blir de 2005 också. Ja, okej. Jag kanske inte… Ja, 
jag vet inte.”337 
   Pedagogen vill lyfta fram fler aspekter som pedagogiken på museet 
skall arbeta med: 
 

[…] det handlar ju mycket om mänskliga relationer och 
det är […] också en bit av historien. Hur det var då mellan 
människor. Men samtidigt så är det faktiskt inte bara en bit 
av historien utan det är faktiskt också hur det är idag. Man 
sätter det i relation till varandra. […] Det blir ett jämförel-
seperspektiv hela tiden.338 

 
Om dessa aspekter talar pedagogen även längre fram i samband med dis-
kussionen om Afrikafararna. 
   För en ”utedag” skriver museets personal alltid ett scenario.339 Det 
framkommer att historikerns åsikt, att barnen likaväl som personalen 
måste skaffa sig en teoretisk kunskap först, inte riktigt delas av alla 
medarbetare. Det finns röster som säger: ”Det är bara att göra!” Jag tolkar 

––––––––– 
335 Historiker och pedagog s 5. 
336 Historiker och pedagog s 9. 
337 Historiker och pedagog s 5. 
338 Historiker och pedagog s 5. 
339 En utedag innebär alltså att den pedagogiska verksamheten flyttas ut från både museet och skolan 
till en kulturhistoriskt viktig plats i länet, runt vilken en historisk berättelse skrivs och sedan dramati-
seras denna av museipedagogerna och eleverna. 
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det som att historikern menar att de som säger så inte i tillräckligt hög 
grad förankrar förmedlingen i vetenskap, historia eller didaktisk målsätt-
ning i ett större och längre perspektiv. Historikern talar istället för att ra-
men runt utedagen måste bearbetas så noga att den blir så historiskt kor-
rekt som möjligt. Men, menar han också, ”sedan måste man ibland låta 
fantasin spela.”340 
   Historikern lyfter vidare fram en fara med historieförmedling och med 
det pedagogiska arbetet på museet:  
 

Det är en jättefarlig balansgång för att vi måste alltid säga: 
’Det är en bild vi levererar!’ Och det är inte alltid att man 
ute i samhället uppfattar det som en bild. Man uppfattar 
det som en sanning. Och det som är ännu värre egentligen, 
det är att man här på länsmuseet också ser det [så]… Det 
har ju [historikerna] sagt – det måste ju vara sant!341 

 
Även pedagogen instämmer i det problematiska med detta. 
   Historikern menar alltså att det måste till fantasi för att kunna skriva de 
scenarier som det pedagogiska programmet arbetar utifrån. Vi vet inte 
exakt hur allt tedde sig eller hur vissa personer ur historien verkligen var. 
Han verkar också mena att man i skrivandet av en historisk berättelse 
måste följa vissa narrativa mönster: ”Vi målar upp en del människor som 
nattsvarta skurkar medan de i själva verket var någonting helt annat. 
[…A]ndra får en väldigt positiv historia skriven om sig.”342  

 
   Problem och problematisering  

 
En fråga jag ställde under intervjun rörde just problematisering av det hi-
storiska budskapet och historieförmedlingen på museet. Det kan ju tyckas 
uppstå en konflikt här mellan å ena sidan ett tydligt och rakt ”pedago-
giskt” historieberättande och å andra sidan ett vetenskapligt förhållnings-
sätt till historia som påkallar ett kritiskt förhållningssätt, nyansering och 
problematisering tillsammans med eleverna, menade jag. Hur löser man 
ett sådant problem på Kalmar läns museum? 
   Historikern berättar hur museipersonalen, efter att rollspelet under en 
utedag avslutats, sätter sig ner en stund tillsammans med eleverna och 
försöker problematisera. Han lyfter dock åter fram olika synsätt inom 
personalgruppen: ”Jag tror att det är vi historiker som slåss för problema-
tiseringen. Pedagogerna gör nog egentligen inte det. De ser hellre till att 

––––––––– 
340 Historiker och pedagog s 3. 
341 Historiker och pedagog s 2. 
342 Historiker och pedagog s 4. 
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historien får en ’happy end’ och så.”343 Han berättar också om ett scena-
rio som skrivits kring Södra bruket i Degerhamn. Här har historikern fun-
derat över möjligheten till olika slut på dagen. Det skulle kanske kunna 
vara möjligt att problematisera den historiska berättelse som nu slutar 
med att den agiterande socialisten ”får ett par rapp av brukspatronen och 
sedan är han ute ur sagan.” Historikern menar att de inblandade faktiskt 
skulle kunna välja att strejka istället: ”Då får vi en helt annan uppfattning; 
folk kunde faktiskt strejka!”344 
   Historikern menar också att det finns ämnen som man på museet inte 
kan eller vill använda sig av i det pedagogiska programmet. Han nämner 
som exempel att han då museet skulle arbeta i Finland varnat sina kolle-
gor för att försöka skriva något scenario kring 1917-1918.345 Ett annat, 
mer lokalt exempel, är Mörekonflikten:  
 

Vi har jobbat på ett projekt med [en skola i trakten] och 
man skulle där då beröra […] Mörekonflikten. Men det är 
alltså så ömtåligt än i denna dag så att det är inte säkert att 
eleverna skulle stanna kvar på en sådan dag. Det är inte 
säkert att lärarna skulle klara det. Och finge föräldrarna 
veta detta så kan det också bli problematiskt. Och där står 
två historiesyner mot varandra […] Så att det finns ju hän-
delser som vi faktiskt inte vill ta i.346 

 
Historikern berättar vidare att mötet med olika lärare kan se väldigt olika 
ut. Vissa blir mycket upplivade och entusiastiska inför möjligheterna att 
arbeta med museet, medan andra, enligt historikern, stönar över det extra-
jobb samarbetet kan komma att innebära. Historikern menar att det 
mycket väl kan vara den gamle läraren med bara ett halvår kvar till pen-
sionen som får en nytändning, medan en nyutexaminerad lärare förhåller 
sig skeptisk.  
   Från museipersonalens sida verkar tanken med det pedagogiska pro-
grammet vara större än den utedag som eleverna får ta del av. Som 
nämnts tidigare talade historikern om att museet kan fortbilda lärare, i 
alla fall som en inledning till arbetet med rollspelet. Efter utedagen är 
meningen att arbetet med historien skall fortgå i skolan. Detta har dock 

––––––––– 
343 Historiker och pedagog s 4. 
344 Historiker och pedagog s 4. 
345 1918 rasade det Finska inbördeskriget. En djup klyfta delade det finska samhället i olika grupper 
som kämpade mot varandra i blodiga strider. Bittra minnen från denna tid är i högsta grad levande än 
idag hos många. Ämnet är sålunda mycket infekterat. 
346 Historiker och pedagog s 4. Mörekonflikten 1929-31 var en av de längsta och mest infekterade 
lantarbetarkonflikterna i Sverige. Den utspelade sig i Södra Möre härad i Kalmar län. Se Mats Jo-
hanssons licentiatavhandling Mörekonflikten: Klassformering, agrar kapitalism och klasskonflikt i 
Södra och Norra Möre härader 1929-1931. Växjö University Press, Växjö (2008).  
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inte museet möjlighet att följa upp, menar historikern. Förhoppningen är 
dock att lärarna i kontakten med museet fortbildas ”både teoretiskt och 
praktiskt” för att kunna arbeta vidare på egen hand. Historikern berättar 
om några skolor som fortsatt att arbeta med museet i olika projekt och 
även om några skolor som fortsatt arbeta med och vidareutveckla koncep-
tet helt på egen hand. 

 
   Utställningen Afrikafararna och den pedagogiska visningen 
 
Både historikern och pedagogen har varit delaktiga i arbetet med Afrika-
fararna. Historikern kom i detta fall in på ett förhållandevis tidigt stadi-
um och fick möjlighet att delta i olika möten kring utställningens utform-
ning och, som han uttrycker det, någon gång ge ”expertsvar” på olika frå-
gor. Historikern beskriver annars normalfallet som att det står en utställ-
ning färdig som han tillsammans med sina kollegor förväntas göra ett pe-
dagogiskt program kring. Här, i fallet Afrikafararna, menar han att det 
gått något annorlunda till.347 Han lyfter dessutom fram att ett stort arbete 
också lagts ner av en antikvarie på att hitta föremål till utställningen. Det 
pedagogiska programmets utformning har både historikern och pedago-
gen haft stor delaktighet i. 
   En fråga jag ställde i intervjun handlade om skillnaden mellan att gå i 
utställningen på egen hand och följa det pedagogiska programmet. Peda-
gogen förklarar att visningen av Afrikafararna är ett mellanting mellan ett 
pedagogiskt program, som karaktäriseras av att barnen klär ut sig och 
spelar en roll i det historiska dramat, och en vanlig guidning. Skillnaden 
mellan en traditionell och en pedagogisk visning är att guiderna vid den 
senare är tidsenligt kostymerade och spelar historiska roller inför barnen. 
Pedagogen förklarar: 
 

Ja, det är ju själva dramatiseringen som är skillnaden. Att 
de lyssnar men är delaktiga på ett annat sätt. De får ju stäl-
la frågor om det är något de undrar. Sedan blir det ju ut-
ifrån det mänskliga perspektivet; att det är vi, två personer, 
som är aktuella. Det blir från de två personernas synvinkel 
istället för att det bara är föremål och bilder. Det är det 
som är skillnaden.348 
 

Hon menar också att barnen blir delaktiga i att de gör en tidsresa. De får 
liksom följa med Gustava och Magnus som visar dem runt i sina liv i Af-
rika. Pedagogen ställer frågor som ”Hur är det i er tid? Ni kanske har det 
här i er tid också?” Dessutom får de provsmaka mat hos Gustava och tor-

––––––––– 
347 Historiker och pedagog s 11. 
348 Historiker och pedagog s 8.  
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kat kött hos Magnus, ”som han varit ute och jagat.” De får känna på 
Magnus bössa och har möjlighet att interagera genom att själva ställa frå-
gor. Historikern berättar att barnen också får vara med och ladda Magnus 
bössa, och fortsätter: 
 

[Det gäller ju] som sagt att på något sätt få dem med sig. 
Vi appellerar ju lite grann där till pojkarnas historia; stor-
viltsjakt och ”the big five!” De får lära sig vilka ”the big 
five” är! De får se [mannens, som spelar Magnus Forss-
man] studsare.349  

 
Historikern funderar vidare på om de kanske helt skulle satsa på uppdel-
ningen i ”grabbvisningar” och ”flickvisningar.” Sådana försök har gjorts 
tidigare på museet. 
   En fråga till informanterna löd: ”Vad berättar den här utställningen?” 
Svaren landar, enligt min uppfattning, mer i den berättelse det pedagogis-
ka programmet förmedlar än i det själva utställningen förmedlar. Jag me-
nar att det inte riktigt är samma sak, även om det pedagogiska program-
met är uppkommet ur de båda informanternas uppfattning av utställning-
ens berättelse. När informanterna talar om utställningens berättelse är det 
snart, i stort, den pedagogiska berättelsen som återges. 
   Pedagogen tar sitt avstamp i utvandringen. Sedan lyfter hon fram Kal-
marhistoria och resandet som tydliga huvudteman: 
 

Jag spelar en kvinna i den här familjen, Gustava Forssman, 
och sedan berättar jag för barnen dels om varför vi valde 
att flytta och hur resan gick, vad vi hade med oss. Vad sål-
de man på den här tiden? Vad hade vi med oss för varor? 
Sedan berättar jag om hur livet i Afrika var då. Då har vi 
två aspekter; dels min, saknaden efter nära och kära hem-
ma i Kalmar. Vi var ju från en lite finare familj så jag triv-
des inte så bra. Sedan är det ju min make, Magnus Forss-
man, som [min kollega]spelar. Han lyfter fram den här bil-
den med jakten, mera, och det fria livet. Hur han trivs väl-
digt bra där. Så det blir två synsätt, kan man säga, på emi-
gration.350 

 
Även temat könsroller lyfts senare in i samtalet, liksom tidsperspektivet; 
att allt tog längre tid på 1800-talet – själva resan blir ett exempel på detta 
– och här kommer ett jämförelseperspektiv mellan förhållandena då och 
nu fram. 
––––––––– 
349 Historiker och pedagog s 15. 
350 Historiker och pedagog s 7. 



178 

   Just resandet och könsrollerna – det manliga och det kvinnliga – är de 
frågeställningar pedagogen menar strukturerar hennes berättelse.351 Det är 
de trådar hon koncentrerar Gustavas berättelse kring, för att den ska bli 
ett sammanhållet pedagogiskt program med fokus. Hon har försökt ”ska-
pa det hela som en berättelse utifrån ett mänskligt perspektiv” och på ett 
enkelt språk.352 Pedagogen betraktar ovanstående teman som återkom-
mande frågeställningar, tänkta att kunna väcka tankar och diskussioner 
hos eleverna. I det pedagogiska programmet inne på museet utgår man 
från att själva utställningen är en bas och själva problematiseringen sker 
med hjälp av dramatisering. 

 
   I skuggan i Kalmarversionen 
 
Med utställningen som utgångspunkt diskuterade historikern och pedago-
gen aspekter som inte tas upp i utställningen i Kalmar och som inte heller 
kommer med i den pedagogiska visningen. Pedagogen tar själv upp frå-
gan om relationerna mellan ”de vita som kommer och de svarta som är 
infödda.”353 Hon har funderat över detta ämne som hon tycker är viktigt, 
men tungt. Det är så tydligt att det finns en skillnad mellan de infödda 
människorna i Afrika och den fina svenska familj som stiger iland. Hon 
säger dock, att en anledning till att denna fråga inte lyfts upp är att de 
barn visningen vänder sig till är lite för unga för detta. Hon tycker det är 
bättre att läraren i skolan sedan tar upp denna tråd. Ändå kan hon inte 
släppa tanken att det kunde finnas en viktig uppgift att ta tag i här: ”Men 
att man ändå vidrör det lite; vi hade faktiskt svart arbetskraft, vi hade tjä-
nare och de fick inte så mycket i lön.”354 Historikern instämmer och 
tillägger: ”det är ju förmodligen frågan om rent slaveri.”355 Han konstate-
rar att denna problematik är något som helt enkelt valts bort. Pedagogen 
menar också, att man dock inte kan bortse från att tiden såg ut som den 
gjorde då. Hon måste leva sig in i rollen som Gustava och betrakta de 
svarta afrikanerna som annorlunda, i rollspelet. Hon menar att hela pro-
blematiken är en balansgång. 
   I en diskussion om temat om könsrollerna pekar båda på Gustava som 
en ovanligt stark kvinna.356 Det verkar som att båda är nöjda med det sätt 
på vilket könsrollerna är ett tema i visningen. Detta tema visar ju dock 
främst, i min tolkning, skillnaderna mellan Gustavas liv och sysslor och 
Magnus. Både historikern och pedagogen verkar också sakna en djupare 
diskussion om just förhållandet mellan Gustava och Magnus ur ett köns-
––––––––– 
351 Historiker och pedagog s 9, 12. 
352 Historiker och pedagog s 12. 
353 Historiker och pedagog s 13. 
354 Historiker och pedagog s 13. 
355 Historiker och pedagog s 13. 
356 Historiker och pedagog s 9. 
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perspektiv. Vem är egentligen den starke och vem är den svage? Pedago-
gen vill dock lyfta fram de frågor hon som Gustava ställer till barnen på 
visningen i anslutning till detta:  
 

Vad tycker ni att jag ska göra? Tycker ni att jag ska ta upp 
det här med Magnus? Vågar jag det? Vad tror ni att han 
kommer att säga? Tycker ni att jag ska fara hem? […] Vad 
skulle ni säga om er pappa kom hem till er idag och sade 
att nu ska vi flytta till Afrika? Skulle er mamma gå med på 
det?357 

 
Tanken är alltså att genom frågorna försöka dra problematiken kring 
könsrollerna, och genusrelationerna, till ett nutida perspektiv – barnens 
egna nutida perspektiv. 
   Ett annat tema som kommer fram i intervjuns samtal tar sin utgångs-
punkt i relationerna inom den svenska emigrantgruppen. Pedagogen lyfter 
fram det mänskliga perspektivet som det som fångar henne främst när 
hon går in i utställningen: ”Vilka var de som följde med på den här resan? 
Varför följde de med? Jo, för att de var fattiga. De var pigor och drängar, 
de ville skapa sig ett bättre liv.”358 Men historikern ser det inte riktigt på 
samma sätt: ”Fast samtidigt lyfter vi ju inte fram pigorna! Vi lyfter inte 
fram drängarna utan det här är ett överklassexperiment.”359 Han menar att 
detta är en aspekt som också kommit i skuggan, eller helt enkelt också 
valts bort. Historikern vill inte alls kritisera utställningen som han tycker 
är väldigt fin, men visar på andra möjliga sätt att välja att berätta historien 
på: 
 

Det här Skandinavia som han ska skapa, vad är det för nå-
gonting? Ja, det är ju drömmen om ett eget rike egentligen! 
[…] [J]ag hade nog lyft fram […] framför allt människor 
från Mörlunda! Det ska jag gärna erkänna! […J]ag kunde 
lika gärna ha byggt historien kring dem. Vi är ganska 
Kalmarcentrerade här. Vi börjar alltså i Kalmar 1860, i 
Ölandshamnen. Varför börjar vi inte i torpstugan i Kville-
rum, under Ryningsnäs, i Mörlunda socken? […]360 

 
Historikern menar också, att det egentligen är en central fråga att ställa, 
varför dessa människor från Mörlunda valde att åka till Afrika och varför 

––––––––– 
357 Historiker och pedagog s 9. 
358 Historiker och pedagog s 10. 
359 Historiker och pedagog s 10. 
360 Historiker och pedagog s 10. 
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somliga valde att inte göra det. Han upplever detta som något som verkli-
gen saknas i det pedagogiska programmet.361  

 
6.3.3 Problematiserande diskussion 
 
   En kamp om historien 
 
Visste vi det inte innan, kan vi alltså av historikerns, pedagogens och ut-
ställningsansvariges berättelser tydligt se att olika syn på historia finns 
och upplevs inom Kalmar läns museums väggar. Det går också att obser-
vera en kamp om tolkningsföreträde i det praktiska, dagliga arbetet, här 
exemplifierat av historikerns uppfattning om att det är historikerna som 
strider för problematisering och kanske nyansering av historieberättandet, 
medan pedagogerna vill ha ett rakt och tydligt berättande med ett trevligt 
slut, eller i att arkeologerna, enligt historikern, vill ingripa i förmedlingen 
av en sentida historia som de inte har en vetenskaplig utbildning eller ex-
pertkunskap för. Pedagogen menar också att dagens nya perspektiv på då-
tiden kanske borde förmedlas av just historiker, och därför är hon kritisk 
till att det finns så få historiker på museet. Tydligen upplever hon en 
skillnad mellan hur arkeologer och arkivarier ser på historia, i förhållande 
till historikerna. Det kan alltså finnas fog för att betrakta museets utställ-
ningar som produkter där bl a yrkesbeteckningen på medarbetarna i ar-
betsgruppen styr perspektiven och berättelsen. Vi kan också se utställ-
ningen som en kompromiss i en kamp om tolkningsföreträde. I fallet Af-
rikafararna är utställningen dessutom inte bara en kompromiss mellan 
olika historiesyner och åsikter om förmedling. Den framstår dessutom 
som en kompromiss mot bakgrund av att de ursprungliga planerna på, 
som utställningsansvarige kallar den, ”den stora Forssmanska utställning-
en” inte kunnat genomföras på grund av små resurser, materialbrist, tids-
brist och vad mer det nu kan handla om. 
   I högsta grad finns även i det omgivande samhället olika uppfattningar 
och ett levande förhållande till historien. Detta har museets personal att 
förhålla sig till och i de ovan nämnda exemplen, om Finland 1917–1918 
och Mörekonflikten, har de alltså valt att inte beröra problematiken alls. 
Vi kan också tolka det som att exemplet från Södra bruket handlar om en 
ovilja att belysa vissa politiska aspekter av historien. Vi kan tolka detta 
som en historieförmedling där eleverna medvetet fostras till att acceptera 
ett patriarkaliskt samhällssystem, där konflikt tonas ned och kamp inte 
lönar sig. En parallell går att finna i Afrikafararna där förhållandet mellan 
svarta och vita, eller vad några svenskar egentligen gjorde i södra Afrika, 
inte heller diskuteras. För att kunna uttala sig om ifall detta är ett genom-

––––––––– 
361 Historiker och pedagog s 9.  
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gående drag i Kalmar läns museums historieförmedling måste fler histo-
riedidaktiska undersökningar av de pedagogiska programmen och utställ-
ningarna göras och jämföras. Här fokuserar analysen en sådan utställning 
– Afrikafararna.  
   Vad gäller Afrikafararna som utställning verkar historikern nöjd med 
att ha fått komma in i arbetet på ett mycket tidigt stadium. Min uppfatt-
ning är dock att varken pedagogen eller historikern har fått så väldigt sto-
ra möjligheter att påverka själva utställningen ens i detta fall. Denna slut-
sats grundar sig på det faktum att det i intervjuerna framkommer exempel 
på funderingar på andra perspektiv och lösningar som historikern och pe-
dagogen kanske egentligen tycker skulle ha funnits med i utställningen 
eller programmet. Ingen av dem vill dock kritisera utställningen eller den 
dramatiserade visningen, sådana de nu blev. Huvudansvaret för utställ-
ningen har legat hos den utställningsansvarige, som i sin tur haft att för-
hålla sig till en ganska fast grundförlaga från Växjö. Möjligen tänker his-
torikern och pedagogen på det pedagogiska programmet, som de båda ar-
betat mycket med. Detta är ju dock inte samma sak som utställningen och 
förmedlar inte nödvändigtvis samma berättelse eller samma perspektiv. 
  
   En konfliktlös berättelse 
 
Om utställningen kan beskrivas som en berättelse där vissa aspekter lyfts 
fram och andra fått stå tillbaka, kan det pedagogiska programmet sägas 
ytterligare ha renodlat och belyst vissa perspektiv. Pedagogen lyfter det 
mänskliga perspektivet och könsrollerna. Även resan och i någon mån 
emigrationen lyfts av museets medarbetare. Allt knyts hårt till personhi-
storia och den lokala kontexten. Den pedagogiska visningen fungerar en-
ligt historikerna och pedagogen som ett problematiserande av utställning-
en. Tanken är att de teman som fungerar som struktur för den dramatise-
rade visningen skall väcka tankar och diskussioner hos eleverna. Till viss 
del arbetar man också med att få eleverna att tänka till genom att ställa 
frågor till dem. Det är något av en pedagogisk metod för medarbetarna på 
museet. Någon längre tid för eftertanke eller någon diskussion finns dock 
inte plats för i det pedagogiska programmet. Här lämnar, enligt histori-
kern och pedagogen, museet ansvaret över till läraren. Museipersonalen 
hoppas att diskussionerna fortsätter i skolan och att läraren plockar upp 
teman som museet valt bort. I detta fall t ex frågor om relationerna mellan 
svarta och vita då och nu, slaveri, apartheid, relationer mellan emigran-
terna inom gruppen: klasskillnader, orsaker till utflyttning, o s v. På detta 
vis kan vi konstatera att historieberättandet blir ganska konfliktlöst. I te-
mat kring könsrollerna menar dock historikern och pedagogen att en pro-
blematik lyfts fram i det att man berättar om hur annorlunda Gustavas liv 
var i förhållande till Magnus. Konflikten ligger då i att Gustava vantrivs 
och längtar hem till Kalmar, medan Magnus har det bra – bättre än hem-
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ma i Sverige. Både historikern och pedagogen funderar dock på hur den-
na konflikt verkligen når fram i berättandet och hur de skulle kunna ha 
förtydligat den. 
      Företrädarna för Kalmar läns museum lyfter fram de intressanta frå-
gorna om varför emigranterna från Kalmartrakten och Sverige valde att 
emigrera och valde att resa till just Afrika. Det är nästan så att den ut-
ställningsansvarige legitimerar utställningen i stort med dessa viktiga frå-
gor. Han menar att de dock inte kan besvara dem i utställningen. Frågan 
är om utställningen över huvud taget kan sägas ställa dessa frågor. Jag 
menar att den inte gör det. Inte heller på Svenska Emigrantinstitutet lyftes 
dessa frågor. Som jag tidigare nämnt syns de alltså inte någonstans expli-
cit i utställningens textmaterial. Även här undviks alltså ett möjligt kon-
fliktperspektiv. 

 
   Historia i narrativa mönster 
 
Dramatiseringen av det historiska stoffet är en pedagogisk metod; att an-
vända tydliga aktörer i en klar intrig för att eleverna ska kunna sätta sig in 
i skeendet, förstå det och lära något av det. Historien berättas i narrativa 
mönster. Historikern vid KLM funderar generellt över problematisering 
och nyansering i samband med historieberättande. Han uttrycker farhågor 
över att den bild som presenteras på museet blir för stark och att den upp-
fattas som det enda rätta. I samband med en diskussion om konfliktlöshet 
i historieberättandet framstår denna problematik som ytterst angelägen att 
reflektera över. Historikernas åsikt är att pedagogerna gärna vill ha den 
begripliga, avslutade och ”raka” historien att berätta. Man kan i samman-
hanget fundera över pedagogikens förhållande till didaktiska frågor om 
hur metod och innehåll samverkar med målet för verksamheten, och vil-
ken historieämnets natur är. Även i samtalet med den utställningsansvari-
ge som vill ”berätta historien för besökarna” (min kursiv.) – ”grundberät-
telsen” – uppstår frågan om vilken denna historia är och huruvida det 
skett någon problematiserande diskussion i produktionsprocessen om ifall 
något historiskt grundmaterial egentligen går att presentera som historien 
i bestämd form. I själva förmedlingen om Afrikafararna på KLM pro-
blematiserar man i alla fall inte på detta sätt, varken i anslutning till ut-
ställningen eller i det pedagogiska programmet. 
   När den dramatiserade visningen är slut och museimedarbetarna ”kastar 
av sig” sina roller är detta ett sätt att bryta illusionen. Vi är tillbaka i nuti-
den och museipersonalen vill diskutera historien som vi just bevittnat ut-
ifrån barnens egna nutida perspektiv. Främst är det alltså barnens tids-
medvetande som aktiveras. Pedagogerna försöker få barnen att tänka över 
frågor som finns i den historiska berättelsen i relation till sin egen tid. Det 
blir dock aldrig riktigt fråga om någon djupare diskussion. Kanske gäller 
detta endast för den visning jag bevittnade, kanske är denna visning ty-
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pisk. Klart är dock att samtalet hellre kan beskrivas som en dialog ledd av 
pedagogerna än en diskussion där barnen själva tar initiativet. Att det blir 
så kan antingen ha att göra med att pedagogerna inte kan släppa kontrol-
len över samtalet eller att eleverna inte förmår att ta ett större initiativ. 
Här finns dock en möjlighet att fördjupa diskussionen och kanske att ut-
mana barnens historiemedvetande. 
   I den pedagogiska visningen för Afrikafararna ställer museipersonalen 
många frågor till eleverna som handlar om hur de själva skulle uppfatta, 
eller handla i, vissa situationer. Här finns en möjlighet att fördjupa ele-
vens uppfattning om sig själv som handlande subjekt och historisk aktör. 
Dessutom dras paralleller mellan dåtid och nutid när den Forssmanska 
familjens situation jämförs med elevernas egna familjers situation. Det 
finns alltså en dialog mellan dåtid och nutid. Historikern menar att detta 
kan kallas ett arbete med historiemedvetandet. En tredje tidsdimension – 
framtiden – finns dock inte närvarande. Inte heller en distansering från 
berättelsen till en diskussion om varför det är intressant att veta något om 
denna tid idag och varför denna historia kan vara aktuell nu. Någon av 
pedagogerna på museet brukar vilja arbeta med ”de eviga frågorna,” en-
ligt historikern, som dock själv verkar tveksam därtill. Kanske fruktar han 
att det ska uppstå någon form av anakronism i överförandet av känslor 
och förhållanden som är aktuella i vår tid till tidigare perioder, då förut-
sättningarna var annorlunda. En uppenbar risk. Samtidigt kan kanske fo-
kusering på ”eviga frågor” skapa nödvändiga förutsättningar för ett be-
traktande av historia i relation till de tre tidsperspektiven då, nu och i 
framtiden, och för att kunna arbeta mer aktivt med att fördjupa ett histo-
riemedvetande. 

 
   Lättfattligt och lättillgängligt 
 
När frågan om förmedling diskuteras med den utställningsansvarige 
kommer fokus att ligga på det skrivna ordet som medium – texternas 
struktur, form, innehåll och placering. Han nämner också kort att upple-
velsen är viktig för lärandet. Att texterna är viktiga för ansvarige kan kan-
ske ha att göra med hans bakgrund som journalist med texten som det 
viktigaste redskapet för förmedling. Den bild den ansvarige ger av arkeo-
logerna i huset är att även dessa i mycket använder texten för förmedling, 
även om arkeologer typiskt vill prioritera föremålets betydelse. Texten 
har också stor betydelse i många andra museer.  
   Det är för den ansvarige viktigt att texterna är lättfattliga och lättill-
gängliga för alla. Problemet med detta framstår som uppenbart; att en 
förenklad text även ger bilden av en enkel historia – en förenkling av ett 
oerhört komplext skeende. Hur kan ett museum lösa en sådan problema-
tik? Och hur gör man för att vända sig till ”alla?” Den utställningsansva-
rige talar, liksom producenten i Växjö, om ett vid-sidan-om-material med 
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möjlighet till fördjupning. Ett sådant har dock inte arbetats fram till Afri-
kafararna på KLM. 
   Ett led i att arbeta med lättillgänglighet i museet och utställningarna är 
för den utställningsansvarige att leda besökarna genom museet, i en tyd-
ligt strukturerad utställning, där man vet åt vilket håll man ska gå. Ett al-
ternativ som diskuteras i museivärlden är att just för att undvika vad som 
brukar kallas ”the museum shuffle”362, istället bygga utställningarna så, 
att besökaren inte blir så styrd i sin upplevelse. Då kan också rumslighe-
ten utnyttjas på annat sätt så att nyfikenhet och upptäckarglädje stimule-
ras. I Kalmar läns museums val att arbeta med narrativa mönster och be-
rättandet av en grundhistoria torde dock en viss tydlig struktur, kanske 
kronologisk, eller tematisk, av utställningen vara nödvändig och önsk-
värd. 
   Utställningsansvariges fokus på texterna som kunskapsförmedlare ny-
anseras av hans åsikt om att pedagogerna och det pedagogiska program-
met allt mer borde knytas till huvudbyggnaden i Kalmar. I så fall skulle 
möjligheter öppnas för kunskapsförmedling i andra former, helt andra 
upplevelser och även problematisering och nyansering, om programmet 
lades upp på ett sådant sätt. I denna fråga finns dock, som intervjun med 
historikern visar, olika åsikter. Andra inom museet vill istället arbeta för 
att synas allt mer ute i länet – att flytta ut museet och det pedagogiska 
programmet i en mobil verksamhet. Jag uppfattar dock inte det som att 
dessa förespråkare menar att pedagogerna skulle ha mindre plats, eller ett 
mindre viktigt uppdrag att utföra, inne på museet. Snarare, att museet 
som just länsmuseum skulle ta ett större ansvar för att vara en kulturför-
medlare i hela länet. 

 
    En opolitisk historia? 
 
Utställningen Afrikafararna visar, enligt den ansvarige, ”bara historia” i 
betydelsen bara dåtid. Visserligen finns en del om det nutida Sydafrika 
och lite om apartheid med. Kanske är det fokuseringen på lokalhistorien 
och personerna i emigrantgruppen som gör att den ansvarige valt bort att 
följa upp de trådar till nutid som fanns i materialet från Växjö, eller att 
fördjupa dessa dimensioner.363 Utställningen betraktas av den ansvarige 
också som helt opolitisk.364 Ett annat sätt att betrakta historia på är att det 
på ett eller annat sätt alltid handlar om politik, speciellt när vi börjar dis-
––––––––– 
362 Museum shuffle: att sakta hasa runt i museilokalen, monter för monter, i lagom avstånd till och 

taktfast samspel (som ett slags dans!) med andra besökare, längs en tydlig ”rutt”. 
363 I Växjö hade äldre bilder från Potchefstroom varvats med nutida bilder. Dessutom hade den korta 
tv-filmen om dagens Potchefstroom en mer framträdande plats. Även färgglada, reklamliknande fo-
ton på vilda djur och natur hängde mer centralt placerande i Växjö. De förde tankarna till turism och 
safariresor till Sydafrika – ett idag fortfarande exotiskt land.  
364 Utskrift av Intervju med utställningsansvarige, Kalmar läns museum (2005-05-09), s 6. 



185 

kutera historieförmedling. Ovan nämnda avsaknad av konflikter i utställ-
ningen och visningen, och tystnaden kring aspekter som t ex relationer 
mellan olika etniciteter, skulle i högsta grad kunna betraktas som politis-
ka val. Att producera en opolitisk utställning verkar också rimma illa med 
den ambition den ansvarige ställer upp för Kalmar läns museum: att vara 
en aktiv ställningstagare i offentligheten för demokratiska värderingar. 
   De flesta av ovanstående frågor kan egentligen sammanföras till den 
övergripande frågan: Vad är egentligen målet med historieförmedlingen 
på Kalmar läns museum? De slutsatser som kan dras av det material in-
tervjuerna erbjuder säger att målet kanske inte är helt genomtänkt, enty-
digt eller delat av alla. Alternativt är målet mycket väl genomtänkt, me-
dan de olika formerna för framställning och kanske främst stoffurval inte 
alltid korresponderar med målet. Vad? Hur? och Varför?-frågorna är i så 
fall inte kalibrerade att utmynna i en integrerad enhet. De olika svaren om 
att besökarna ska lära sig, eller tillägna sig, ”historia”, ”demokratiska 
värderingar”, ”mer än de visste när de kom hit”, ”orientering i världen 
och tiden”, ”ett intresse för historia”, beskriver alla vida strävansmål för 
museets verksamhet och historieförmedling. Dessa olika målbeskrivning-
ar rymmer alla väldigt många olika sätt att se på dels historia och dels pe-
dagogik. Det är bra och viktigt att det finns en flexibilitet och mångfald i 
hur historia kan betraktas, liksom det är viktigt att denna mångfald syns i 
museet. Det blir däremot problematiskt när olika mål bryts av mot var-
andra eller kanske motverkar varandra i samma utställning, i samma pro-
gram, eller i tankarna hos samma person. I sådana fall kan förmedlingen 
uppfattas som otydlig eller motsägelsefull, vilket i sin tur kanske negativt 
påverkar besökarens uppfattning av utställningen. Eller budskapet. 

 
6.3.4 Mottagningsskedet 
 
Läraren och lärarassistenten 
 
När utställningen visades i Kalmar fanns alltså ett pedagogiskt program – 
en pedagogisk visning – som vände sig till länets mellanstadieklasser. Jag 
fick möjlighet att följa en sådan klass i mötet med Afrikafararna och även 
möjlighet att intervjua deras lärare.365 Besöket med klassen på museet 
kom, enligt lärarna, till stånd på grund av att en rad tillfälligheter sam-
manföll. Läraren hade fått tips av en pedagog på museet om att program-
met fanns att besöka, man kunde för utflykten utnyttja ”Kulturresan” – ett 
erbjudande från kommunen om att elever får åka på kulturevenemang till 
reducerat pris – och man kunde samordna studiebesök på flera ställen på 

––––––––– 
365 Uppgifter i följande avsnitt från Intervju med klasslärare och lärarassistent till femteklass på mel-
lanstadieskola i Kalmar kommun, 3/6 2005. Ej bandad på deltagarnas begäran. Referat från minnes-
anteckningar. 
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samma dag. Dessutom hade en majoritet av föräldrarna inget emot att 
skicka med eleverna matsäck, så att de kunde vara borta en hel dag. 
Många bitar ska således falla på plats innan ett sådant här besök kommer 
till stånd. 
   Lärarna menade att det är svårt att åka på dylika evenemang eftersom 
det finns dåligt med medel avsatta till sådant. Det handlade inte om att de 
nu var i slutet på vårterminen utan detta är ett problem som löper över 
hela året. Om de lägger pengar på kulturbesök blir någon annan del av 
skolverksamheten lidande, menade lärarna. Dessutom kan det hända att 
man måste förhandla med hela lärarlag om att ”få” åka med sin klass. Att 
det alltid blir diskussioner om pengar när någon får en tanke om något de 
vill göra, kanske något pedagogiskt utvecklande, upplevs som frustreran-
de och ”tar snabbt bort glädjen med idén.”   

 
   Afrikafararna i undervisningen 
 
Egentligen skulle klassen läsa om Afrika i 6:an, men de ville gärna ta till-
fället i akt när det bjöds och valde att åka och titta på utställningen nu, på 
vårterminen i klass 5. De kunde knyta an till en uppgift i det nationella 
provet i svenska för detta år, som handlade om strutsar, och de fann 
strutsfjädrar i en annan utställning på museet. Lärarna tänkte nu starta den 
nya terminen, direkt efter sommarlovet, med temat Afrika. 
   Innan de åkte till museet arbetade klassen med förberedelser. Läraren 
arbetar inte likadant varje gång hon ska förbereda ett studiebesök. Det be-
ror lite på. Hon varierar sig. Läraren hade fått material från museet som 
hon använde för att läsa in sig. Det var tre olika texter. Dessutom fanns 
en helsidesartikel om utställningen ”Afrikafararna” från en dagstidning 
att tillgå. Denna gick läraren igenom med klassen i skolan, och eleverna 
fick i läxa att läsa texten med sina föräldrar. Somliga verkar ha gjort detta 
och somliga verkar ha struntat i eller glömt uppgiften. Läraren berättade 
om Afrikaresan för klassen i skolan och visade rutten på kartan. 
   Samma dag som eleverna sett utställningen fick de i skolan börja tänka 
med pennan i hand på vad de sett och upplevt. Tre dagar senare ritade lä-
raren upp en mind-map på tavlan och eleverna skrev om besöket. Läraren 
gick runt och hjälpte till med språket. Målet var att eleverna skulle skriva 
”fritt” om sina upplevelser på museet. Eventuellt skulle de ta en bildlek-
tion till att rita egna bilder över besöket. Eleverna kommer inte att få nå-
got förhör eller prov. Istället kommer de att återknyta till temat framöver. 

 
   Att lära på museum 
 
Lärarna var i stort sett nöjda med museets pedagogiska program. De tyck-
te att det var intressant att få veta mer om svensk emigration till Afrika. 
Det handlar ju så mycket om Nordamerika annars, menar de. De ställde 
sig dock lite frågande till varför pedagogerna inte tog upp mer av Kal-
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maranknytningen. I vårt samtal kom t ex Svarta Sara och hennes dotter, 
som båda hamnade i Kalmar, upp. De tyckte kanske också att det var lite 
mycket med all mat som bjöds. Kanske kunde ”Gustava” berättat mer om 
sina upplevelser istället. Läraren reflekterade också över att man i berät-
tandet inte talade mer om de svarta afrikanerna. Hon undrade om det kan 
bero på att vi inte gärna talar om ”negrer” längre – att ämnet liksom har 
blivit tabu idag. Assistenten nämnde nutidskopplingen i samband med att 
vi talar om Svarta Sara och om det som eventuellt kunde förbättras. 
   Lärarna upplevde att de flesta eleverna tyckte att besöket var intressant. 
Det finns dock alltid någon som inte gillar sådant, eller som säger att de 
inte tyckte det var roligt. Men, menade läraren ironiskt, idag är bara det 
som är ”lyxigt” roligt. Hon menade också att elever kan säga att de inte 
uppskattade något medan de i själva verket visst tyckte att det var intres-
sant och kul.  
   Kring upplevelsedagar – som skolan arbetat med tillsammans med mu-
seet tidigare – sade lärarna att de tycker att sådana förstärker lärandet och 
kan passas in ganska bra i den övriga undervisningen. 
   På frågan om vad lärarna tänkt sig att eleverna skulle få ut av historie-
undervisningen på museet svarar de ”inlevelse”, ”jämförelse mellan då 
och nu”, och ”utvecklingen” – en insikt om att det som varit förr ligger 
till grund för hur det är idag. Speciellt ”inlevelse” tycker de är viktigt, att 
förstå att det som hänt är ”verkligt” – ”detta har verkligen hänt!”  

 
Eleverna 
 
Den skolklass jag följde under visningen av Afrikafararna på länsmuseet 
träffade jag åter några dagar senare på deras skola. Jag ville fånga upp in-
tryck av och tankar kring utställningen och genomförde därför fyra 
gruppintervjuer med ca 4-5 elever åt gången. Dessa intervjuer bandades 
och skrevs ut. Jag utgick från ett frågeformulär, där alla frågor ställdes till 
samtliga grupper. Ibland följde jag dock upp något spår av det eleverna 
sagt, varför intervjuerna inte ser exakt lika dana ut.  

 
   Gruppintervjuer med mellanstadieelever 
 
I det material som jag fått fram genom dessa intervjuer har jag kunnat 
göra ett flertal intressanta observationer. Att det inte går att generalisera 
och betrakta resultaten av undersökningen som allmänt gällande gör inte 
att de på något vis skulle vara ointressanta. Det mest intressanta med en 
sådan här undersökning är att den kan visa på relationer mellan det för-
medlade och det uppfattade. 
   Till viss del vidhäftas metoden med intervjuer vid problemet att de svar 
vi får fram hänger på hur vi frågat och att det just är vi som frågat. Dessa 
elever hade inte mött mig tidigare, bortsett från den dag då jag följde dem 
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på visningen i Kalmar. Vid det tillfället höll jag mig så anonym och så 
mycket i bakgrunden som möjligt. När jag så kom till elevernas skola för 
att intervjua dem, presenterade jag mig och förklarade vad jag sysslar 
med och vad jag önskade av dem. Det är möjligt att det faktum att jag var 
okänd för dem påverkade deras svar. Kanske de inte kände sig bekväma i 
intervjusituationen eller i att tala med en främling. Å andra sidan kan det 
också vara enklare att tala öppet med någon man inte känner, har någon 
relation till eller står i beroendeställning till. Många elever visade sig en-
tusiastiska över att få vara med. Alla elever deltog i gruppintervjuerna 
och ingen uttryckte motvilja mot att ställa upp.  
   Att eleverna inte mött mig tidigare betyder ju också att jag å min sida 
inte heller hade någon uppfattning eller kännedom om den enskilde ele-
ven. Detta kan vara en fördel, då jag inte hade några förväntningar på el-
ler förutfattade meningar om de enskilda eleverna. Det kan samtidigt vara 
en nackdel, då jag inte kände till olika mönster och relationer inom elev-
gruppen. Kanske någon inte svarade sanningsenligt eller svarade alls på 
frågorna på grund av att de kände sig obekväma inför sina kompisar. På 
den stund jag träffade eleverna var det omöjligt att hinna uppfatta sådana 
tendenser. Det var också omöjligt att med olika förhållningssätt se till att 
alla i gruppen kom till tals och fick säga allt de ville, även om jag vinnla-
de mig om att tala med alla, och då och då försökte fokusera någon elev 
som inte sagt så mycket. Detta kan vara en nackdel med att intervjua ele-
ver i grupp. Det var dock det enda sättet för mig att genomföra intervju-
erna på, på den begränsade tid jag hade till förfogande. Att genomföra 
gruppintervjuer innebar att jag fick en möjlighet att tala med alla elever 
och att plocka upp många olika tankar och röster. Dessutom menar jag att 
pressen på den enskilda eleven hade blivit allt för stor om jag – för dem 
en främling – hade försökt genomföra intervjuer med eleverna en och en.  
   Det är också möjligt att några av eleverna trots allt uppfattade det som 
att jag kom från museet. Möjligheten finns att denna uppfattning färgade 
deras svar. Jag tror dock inte att det var så, då jag utifrån de frågor ele-
verna ställde till mig kände det som om de uppfattade att vi delat samma 
upplevelse på museet. Ett annat förhållande som kan ha påverkat några av 
elevernas svar var att lärarassistenten satt med under en av gruppintervju-
erna. Jag tolkade denna önskan om att få delta i termer av att hon var mån 
om att höra vad jag frågade barnen om och se hur jag förhöll mig under 
intervjusituationen. I sammanhanget, och mot bakgrund av en vid tid-
punkten aktuell debatt om forskning där barns integritet blivit kränkt, an-
såg jag att denna önskan kunde vara rimlig och att omtanken om barnen 
vägde tyngre än något argument jag kunde ha om att detta kunde påverka 
deras svar. Assistenten själv hade inget att vinna på att försöka influera 
barnen i någon riktning då, samtalet mest rörde visningen på museet och 
Afrikafararna. Hon förhöll sig också helt tyst och passiv under intervju-
tillfället. 
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   På grund av att jag arbetat med gruppintervjuer med barn blev det också 
omöjligt vid transkriptionen att urskilja om det var en flicka eller pojke 
som svarade på de olika frågorna. Det blev alltså omöjligt att genomföra 
någon undersökning av ifall flickorna uppfattat saker och ting annorlunda 
än pojkarna. Vid ett kommande forskningsprojekt kunde man tänka på att 
dela in gruppintervjuerna efter kön. Möjligen kunde detta ge vinster i 
form av svar på frågan ifall vissa delar av förmedlingen appellerat mer till 
flickor än till pojkar. Historikern på KLM talar ju dessutom ovan om 
”pojkarnas historia.” Eftersom jag själv aldrig uppfattade detta som vare 
sig något framträdande perspektiv eller någon utarbetad metod i visning-
en, lade jag inte upp intervjuerna efter det och har alltså inte följt upp det 
i undersökningen om Afrikafararna. 
   Poängen med dessa intervjuer var heller aldrig att försöka kartlägga om 
den ene uppfattat mer än den andre av utställningens berättelse. De olika 
svaren som framkom under intervjuerna blir istället tillsammans en kvali-
tativ undersökning av vad gruppen uppfattat av visningen och utställning-
en och vad eleverna funderar kring. Ett sociokulturellt sätt att se på läran-
de handlar om att tänka att kunskapande sker i samtalet mellan olika 
människor. Därför blir frågan om vad individen minns mindre intressant 
än frågan om vad för kunskap gruppen delar. Fördelarna med gruppinter-
vjuer för att få fram det material jag främst var ute efter övervägde alltså i 
detta fall. I en gruppintervju kan det dessutom hända att det kommer fram 
fler saker än det hade gjort om jag hade arbetat med enskilda intervju-
er.366 Det den ene kommer ihåg får den andre att minnas något ytterligare. 
Detta blir alltså en lärandesituation som i någon mån kan jämföras med 
en forskningscirkel där det gemensamma samtalet syftar till att minnas, 
kartlägga och gemensamt (re)konstruera.367 Det finns också exempel på 
sådant gemensamt lärande i materialet. Därför kan man tala om en grup-
pens gemensamma rekonstruktion av museibesöket och av berättelsen om 
Afrikafararna. Det är också en sådan narrativ analys jag gör. Genom att 
tolka elevernas svar söker jag se deras minnen av besöket som en berät-
telse; deras berättelse om Afrikafararna.368 Nedan följer i denna anda en 
sammanställning av de olika gruppernas svar och tankar, sorterade under 
tematiska rubriker. 

 
 
 
 

––––––––– 
366 Wibeck, Viktoria. Fokusgrupper – om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. Stu-
dentlitteratur, Lund (2000) s 39. 
367 För en beskrivning av vad som karaktäriserar forskningscirkeln se t ex Lars Olssons ”Arbetrarhis-

toria om och med typografer i Lund. Erfarenheter av ett cirkelforskningsprojekt 1983-1988” (2003). 
368 Wibeck (2000) s 103. 
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   Om historia 
 
Alla gruppintervjuerna inleddes med frågor om historia och historieämnet 
och den historieundervisning barnen fått i skolan. Flera av eleverna me-
nar att historia är ”det som hänt.” Någon talar om att det handlar om att 
”flytta tillbaka i tiden.” Någon annan ger konkreta exempel så som: ”Vi 
anföll Ryssland! Det är historia!”  
   Exempel på vad de läst för historia i skolan blir en lista inkluderande 
främst olika epoker; stormaktstiden, medeltiden, ”bronstiden”, stenålder, 
vikingatiden, men också första och andra världskriget, gudar och Gustav 
Vasa. Afrikafararna kommer också upp.  
   På frågan om varför man läser historia i skolan svarar eleverna typiskt 
”för att man ska veta hur det var förr,” ”veta hur de hade det” och, mer 
allmänt, ”för att man ska lära sig”.  
 

E: Det är väl rätt bra om man vet vad som har hänt. 
CA: Varför är det bra att veta vad som har hänt? 
E: För att man inte ska göra om det som var dåligt.369 

 
En elev menar också att det kan vara bra för ”[o]m någon annan tycker 
om historia så kan man ju prata med den och så.”370  
   Flera elever menar att man kan lära av historien men vad man ska lära 
har de lite svårare att ge exempel på. De tänker på föremål och menar att 
förr hade man inte så mycket saker så det är bra att veta vad vi har idag, 
som inte fanns då – mediciner t ex. Vidare; vad det fanns för slags mat 
och hur chipsen såg ut. Dessutom, menar någon, är det bra att veta vad 
som hände förr som inte händer nu. Någon talar om telefonen som exem-
pel, och uppgradering. Denne elev menar att det skett en utveckling som 
kan vara bra att ha koll på. En annan talar också om telefonen och pekar 
på att det är viktigt att veta vad man inte kunde göra då, men kan nu – 
ringa t ex.371  
   Några andra menar att det kan vara bra att kunna historia om man ska 
bli historielärare, och när man ska hjälpa sina egna barn med historieläx-
an. Andra tänker lite mer allmänt att det kan vara kul att ”veta lite” och 
att man aldrig kan veta vad man ska bli när man blir stor, och vad man 
följaktligen kan ha nytta av. 

 
 
 
 

––––––––– 
369 Utskrift av gruppintervjuer genomförda med elever från klass 5, (2005-06-03) s 8. 
370 Elever från klass 5 s 2. 
371 Elever från klass 5 s 19. 
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   Afrikafararna 
 
När gruppintervjuerna genomfördes hade det gått fyra dagar sedan barnen 
besökte museet. Jag frågade dem vad de kom ihåg av Afrikafararna, för 
att få fatt i vilken bild de fått av utställningen och visningen och vilka sa-
ker de främst tagit till sig. Under intervjuns gång kom det fram att elever-
na hade läst en text och talat lite om Afrikafararna innan de gick till mu-
seet. Därför är det möjligt att en del av det de sade sig minnas kom från 
den text de läst och inte från Afrikafararna som utställning/visning. Detta 
skulle främst kunna gälla för historien kring Alarik, Skandinavia, Gustava 
och Magnus. Annat kan tydligt spåras tillbaka till den pedagogiska vis-
ningen på museet. 
   Det barnen främst nämnde att de kom ihåg av historien rörde Magnus 
och Gustavas liv och öden: 
 

E: Det handlade ju om… Det var först en… Det var två 
stycken som hette Magnus och Gustava Forssman. Mag-
nus hade en bror som hette Alarik och han flyttade till Af-
rika. Han var affärsman och flyttade till Afrika. Då erbjöd 
han sin bror att han skulle få komma dit. Då fick Magnus 
försöka övertala Gustava för hon var lite osäker. Sedan 
åkte de ut. Det fanns inte så mycket. De hade fyra barn 
också. De fick ju ett barn där också, fast det dog ju. Så var 
hon ju gravid när hon åkte hem. Hon fick ju en pojke se-
dan när hon kom hem.372 

 
De kommer också ihåg vad de åt, fast hur maten passade in i samman-
hanget hade alla inte greppat: 
 

E: Vi fick smaka på olika saker. 
CA: Vad var det? Kommer du ihåg? 
E: Sådana här… 
E: Kafferbuffelkött. 
E: Ja. Och majsbröd. 
E: Och vanligt bröd. 
E: Och fikon. Torkade fikon. 
CA: Varför skulle ni smaka sådana saker? 
E: De åt väl det? 
E: Nä, de hade med sig det. 
E: Nä, de åt det nere i Afrika. 
E: Jaha. 

––––––––– 
372 Elever från klass 5 s 20. 
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E: Där [bakar] de inte bröd på vete så som vi gör här i 
Kalmar. Där odlar de majs.373 

 
Flera elever tar upp Gustava och det barn hon förlorade. De mindes också 
att hon fick ett nytt när hon flyttade hem till Sverige. 
   Flera nämnde resan, någon Octavia och Skandinavia och den tid det tog 
att segla till södra Afrika och att ta sig med oxkärra över bergen. Namnet 
”Drakbergen” [sic] hade också fastnat. I flera fall kan eleverna komma 
ihåg och räkna upp flera av sakerna och varorna som emigranterna hade 
med sig: 
 

E: Ja, det var en sådan där plog och en sådan man satte 
strykjärn på. Så eldade man däri och så blev det varmt. 
E: De hade väldigt stora tunnor med öl med sig. 
E: Så hade de speciella lådor för hattar. 
[…] 
E: Och en stor kista med kläder. 
E: Och mat.374 
 

Att farmen inte gick så bra kommer också fram: ”Skandinavia blev ingen 
succé.”375 Någon kom ihåg att Magnus varit både storviltjägare och lant-
mätare. Flera elever kom ihåg hans jägarhistorier; i alla grupperna kom 
de ihåg att han jagat ”the big five” och många kunde räkna upp alla dju-
ren:  
 

Just det… Magnus han blev ju en ’big five.’ The big five. 
Han blev storviltsjägare och då måste man skjuta ’the big 
five.’ De fem djuren man måste skjuta då var kafferbuffel, 
elefant, noshörning, lejon och leopard.376 

 
Någon nämnde Magnus bössa och stampet i golvet som skulle illustrera 
när bössan avfyrades. En elev nämner att människorna som fanns i Afrika 
såg annorlunda ut: ”[D]e berättade att de såg annorlunda ut där. De är ju 
svarta där nere.”377 De visste också att det funnits bilder på svarta i ut-
ställningen: 
 

E: Det var bilder på den här – jag kommer inte ihåg vad 
den heter men – det var någon sådan här zoo… eller vad 

––––––––– 
373 Elever från klass 5 s 10. 
374 Elever från klass 5 s 13. 
375 Elever från klass 5 s 3. 
376 Elever från klass 5 s 3. 
377 Elever från klass 5 s 4. 



193 

det hette? Inte zoo men de hette något sådant här som 
zulu… eller vad hette de? Några sådana här krigare? 
CA: Zulukrigare. 
E: Ja. 
CA: Var de intressanta? 
E: Ja. De såg coola ut. 
E: De hade lite andra… vad ska man säga, kläder! 
E: (Ohörbart) 
(fniss)378 

 
   Att lära på museum 
 
Frågan ”Vad tror ni att ni lärde er av Afrikafararna?” syftade till att få 
eleverna att tänka ett extra varv kring vad de sett och vad de uppfattat. 
Jag ville också se om eleverna vid detta stadium kopplade ihop det de ta-
git del av på museet med sig själva – se sin egen plats i historien. Ytterli-
gare en fråga var tänkt att hjälpa dem att koppla det som de uppfattat på 
museet till sina egna liv: ”Lärde ni er något ni kan ha nytta av i erat liv?” 
Flera elever tar här upp att de fått lära sig hur man hittar vatten på savan-
nen: ”Ja man släpper in en babian i en säck och knyter ihop den. Och den 
måste ju vara levande, då. Så släpper man ut den efter en dag och så letar 
den upp vatten.”379 I en annan grupp är man dock lite tveksam till om det 
där verkligen är användbart: 
 

CA: […] Lärde ni något av Afrikafararna som ni tror att ni 
kan ha nytta av i ert liv? 
E: Ja! Det där med apan så man får vatten. 
E: Ja! 
E: Ifall man är ute någon gång. 
E: Nja… 
E: (fniss) ”Ifall man är ute på savannen någon gång!”380 

 
Flera talar om ”the big five” och några om hur långt och jobbigt det var 
och är att resa till södra Afrika. Här frågar jag också efter att eleverna ska 
tänka in sig själva i situationen: 
 

CA: Skulle ni tycka att det var roligt att göra en sådan 
resa? 
E: Jaaa… både och. Både ja och nej. 
E: Ja. 

––––––––– 
378 Elever från klass 5 s 18. 
379 Elever från klass 5 s 5. 
380 Elever från klass 5 s 17. 
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E: Det skulle nog vara kul att vara där kanske ett tag, men 
efter en stund skulle det nog bli långtråkigt. 
E: Utan tv. 
E: Jag kan inte åka så långt. Det går inte. 
CA: Okej. Varför inte? 
E: Nä. Jag kan inte. […] Jag blir väldigt sjösjuk. 
E: Om det finns spel och så…(ohörbart) 
CA: Okej. Då skulle du kunna tänka dig att åka? 
E: Ja.381 

 
Någon elev har lärt av visningen att det inte är lätt att leva i Afrika, och 
”man fattar att man inte ska odla där det är torrt.”382 
   Någon kan inte direkt säga vad de lärt sig, medan en annan menar att 
”[m]an lärde sig nog massor som man inte tänker på.”383 
   Skillnaden mellan att lära sig i skolan och att lära sig på museet tycker 
flera är att man lär sig bättre när man får se och höra i stället för att läsa i 
en bok: 
 

T ex i skolan kanske man inte förstår om det bara står 
’Gustava var en tjej som hade en man som hette Magnus 
Forssman.’ Då kanske man inte hade den bilden framför 
sig. Men när de berättade det på museet så såg man ju dem 
framför sig.384 

 
Att det är lättare att förstå efter museivisningen, menar flera. De kommer 
ihåg bättre när museet visar och de t ex får smaka. Någon tycker det är 
trevligt med omväxling, att få höra andra än bara fröken. Flera tycker att 
det är roligare att se på teatern än att bara läsa. De kommer bättre ihåg 
människorna när de har klätt ut sig:  

 
E: Man visste ju att de klätt ut sig men förstod ju bättre. 
E: Man kunde föreställa sig.385 

 
Flera tyckte att det såg verkligt och bra ut. Det var, sade en elev, ”precis 
som om man kände dem.” De jämförde också museets Magnus med ett 
foto de sett av den riktige Magnus och är belåtna över likheten. En elev 
sade: ”Det såg ut som om de verkligen ville berätta.” En annan fyller i: 
”Om de vill berätta så vill man ju lyssna också.”386  
––––––––– 
381 Elever från klass 5 s 7. 
382 Elever från klass 5 s 6. 
383 Elever från klass 5 s 11. 
384 Elever från klass 5 s 22. 
385 Elever från klass 5 s 10. 
386 Elever från klass 5 s 22. 
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   Flera elever svarade jakande på om de skulle kunna tänka sig att gå till 
museet igen. På frågan om vad de tror lärarens tanke med att ta med dem 
till museet var menar några: 
 

E: De ville väl att vi skulle tycka att historia är kul. Vissa 
kanske inte tycker att det var jättekul, men…alla gör ju 
inte det. 
CA: Nä. 
E: Vissa är ju intresserade av något annat. 
CA: Absolut. 
E: Fast det här var roligare än förut. 
CA: Jaså? 
E: Mm, förra gången var det mer att de gick runt och 
guid… eller pratade. Nu var de utklädda och lite mer verk-
liga. Förra gången var det mer att de gick från sak till sak. 
E: Då fattade man inte riktigt. Man kanske inte fattade rik-
tigt när de bara sade det och det. Här berättade de ju och 
var utklädda. 
CA: Just det. Bra. Skulle ni vilja gå dit igen? 
E: Ja. 
E: Mm. 
E: Mm.387 

 
6.3.5 Problematiserande diskussion 
 
Läraren, lärarassistenten och eleverna är alla besökare i utställningen, 
mottagare av förmedlingen, för att tala om historieförmedlingen i termer 
av en process. Deras syn på densamma kommer alltså ”från ett annat 
håll” än den som producenten av utställningen och berättelsen har. De 
kan karaktäriseras som besökare, upplevare av eller mottagare av utställ-
ningens förmedling. Jag ska därför problematisera historieförmedlingen 
på museet ur dessa mottagares perspektiv. 

 
   Museiupplevelsen och skolundervisningen 
 
Läraren och lärarassistenten talar om museibesök som krångliga. Många 
bitar ska falla på plats innan ett sådant här besök kan genomföras. Det 
framstår nästan som en slump att besöket i Afrikafararna kom till stånd 
över huvud taget. Samtidigt framträder en flexibilitet i lärarnas förmåga 
att infoga en sådan här händelse i undervisningen. I anslutning till detta 
kan man fundera över de kanske mest brännande frågorna i samman-

––––––––– 
387 Elever från klass 5 s 23. 
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hanget: huruvida, och i så fall hur, skolan använder sig av museibesök 
som en integrerad del av skolundervisningen. Kan museibesökets upple-
velse och innehåll passas in i undervisningsplanen i stort, eller tar man 
chansen att åka till ett museum helt enkelt för att förströ eller sysselsätta 
eleverna, medan läraren får en välförtjänt ”paus?” Handlar det om att 
snabbt kunna gripa chansen i ögonblicket och betrakta besöket som ett 
extra ”grädde på moset,” eller går det att göra något mer av det? Det som 
kommit fram i intervjuerna om just Afrikafararna visar att besöket var 
förberett med material från museet, men att det inte direkt verkade knyta 
an till något klassen arbetat med under terminen. Lärarna menar att de nu, 
i stället, tänker ta upp temat Afrika direkt efter sommarlovet för att an-
knyta till upplevelsen på museet. Vilka aspekter temat Afrika då kommer 
att behandla var inte klart vid tidpunkten för våra möten. 
   En intressant fråga är vilka förväntningar företrädarna för museet har på 
läraren, och vilka förväntningar läraren har på museet. Som vi sett tidiga-
re verkar de från museets sida ha en tanke om att det som erbjuds av mu-
seet ingår som en del av något större i skolan. De tänker sig att läraren 
fortbildas av museet, att det material de kan sända ut till skolorna i förväg 
kan användas som förberedelse inför besöket, att teman och frågor som 
uppkommer under visningen tas upp i klassrummet samt att sådant muse-
et inte vill ta i behandlas av läraren i ett senare skede. Av ovanstående re-
laterade intervju med läraren och lärarassistenten får vi så veta att dessa 
undrade över varför de på museet inte tog upp de svarta afrikanerna mer i 
visningen, och att de på museet inte gjorde mer av nutidskopplingen. Av 
lärarens och lärarassistentens beskrivning av hur de efter besöket arbetade 
med elevernas upplevelser kommer inte något fram som antyder att dessa 
teman behandlas vidare. Istället handlar det uppföljande arbetet om att 
barnen ska minnas det som hänt och det de sett på museet. Det är, som in-
tervjuerna visar, eleverna väldigt tränade i. De kan räkna upp väldigt 
många saker som de sett på museet, från lasten, till maten de bjöds på, till 
de vilda djuren, o s v. Kanske finns här en tanke om att eleverna genom 
att återge dessa föremål och sina upplevelser i fri skrift, i en mind-map el-
ler i fritt arbete med att rita, bättre ska minnas berättelsen och det de kan 
ha lärt sig av museets förmedling. Föremålen skulle så vara nycklarna till 
mer abstrakta förhållanden. Här finns alltså möjligheter att verkligen ut-
nyttja de fördelar en museivisning kan ge framför t ex textläsning eller 
filmvisning i skolan.  
   Intrycket efter intervjuerna är dock att processen i viss mån stannat av 
”halvvägs.” Man har inte kommit förbi återgivningsstadiet och fram till 
diskussionen. Här måste man fråga sig vad för nytta eleverna då har av 
den kunskap de fått med sig. Vilken är poängen med att de kan rabbla 
upp de föremål Forssman hade med sig för att sälja eller djuren som ingår 
i begreppet ”the big five?” Barnen själva ger i intervjun visst uttryck för 
detta frågetecken, då någon av dem t ex inte riktigt har förstått hur maten 
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de fick smaka passar in i sammanhanget, eller när någon lite ironiskt på-
pekar att kunskapen om hur man hittar vatten kanske inte är så användbar 
i andra lägen än just på savannen. För en utomstående blir glappet mellan 
museipersonalens bild av hur museets förmedling nyanseras, diskuteras 
och problematiseras i skolan och lärarnas förvåning över att detta inte 
sker på museet tydligt, och det framstår som ett angeläget problem att ar-
beta vidare med.  
   Om kultur i undervisningen och om meningsskapande skriver didakti-
kerna Birgitta Gustafsson och Lena Fritzén i rapporten Idag ska vi gå på 
teater. Det kan förändra ditt liv. Nyckeln till meningsfullhet och me-
ningsskapande är att mottagaren får möjlighet att vara medskapare till sin 
egen kunskap, menar de.388 Detta sker genom samtalet. Utmaningar, pro-
blem och ifrågasättanden är i sin tur förutsättningar för att detta samtal, 
grunden i en relationell kunskapssyn, skall komma till stånd. De dramati-
serade visningarna på museet kan i detta fall jämföras med de estetiska 
lärprocesser Fritzén och Gustavsson har undersökt, och i både deras un-
dersökning och min saknas det efterföljande samtalet i skolan. Fritzén 
och Gustavsson påpekar vidare att allt meningsskapande inte är ”gott.” 
Det är skolans uppgift att ta vid där teaterföreställningen eller museiut-
ställningen slutar för att få till stånd kvalificerade samtal som inte är helt 
”riktningslösa.”389 Samtal om upplevelsen försiggår med största säkerhet 
elever emellan, även om det inte äger rum i skolan. Meningsskapande 
sker säkert likaså. Men innehållet i meningsskapandet kan inte på ett mu-
seum, eller i en skola, med ett demokratiuppdrag, vara precis vad som 
helst. 

 
   Att jämföra mellan då och nu och förstå historisk ”utveckling” 
 
Förhoppningen om att eleverna i museivisningen skall få en känsla för 
utveckling är intressant att titta närmare på. Inte minst i ljuset av att det 
kan diskuteras vad termen utveckling i historiska sammanhang egentligen 
har för betydelse och för konnotationer. Jämförelsen är i alla fall en 
genomgående tråd i den pedagogiska visningen, i det att dramatiseringen 
går ut på att elever från år 2005 gör en tidsresa till 1860-talet och s a s be-
söker Gustava och Magnus i deras tid. De kläs inte i tidstypiska kläder 
och förväntas inte leva sig in i en roll. De ställs däremot återkommande 
inför frågor om hur de uppfattar den ena saken eller andra utifrån den tid 
de själva lever i. De uppmanas att berätta hur de själva eller deras familj 

––––––––– 
388 Gustafsson, Birgitta och Lena Fritzén. Idag ska vi på teater. Det kan förändra ditt liv. Om barnte-
ater som meningsskapande i skolan. Pedagogisk kommunikation 3, Institutionen för Pedagogik, Väx-
jö Universitet, Växjö (2004). 
389 Gustavsson och Fritzén (2004) s 87-90. 
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skulle handla om de ställdes inför samma problem i sin egen tid. Detta 
ger möjlighet till jämförelse mellan den historiska tiden och deras egen.  
   Frågan om de skulle kunna tänka sig att göra en liknande resa själva 
idag, ger i intervjun svar som kan tolkas som att eleverna, trots den peda-
gogiska visningen, ändå har svårt med jämförelsen. De har helt enkelt 
svårt att riktigt sätta sig in i förhållandena som rådde för emigranterna 
”då” på 1860-talet. Orsakerna till varför emigranterna reste har som vi 
sett tidigare inte kommit med i utställningen eller programmet och denna 
lucka, tillsammans med avsaknaden av diskussion, kan ha försvårat för 
eleverna att greppa att det då kanske inte var möjligt att välja att inte åka, 
trots att man lätt kan bli sjösjuk, och trots att man kan få långtråkigt. 
   En utvecklingstanke, i strikt mening, framstår kanske inte lika tydligt i 
själva förmedlingen som just jämförelsen gör. Eleverna kan dock sägas 
ge exempel på att de uppfattat något av detta perspektiv, då någon säger 
att de förstått att resandet går mycket snabbare nu än det gjorde då, att det 
nu finns mediciner idag, att man kan ringa hem om man är långt borta, o s 
v. Något har utvecklats – något har blivit bättre. Å andra sidan kan man 
tolka andra av elevernas svar som att de visserligen förstått att det är 
skillnad mellan förhållandena i den historiska berättelsen och deras egen 
vardag. Om de sedan uppfattar det som att dessa skillnader beror på att 
det är olika historiska tider som jämförs eller om de uppfattar att skillna-
den också ligger i att det är två olika geografiska platser som jämförs är 
svårare att få grepp om. Elevsvaren på frågan om de lärt sig något som 
skulle kunna vara till nytta i deras eget liv skulle kunna tolkas som att de 
inte förstått att det faktiskt har gått etthundrafemtio år även i Afrika. Att 
det har skett en ”utveckling” även där. Kanske det idag finns andra, bättre 
metoder att få tag på vatten, även i Afrika? Kanske resan för dem inte 
skulle behöva ta så lång tid, eller vara så mödosam som för Afrikafarar-
na, o s v. Jämförelsen som för lärarassistenten tydligt handlar om 1860-
talets Afrika mot 2000-talets Kalmar är svår för barnen. De kan jämföra 
förr och nu men har inte insikt och kunskap om att de geografiska plat-
serna är olika både på 1860-talet och nu. Jämförelse- och/eller utveck-
lingsperspektivet blir således ganska problematiskt. Vidare talas det 
genomgående om ”Afrika” som om detta vore en homogen geografisk, 
social och politisk enhet.  

 
   Inlevelse, upplevelse och kunskapande 
 
Ett mål med besöket på museet var enligt lärarna ”inlevelse”, d v s att 
eleverna skulle förstå att detta verkligen hänt. Att döma av elevernas svar 
har många verkligen kunnat leva sig in i berättelsen tack vare dramatise-
ringen av Gustavas och Magnus. Om de verkligen förstått att ”detta verk-
ligen har hänt” är svårare att få grepp om. 
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   Ett annat problem man skulle kunna se med dramatiseringen är just det 
som historikern tog upp i den andra intervjun, nämligen att museets bild 
blir så stark att den upplevs som den enda rätta. Utan problematisering av 
historieberättandet på museet kan det bli så att den inlevelse eleverna 
skulle kunna känna just handlar om inlevelse i museets pedagogiskt till-
rättalagda berättelse. En inlevelse i det ”som verkligen hänt” framstår 
kanske i ljuset av detta som än mer problematiskt att uppnå. Samtidigt 
kanske denna risk är mer uppenbar i de pedagogiska programmen, där 
eleverna förväntas spela en slags historisk roll, än i den pedagogiska vis-
ningen, där endast guiderna dramatiserar berättelsen. Här blir det kanske 
lättare för eleven att trots allt distansera sig ifrån berättelsen. 
    Upplevelsedagar och pedagogiska visningar på museet upplever lärar-
na som lyckade och menar att de förstärker lärandet. Denna uppfattning 
delas av ett flertal av eleverna som säger att de kommer ihåg bättre från 
museet, att de förstår bättre när museets guider dramatiserar och när de 
får smaka och lyssna i stället för att bara läsa. Metoden ”den pedagogiska 
visningen” framstår också som oslagbar, när även de till historia och mu-
seum skeptiska eleverna gör en vändning och förklarar att denna visning 
både var rolig och lättare att lära av än tidigare museibesök. 
   Frågan följer då ganska naturligt: Vad har de då lärt sig, egentligen? In-
tervjuer av det slaget jag genomförde med eleverna kan givetvis inte på 
ett heltäckande sätt visa vad de lärt sig. Men jag känner heller inte till nå-
gon annan metod som på ett bättre sätt skulle kunna fånga upp all kun-
skap som en individ eller en grupp fått av en upplevelse. Intervjuerna kan 
i alla fall sägas ge prov på mycket av vad eleverna minns från utställning-
en, vilket för oss en bit på vägen. För att riktigt komma åt vad som lärts 
eller om ny kunskap följt av en lärandesituation behövs mer djuplodande 
intervjumetoder med resonemang och fler intervjutillfällen. Både i ett så-
dant fall, och det här aktuella, måste vi vara medvetna om att forskaren, 
eller intervjuaren, på många sätt är deltagare i lärprocessen, och att de 
svar intervjuerna ger till en del är resultat av tankar som inte skulle ha 
väckts om intervjun inte hade kommit till stånd. Därför ska slutsatserna 
av de intervjuer som här genomförts betraktas som intressanta spår att 
följa upp i ev. kommande studier av museipedagogiskt arbete. Museer 
och skolor skulle också kunna diskutera dem i ett utvecklingsarbete. 
   Lärarna var nöjda med besöket och tyckte det var intressant att få veta 
mer om svensk emigration till Afrika. De tänker sig säkerligen att barnen 
också fått nya kunskaper om emigrationen efter besöket i museet. Här 
finns det dock anledning att fråga sig vad de egentligen lärt sig om just 
emigrationen. Som jag visat tidigare har ju utställningen varken belyst or-
saker till emigrationen från Sverige eller egentligen följt upp vad som 
hände med de flesta av emigranterna i Afrika. Av den grupp som emigre-
rade är egentligen bara två personer beskrivna mer ingående och de är 
inte representativa, vare sig för gruppen, eller för svenska emigranter i 
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allmänhet. Det hade däremot de medföljande arbetarna och tjänstefolket 
bättre varit. Utställningen har heller inte gått närmare in på relationerna 
mellan emigranterna och det land eller de människor som bodde där re-
dan, vare sig boerna eller de svarta folken. Utställningen handlar strängt 
taget alltså inte om emigration som större fenomen eller begrepp. Fokus 
är snävt och den pedagogiska visningen handlar egentligen om två perso-
ners möjliga upplevelser av resan till Afrika.   
   Barnen kommer ihåg mycket av den berättelse de fått ta del av i den 
pedagogiska visningen. De delar av själva utställningen som inte direkt 
togs upp i det pedagogiska programmet nämns i princip inte alls. Barnen 
hade förvisso mycket lite tid att gå runt i utställningen men ändå någon 
stund. Inga av dem nämner dock t ex bilder eller föremål som inte var in-
vävda i den pedagogiska berättelsen. Detta betyder att barnen inte verkar 
ha tillgodogjort sig någon kunskap om t ex andra personer än Gustava 
och Magnus med familj. Inte heller har de tillgodogjort sig något av in-
formationen om nutidens Sydafrika. Den i Kalmarutställningen tydligt 
framskrivna fokuseringen på den lokala kopplingen i historien är det hel-
ler ingen av eleverna som nämner. Kanske har de inte uppfattat den – i 
den pedagogiska visningen är inte Kalmarperspektivet så framträdande – 
eller så är de så vana vid perspektivet att de inte kan lösgöra sig från det 
och ta upp det som en iakttagelse. 
   Flera elever kan återberätta främst Gustavas historia i stora drag. Flera 
kan också berätta om hur Magnus spenderade sin tid på savannen. Någon 
kommer ihåg hans titel som lantmätare, men denna del av hans liv är det 
nog få som kan berätta mer om. Utställningen berör ju inte den roll han 
hade som generallantmätare i Transvaal på 1860-talet. Att eleverna kan 
relatera de personhistoriska berättelserna kan sägas tyda på att museets 
personal lyckats engagera eleverna i sina respektive livsöden. Flera barn 
talade om det barn Gustava förlorade. Pedagogen lyckades uppenbarligen 
förmedla en känsla som gjorde det möjligt för flera barn att känna empati. 
Flera kunde räkna upp en hel del av de saker och föremål som Afrikafa-
rarna hade med sig på resan. Föremålen fastnar alltså i minnet, liksom 
den mat de fick smaka. En relevant fråga är vad barnen egentligen lär sig 
om historia av att smaka på torkade fikon och majschips. Eftersom flera 
barn tar upp dessa exempel blir det dock för mig tydligt att de verkligen 
fastnat i minnet och gett barnen en upplevelse. Vinsten ligger således i 
upplevelsen snarare än i den historiska kunskapen. Till denna upplevelse 
blir det så möjligt att senare foga andra kunskaper som kanske kan be-
traktas som mer ”historiska”. Dessa upplevelser fungerar således bäst 
som verktyg i arbetet med att uppnå målet att göra eleverna intresserade 
av historia. Och de är framgångsrika i detta. 
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6.4 Genus, klass och etnicitet i förmedlingen 
 
Utställningen Afrikafararna på Kalmar läns museum följer också tydligt 
en ”rak” förmedlingsprocess, då beskrivningen av dels produktionspro-
cessen – utställningens utformning – och dels det pedagogiska program-
met inte egentligen visat sig erbjuda möjligheter till interaktivitet eller 
återkoppling. Vad gäller det pedagogiska programmet får påståendet ny-
anseras något, då det ju där faktiskt finns vissa möjligheter för barnen att 
interagera genom frågor. Detta pedagogiska grepp fungerar dock inte så 
att det uppstår några diskussioner, och undervisningen leds ändå framåt 
främst av pedagogerna. Återkoppling handlar det inte heller om, då besö-
karna – i detta fall barnen och lärarna – inte kan påverka utställningens 
upplägg eller förmedling i stort. Till produktionsskedet för jag här den ut-
ställningsansvarige samt den omgestaltade utställningens innehåll som 
den beskrivits och analyserats ovan. Till förmedlingsskedet förs så den 
pedagogiska visningen, men även intervjun med historikern och pedago-
gen, eftersom de är delaktiga i detta skede, och eftersom deras svar och 
uttalanden främst rör den dramatiserade visningen. Till mottagningsske-
det hänförs slutligen läraren, lärarassistenten och eleverna. Även i denna 
tematiserade analys fokuseras aspekterna genus, klass och etnicitet. 
  
6.4.1 Genus, klass och etnicitet i produktionsskedet 
 
Den utställningsansvarige var mest involverad i just utställningen och 
verkar inte ha haft så mycket att göra med det pedagogiska programmet. I 
vårt samtal nämner han inget som kan hänföras till genusrelationer eller, 
över huvud taget, till perspektiv på förhållandet mellan män och kvinnor i 
utställningen eller visningen. Att utställningsansvarige inte tar upp köns-
relationerna betyder ju dock inte att de inte finns där. Vare sig han är 
medveten om dem eller inte sätter hans uppfattningar om könsrelationer 
sina spår i verksamheten. 
   Inte heller klassaspekten är framträdande i hans resonemang kring ut-
ställningens innehåll eller budskap. Ansvarige för utställningen poängte-
rar dock att frågan om varför svenskarna emigrerade är helt central. Ut-
ställningen kan emellertid inte ge svar på denna fråga, menar han. 
   Etnicitetsaspekten kommer fram i utställningens identitetsskapande och 
lokalhistoriska prägel. Detta är något Kalmar läns museum lyfte fram i 
materialet när utställningen sattes upp där. Utställaren verkar mena att det 
lokala är viktigt för identifikation, för att knyta an till lokal identitet – 
Kalmarbornas identitet och, kanske, deras kulturella bakgrund. Vill man 
spetsa till frågan lite kan man dock fråga sig varför Kalmarborna, eller 
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”vi svenskar,” egentligen ska identifiera oss med ”en skrupulös affärs-
man” ur en smal överklass som reser till Afrika för att grunda en koloni? 
Förvisso är flera av de andra emigranterna som var med på resan framlyf-
ta i Kalmarutställningen, men, som utställaren själv påpekar, varför de 
ger sig av är höljt i dunkel. Fokus är trots allt ändå på projektet och 
Forssman själv. Inte minst den pedagogiska visningen handlar ju bara om 
en välbärgad vit man som mest jagar, och hans missnöjda hustru, vilka 
verkar leva i ett slags vakuum på farmen på slätten i södra Afrika. Varför 
detta är det kulturarv Kalmarborna eller ”vi svenskar” enligt de kulturpo-
litiska målen ovan, ska bevara och bruka, förblir oklart och verkar inte 
stämma överens med andra mål, så som de t ex är uttryckta i Kulturrådets 
regleringsbrev från 2003: 

 
Målet är att främja en samhällsutveckling som känneteck-
nas av social jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och 
män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig 
och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt 
att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet 
och rasism.390 
 

Jag finner det också relevant att i sammanhanget åter lyfta fram Kalmar 
läns museums egen föresats: 

 
Det är ett public serviceuppdrag vi har i egenskap av of-
fentligt finansierade institutioner. Vi ska därför vid alla ur-
valssituationer ställa oss frågor som: Vad vill vi åstad-
komma? Vilka angår det? Vems åsikter och värden speg-
las? 

 
6.4.2 Genus, klass och etnicitet i förmedlingsskedet 
 
I det pedagogiska programmet lyfts inte frågan om klass eller social ställ-
ning upp alls. Eftersom bara Magnus och Gustava finns i synfältet verkar 
gården de lever på skötas av sig själv, och allt arbete utföras av osynliga 
händer. Historikerns insikt om företaget som ett kolonialt överklasspro-
jekt har inte heller här fått plats i berättelsen.  
   Genusaspekten i den pedagogiska visningen är däremot framträdande, 
men helt och hållet centrerad kring Magnus och Gustava. De berättar var 
sin berättelse, och deras liv verkar klart åtskilda från varandra. Kvinnan 
talar om familjen och hemmet hon är bundet till. Hon vantrivs på farmen. 
Gustava är dessutom rädd, bekymrad och missnöjd med situationen. Här 

––––––––– 
390 www.kulturradet.se/index.php?pid=787 (2006-06-14) 
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visar museet på ett vis upp en mer nyanserad bild av en kvinna i jämfö-
relse med t ex de andra kvinnorna i utställningen. Britta Lundgrens efter-
lysning av porträtt av kvinnor som t ex var bittra eller frånvarande, i mot-
sats till den vanligt förekommande nöjda och arbetsamma jordbrukarhust-
run har tillgodosetts. Det är också Gustava som berättar om sin sorg över 
att det ena barnet dog. Magnus däremot stortrivs, berättar om jakt, vilda 
djur och äventyr, och tycker att Gustava är kinkig. Om familjen berättar 
han intet. Båda bjuder något att äta – Gustava bröd och majschips och 
Magnus kafferbuffelkött. Könsrollerna är tydliga och de karaktärsdrag 
och attribut de båda tilldelas är mindre smickrande för kvinnan. Hon 
framstår som svag, medan mannen är stark och livfull. Deras sfärer är 
med Hirdmans terminologi isärhållna. 
   Kanske detta är en historiskt korrekt bild, kanske inte. Vi kan t ex fråga 
oss hur farmen sköttes, då Magnus hela tiden var ute och jagade. Hur 
uppstod kartorna han visar? Även Magnus bör väl ha arbetat något, inte 
bara jagat, även om kontraktsarbetare eller slavar skötte bruket av jorden.  
   När visningen är över pekar kvinnan som spelade Gustava på de olika 
rollerna och menar att ”så var det då – nu är det ju jämställt.” Det sägs 
också att makarna Forssman ändå kunde tala med varandra och att Mag-
nus var en snäll man. Gustava fick ju till slut lämna Afrika och åka hem 
till Kalmar! Magnus var alltså snäll, medan Gustava…konstrade och 
krånglade? En ganska stereotyp bild målas upp som nog kunde problema-
tiseras utan att tulla på den historiska korrektheten och som inte heller 
skulle krävt några större ekonomiska tillskott. I intervjun med historikern 
och pedagogen kommer det faktiskt fram att de funderat över saken. Vem 
var egentligen den starke här? Historikern lutar bestämt åt att Gustava 
kan ses som den starka: Kanske var det inte Magnus som nådigt lät Gus-
tava åka! Hon kanske stod upp mot sin man och krävde att få åka hem. 
Magnus som tjänade bra pengar i Afrika fick stanna kvar – tvingades att 
stanna kvar? – för att familjen skulle kunna överleva hemma. Dessa fun-
deringar har dock inte fått genomslag i själva visningen. 
   I intervjun med historikern och pedagogen talar vi en del vidare om 
förhållanden som kan hänföras till genusproblematik. Könsrollerna är en 
viktig bit av det pedagogiska programmet, menar pedagogen. Som grund 
för detta lägger hon fram dramatiseringens fokus på Magnus och Gustava 
Forssmans olika upplevelser av emigrationen. Att använda ordet könsrol-
ler signalerar just en uppfattning om att världen är uppdelad för kvinnor 
respektive män. Detta visar också med tydlighet förmedlingen i det peda-
gogiska programmet. Kanske är det dock orättvist att tillskriva personalen 
på museet uppfattningen om att det finns en manlig och en kvinnlig sfär 
och attribut som vidhäftar antingen det ena eller andra könet. Kanske syf-
tar framställningen till att visa på hur sådana förhållanden var vanliga vid 
tiden för Afrikaemigrationen – en slags strävan efter en uppfattad histo-
risk korrekthet. Eftersom de två roller, som tydligt framträder i det peda-
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gogiska programmet, och som står som symboler för en större grupp, inte 
problematiseras och jämförelsen med nutidens förhållanden är mycket 
tam, blir dock reproduktionen av uppfattningen om stereotypa könsroller 
resultatet av förmedlingen till mellanstadieeleverna.  
   Etnicitetsperspektivet är inte särskilt framträdande i detta skede. Det 
pedagogiska programmet fokuserar främst personerna Gustava och Mag-
nus och vad de gjorde och hur de kände. Världen omkring dem skymtar 
bara otydligt förbi i bakgrunden. Något om mänskliga möten nämns dock 
i Gustavas berättelse om när hon besökte en afrikansk stam. Här landar 
diskussionen i hur annorlunda och konstigt Gustava tyckte att afrikanerna 
tedde sig för henne. Det distanserade perspektivet från utställningen följer 
med in i den pedagogiska visningen. Den stora skillnaden mellan ”Vi” 
och ”Dem” markeras härmed, och afrikanerna framställs som exotiska 
och förbryllande. Detta spår tar man sedan inte upp i den vidare diskus-
sionen eller i någon nyansering. Möjligen ville man visa en annan bild i 
och med att Magnus fått en ”jaktkamrat” av afrikanskt ursprung. Den bil-
den måste dock förvisso också problematiseras ur ett kombinerat klass- 
och etnicitetsperspektiv.  

 
6.4.3 Genus, klass och etnicitet i mottagningsskedet 
 
Det tredje skedet rör alltså besökarna och deras uppfattning av den dra-
matiserade visningen. En pojke minns de bilder Gustava hänvisade till 
när hon berättade om sitt möte med de annorlunda afrikanerna. Andra har 
också funderat över de annorlunda svarta. De menar bl a att zulukrigarna 
såg ”coola” ut. Någon påpekar att de hade annorlunda kläder och andra 
fnissar lite. Jag anar en nyfikenhet, som möjligen funnits hos barnen tidi-
gare men som också väckts av besöket i utställningen. Det framstår ock-
så, av bl a fnissandet, som att barnen kanske känner på sig att detta är ett 
ämne som man bör nalkas med viss försiktighet. De verkar inte ha fått 
tala mer om detta, vare sig i museet eller senare. Från museets sida har vi 
sett att de menade att det kanske var lärarnas uppgift att ta upp sådana 
frågor som t ex handlade om relationerna mellan svarta och vita. Lärarna, 
å sin sida, uttryckte förvåning över att museet inte talade mer om detta 
och undrade om det var för att det liksom är tabu att tala om ”negrer” 
idag. Det framstår ganska tydligt som att barnen hamnat mitt emellan 
museet och skolan, ensamma i sin upplevelse och med sina tankar och sin 
nyfikenhet kring ett ämne som de vuxna inte vill tala mer om. 
   Frågor som skulle kunna hänföras till ett klassperspektiv och frågor om 
social ojämlikhet står inte att finna i barnens uppfattningar. Det var ju 
som vi sett inte heller ett framträdande tema i utställningen eller visning-
en. 
   Ett tydligt tema var däremot könsrollerna och att Gustavas liv var an-
norlunda än Magnus. Allt som har med det fria livet, savannen, jakt och 
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äventyr (apan!) förknippas ju med Magnus. Magnus har roligt, medan 
Gustava gnäller. Flera barn berättar med empati om det barn som dog och 
nästan alla talar om barnet som Gustavas barn, inte Magnus. Hon för-
knippas med familjeliv, barn och maten hon bjöd på. Detta är dock inget 
som eleverna lagt märke till eller funnit konstigt, visar det sig, när de se-
nare talar om utställningen. De kan berätta ganska detaljerat om Magnus 
spännande liv på savannen och hans jakthistorier. De kan också återberät-
ta Gustavas historia. Men något som kan tolkas som funderingar kring re-
lationerna makarna emellan eller som något perspektiv på könsrelationer 
idag tar de inte upp. Man kan kanske av detta dra slutsatsen att elevernas 
uppfattningar om genusrelationer inte utmanats alls. Det kan istället befa-
ras att museet förstärkt en redan existerande bild av att män och kvinnor 
är olika och lever, och bör leva, olika liv.  

6.5 Sammanfattning 
 
Undersökningen av utställningen Afrikafararna på Kalmar läns museum 
har visat att vi snarare kan tala om en ny version av samma berättelse än 
en helt ny utställning i förhållande till den som visades i Utvandrarnas 
Hus i Växjö, trots att utställningen genomgick en förändringsprocess in-
nan den öppnade i Kalmar. Utställningen anpassades dels till lokalen på 
länsmuseet, dels till dess fokus på lokalhistoria och ”ett mänskligt per-
spektiv”, där emigrantgruppen mer är i fokus. Framställningen präglades 
även här av asymmetri och osynliggörande vad gäller kvinnor och afrika-
ner. Ett klassperspektiv kunde anas i framställningen men gavs inte någon 
framträdande roll. 
   Intervjuerna med museets personal visar att det finns olika konkurre-
rande uppfattningar om historia och pedagogik på museet. Varje produkt 
får därför betraktas som en slags kompromiss. Analysen visar att utställ-
ningen i Kalmar dels präglades av att de där fick ta över det material som 
redan fanns utan att kunna förändra det nämnvärt, dels av den utställ-
ningsansvariges uppfattningar om utställningar och om tydlighet och 
lättillgänglighet. I valet mellan att, å ena sidan, fördjupa och kanske pro-
blematisera eller, å andra sidan, förenkla och tydliggöra valde han att med 
kortfattade texter förtydliga den redan existerade utställningen, och att 
fokusera texterna kring lokalperspektivet. Förmedlingen var en envägs-
kommunikation. 
   Utställningen var även i Kalmar i stort sett oproblematiserad. Genom 
omhängningar och på grund av att vissa delar valdes bort, tonades ”det 
storsvenska” ned. De relationer vad gäller genus, klass och etnicitet, och 
som tydligt underordnade kvinnor, människor ur lägre sociala skikt och 
svarta afrikaner, som kunde urskiljas i utställningen i Växjö kan, något 
mer nyanserade, ändå även sägas gälla i Kalmar. 
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   Historieförmedlingen i Kalmarutställningen kan beskrivas med samma 
termer som utställningen i Växjö i kraft av att utställningen på många sätt 
ser lika dan ut. Där finns dock några skillnader. T ex har i Kalmar den 
svenska identiteten bytts ut mot den kalmaritiska. Det pedagogiska bruket 
av historia blir också mer framträdande här. På Kalmar läns museum ar-
betades det fram en dramatiserad visning. Denna fokuserade Magnus och 
Gustava Forssmans båda upplevelser av livet i Afrika. Analysen visar 
dock att framställningen ändå behäftas med könsstereotypa föreställning-
ar, vilka reproduceras till mellanstadieeleverna, trots ansatsen till ett tude-
lat perspektiv på upplevelsen. Ett konfliktperspektiv finns i Magnus och 
Gustavas olika uppfattningar och önskningar, men bara här. Klass- och 
etnicietsperspektiven är mycket vaga. Målet med förmedlingen av histo-
ria är heller inte helt tydligt uttydbart i analysen. 
   Undersökningen har vidare visat att i framställningen av den dramatise-
rade visningen verkar berättelseformen styra innehållet i mycket. Den pe-
dagogiska metoden i visningen baserar sig på identifikation och dialog. 
Någon diskussion blir det sällan tal om, och pedagogerna styr berättelsen 
och skeendet med sina frågor. Få barn är delaktiga. Utrymmet för barnens 
eget meningsskapande och för djupare diskussion är litet.  
   Intervjuerna med barnen visar på att upplevelsen varit positiv, och även 
i förväg skeptiska elever fann intresse i visningen. De kan återberätta sto-
ra delar av händelseförloppet. Barnen har inget kritiskt perspektiv med 
sig in i museet, utan betraktar visningen som en sann berättelse. Få delar 
av berättelsen ifrågasätts under intervjun. En slutsats är att deras uppfatt-
ningar om etniska relationer eller genusrelationer inte utmanats av vis-
ningens berättelse. Samarbetet mellan skolan och museet är i detta fall li-
tet, och båda parter förväntar sig att den andre ska ta upp och bearbeta de 
olika frågorna med barnen.  
   Kalmar läns museum har tydligare verksamhetsmål än Svenska Emi-
grantinstitutet vad gäller både utställningsverksamheten och den pedago-
giska verksamheten. Målen att väcka intresse och att ge upplevelser ver-
kar vara uppnådda. De mer värdegrundsbaserade målen (som också är 
skolans mål), som handlade om att ta aktiv ställning mot främlingsfient-
lighet, om jämlikhet och om demokrati, delaktighet och mångfald kan 
dock inte sägas vara uppfyllda i historieförmedlingen om Afrikafararna. 

6.6 Historiemedvetandet och Afrikafararna på KLM 
 
När jag frågade barnen om de kunde berätta för mig något de lärde sig 
under besöket i museet svarade en kille: ”Man lärde sig nog massor som 
man inte tänker på.” Vilken klok 10-åring! Även den som inte har ett ut-
vecklat historiemedvetande eller förmåga att aktivera sitt historiemed-
vetande samlar ju förstås erfarenhet och kunskap från förmedlingen av 
historia på museet och i andra sammanhang. Dessa erfarenheter formar 
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sedan våra uppfattningar om historia, om nutiden och förväntningarna på 
framtiden. För att dessa uppfattningar antingen ska fördjupas eller föränd-
ras måste de utmanas. Det är den utmaningen som är orsaken till att histo-
riemedvetandet aktiveras. 
   Detta avsnitt handlar om historiemedvetande och Afrikafararna på 
Kalmar läns museum. Här vill jag återknyta till de fem processer som 
Bernard Eric Jensen identifierade. Dessa processer menade han var cen-
trala i betraktandet och fördjupandet av ett historiemedvetande. De är 
alltså identitet, sociokulturell lärprocess, värde- och principförklaringar 
och berättelse, och blir teman att följa i operationaliseringen av historie-
medvetandet. 
   Ett uppdrag för Sveriges museer är att förstärka en identitet hos besöka-
ren – en identitet av lokal, regional eller nationell karaktär.391 Perspekti-
vet på identitet som ges i denna utställning är kanske främst nationell i 
det att emigrantgruppen kan sägas symbolisera alla svenskar. I Kalmar 
lyftes dock även det lokala perspektivet fram i förgrunden. Besökaren 
förväntas alltså identifiera sig med människorna i den historiska berättel-
sen, mot bakgrund av vad vi har gemensamt – i de flestas fall den natio-
nella identiteten, i somliga andras den kalmaritiska. Frågan är varför be-
sökaren ska göra en sådan identifiering. Stefan Bohman återger i ”Kultur-
arvstraditionerna och det demokratiska arvet” hur Thomas Hylland Erik-
sen ifrågasätter varför svaret ”det ger oss identitet” skulle motivera varför 
historia är så viktigt. Hylland Eriksen menar att svaret är ”ihåligt” och 
”meningslöst.”392 Bohman menar vidare att identiteten kan användas an-
tingen för att möta andra eller för att skydda oss från andra.393 Om vi be-
traktar Afrikafararnas förmedling vad gäller identitet ger den klara svar 
om vad en svensk identitet historiskt sett har varit. Ska vi identifiera oss 
med detta så blir de egenskaper som tillskrivs den svenska eller kalmari-
tiska emigrantgruppen också våra egna. Jag har tidigare hävdat att den 
identitetsbild som ges i utställningen inte kan beskrivas som jämställd, 
solidarisk, eller integrerande, vilket kan betraktas som kriterier med de-
mokratiska förtecken. Framför allt är den inte nyanserad eller problemati-
serad, och detta torde alltså ha återverkningar på besökarnas möjlighet att 
fördjupa sitt historiemedvetande i enlighet med demokratiska mål. Ju fler 
gånger samma bild, samma identitet visas upp ju starkare framstår den 
som sann. Dessutom skymmer den konkurrerande, svagare perspektiv.  
   Bohman ansluter sig även i sin text till Erik Hofréns åsikt om kulturarv 
och demokrati. Hofrén menar, enligt Bohman ”att kulturarvet i sig inte 

––––––––– 
391 Bohman, Stefan. ”Kulturarvsinstitutionerna och det demokratiska arvet” i Demokratins estetik, 
SOU (1999:129) s 164. 
392 Bohman (1999:129) s 158. Bohman hänvisar till Hylland Eriksen, Thomas. Historia, myt och 
identitet. Bonnier Alba, Stockholm (1996) s 17.  
393 Bohman (1999) s 159. 
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har några demokratiska funktioner, men att de kan ha funktioner i det 
demokratiska samhället, inte minst utifrån kulturarvsinstitutionernas kri-
tiska ställningstagande till kulturarvet.”394 Om ett historiemedvetande 
som identitet ska kunna fördjupas mot bakgrund av en demokratisk 
lärandemodell, måste museet sålunda ta ställning för en sådan modell inte 
bara i intentionerna och målformuleringarna, utan också i formen för 
förmedling och i innehållet. 
   Att historiemedvetande kopplas samman med demokratimålet och en 
demokratisk utbildningskonception kanske inte är självklart för alla. Om 
man som Tomas Englund dock menar att den demokratiska konceptio-
nens huvudmål är ”att den lärande skall bli varse att den egna (privata 
verklighets-) uppfattningen endast är en bland flera möjliga” blir de ge-
mensamma beröringspunkterna och förutsättningarna uppenbara.395 Jag 
ser perspektivering som ett nyckelord för både en demokratisk utbild-
ningskonception och för möjligheten att kunna utveckla och fördjupa ett 
historiemedvetande. 
   De värde- och principförklaringar som kan utläsas bakom, eller inbäd-
dade i, berättelsen om Afrikafararna talar, t ex i mötet med det annorlun-
da, för i-särhållande, asymmetri, stereotypi, osynlighet och harmoni. Afri-
kafararna (och besökarna!) är distanserade och åtskilda från både svarta 
afrikaner och andra kolonisatörer. De svarta afrikanerna är exotiserade 
och verkar vara en homogen enhet. Den koloniala principen om den vite 
mannens överhöghet går att uttyda även i denna utställning. I-
särhållandets princip i både genusrelationerna och de etniska relationerna 
är tydliga. Dessa principer torde även ha betydelse för individens socio-
kulturella lärprocesser. Museiförmedlingens reproduktion av dessa prin-
ciper innebär för få besökare, som det ju verkar av intervjuerna, en utma-
ning för historiemedvetandet. 
   När begreppet historiemedvetande definierades ovan betonades hur 
centrala de tre tidsdimensionerna då, nu och sedan är för begreppet. För-
djupandet av medvetandet genom de fem processerna bygger på att dessa 
betraktas i förhållande till olika tidsdimensioner. På museet fanns exem-
pel på, men ganska lite av, en sådan ”rörlighet” längs med tidsaxeln. Det 
gällde förvisso också främst då och nutid, medan framtidsperspektivet 
sällan aktualiserades. 
   Barnen i Kalmar var bättre på att återberätta sina upplevelser av Afrika-
fararna i form av små ansatser till berättelser än gymnasieeleverna i Väx-
jö var. Kanske hade det att göra med att jag träffade mellanstadieeleverna 
bara någon dag efter det att de sett utställningen, eller var det kanske det 

––––––––– 
394 Bohman (1999) s 159. Bohman hänvisar till Erik Hofrén och Lars-Eric Jönssons utredningsrapport 
Frågor till det industriella kulturarvet: slutbetänkande av Utredningen om en statlig satsning på det 
industrihistoriska kulturarvet, SOU (1999:18). 
395 Englund (1993) s 38. 
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pedagogiska programmets narrativa form som låg till grund för detta? Att 
historiemedvetandet kan utformas som en berättelse, där erfarenheter från 
en tidsålder ligger till grund för uppfattningar om en annan, och som 
dessutom går att betrakta ”utifrån” eller från motsatt håll, är en tanke som 
är ganska lätt att ta till sig. Det absolut vanligaste sättet att förmedla hi-
storia på är ju också i berättelseform. Kanske är det då så att en pedago-
gisk visning, där museets personal dramatiserar en berättelse, kan vara ett 
väldigt bra sätt att hjälpa besökarna att distansera sig från sin egen upp-
fattning, och för att aktivera deras historiemedvetande. Det beror dock på 
hur dramatiseringen går till. Problemet med berättelsen, ur historiemed-
vetandesynpunkt, är ju nämligen att den oftast är så final, så slutgiltig och 
så strukturerad. Ofta blir ett fåtal stereotyper ganska enkla symboler för 
något som egentligen är mycket större och mer komplext och bilden blir 
väldigt stark. Framställningen på museet är en sådan berättelse. Här finns 
inga parallella berättelser, inga alternativa slut eller utrymme för perspek-
tivering som ”stör” det narrativa flödet. Dessutom är tanken att dramati-
seringen ska hjälpa barnen att ”identifiera sig med” snarare än ”distansera 
sig ifrån” en historisk företeelse. Om historiemedvetandet, som föresla-
gits ovan, handlar om att bli medveten om hur ens egna uppfattningar om 
historia ser ut och påverkar hur vi betraktar världen, behövs perspektiv att 
jämföra med. I ljuset av detta är nyanserade berättelser, parallella berät-
telser, berättelser med Brechtsk ”Verfremdungseffekte,” eller berättelser 
med öppna slut, att föredra framför en, ”sluten”, ”färdig” berättelse, som 
inte ger upphov till diskussion eller ifrågasättande. En berättelse om hi-
storia som utmanar besökarnas eller kollektivets traditionella uppfatt-
ningar om historia skulle dock självklart också kunna fungera. Likaså en 
berättelse som för- och efterarbetades med diskussionsmaterial eller reso-
nemang om alternativ och perspektiv. I ljuset av detta menar jag att ut-
ställningen Afrikafararna på Kalmar läns museum, som utställning och 
som dramatiserad visning, inte i sig själv, och inte heller av sig själv, ut-
manar eller aktiverar besökarnas historiemedvetande nämnvärt, än mind-
re ett historiemedvetande i enlighet med en demokratisk utbildningskon-
ception.   
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7. Kongospår  

7.1 Utställningens historia. 
 
Utställningen Kongospår är en samnordisk produktion. Idén om en ut-
ställning började diskuteras av företrädare för några stora nordiska muse-
er och institutioner så tidigt som i slutet av 1990-talet.396 Vid den tid-
punkten hade någon i gruppen uppfattat ett nyvaknat allmänt intresse för 
kolonialismens och imperialismens historia. Man ville också gärna sam-
arbeta kring ett projekt som berörde flera nordiska länder. Ganska snart 
fokuserades Kongo, eftersom någon visste att det på olika håll i de nor-
diska museerna finns stora, men ”isolerade”, samlingar och arkiv från 
kontakter med just Kongo. Det gick att få fram pengar till ett par work-
shops, där idéerna diskuterades och där man så småningom enades om att 
skriva en ansökan om medel för ett större projekt – utställningen Kongo-
spår. Ett stort anslag från Nordiska kulturfonden, som utnämnde utställ-
ningen till Årets nordiska utställning år 2003, gjorde att planerna så kun-
de sättas i verket.397  
   Under en rad möten, referensrundor, överläggningar, skrivelser, forsk-
ningsarbete, o s v, tog planerna allt mer konkret form. Flera olika männi-
skor var involverade i arbetet och det fanns bl a en referensgrupp, en in-
tressentgrupp och en styrgrupp i projektet.398 Utställningsproducenten 
förklarar att i sammanställningen av en utställning som Kongospår möts 
olika kulturer, inte minst olika utställningskulturer. Olika personligheter 
och ansvarsroller bryts mot varandra och utställningen blir resultatet av 
sammanjämkningarna mellan dessa olika aktörer och kulturer. ”Omkring-
faktorerna” är helt avgörande för hur utställningen blir, menar producen-
ten: ”Det blir vad det kan bli.”399 Processen har beskrivits som ”byråkra-
tisk” och ”tung” av en av projektledarna: ”Det har ju varit en tung process 
på en del sätt men det har också gett många vinster […] På ett sätt hade vi 
önskat att i fred och ro få pengar till ett forskningsprojekt, och forskat 
först och gjort utställningen efteråt. Men så funkar det ju inte alltid.”400 
Den forskning som nu bedrevs syftade alltså, mer eller mindre, till att gå 

––––––––– 
396 Bl a var företrädare för Nationalmuseum i Köpenhamn och Statens museer för Världskultur, Sve-

rige, med tidigt. Utskrift av intervju med manusförfattare, (2008-01-08) s 1. 
397 Bidraget var på 3 miljoner danska kronor. www.nordiskkulturfond.org ”Norden i Kongo” (2007-

08-13), ”Sammanfattning”. Nordisk kulturfond kom att bli projektets huvudfinansiär, Årsredovis-
ning 2005 Statens museer för världskultur. 

398 www.khm.uio.no/utstillinger/kongospor/info.html (2007-03-30) och Utskrift av intervju med ma-
nusförfattare, (2008-01-08) s 2. 

399 Anteckningar från intervju med utställningsproducenten (2007-09-10) s 1. 
400 Utskrift av intervju med manusförfattare (2008-01-08) s 2. 
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rakt in i utställningen. Allt kom dock inte att få rum i själva utställnings-
lokalerna. 
   Utgångspunkten för själva utställningen var ändå inte de helt nya forsk-
ningsrönen utan de nordiska museernas redan befintliga och storslagna 
samlingar av föremål från Kongo. Den största anledningen till att det be-
viljades pengar från Nordiska kulturfonden var just det faktum att 
”Kongo är det enskilda utomeuropeiska land som Norden har flest före-
mål från, närmare 40 000”.401 Tanken var att vandringsutställningen på 
varje museum Kongospår besökte skulle kompletteras med, eller leda be-
sökaren vidare in i, museets egna samlingar.  
   De etnografiska museerna i Stockholm och Oslo, Nationalmuseet i Kö-
penhamn och Finlands nationalmuseum samarbetade med Riksutställ-
ningar i Sverige i produktionen av vandringsutställningen, som även 
kommit att visas på Världskulturmuseet i Göteborg. Utställningen har 
turnerat mellan åren 2005 och 2008. Uppgifterna om antalet besökare i 
utställningen går ganska vitt isär. Alla museer har inte heller registrerat 
besökare till just Kongospår. Deras siffror är mer av en uppskattning. 
Projektledaren för Kongospår ger följande uppgifter: På Etnografiska 
museet i Stockholm besökte 100 000 människor utställningen. Till Kultu-
rernas museum i Helsingfors kom 30 000. Nationalmuseet i Köpenhamn 
hade 100 000 besökare och Universitetets Kulturhistoriska Museum i 
Oslo 50 000. Siffror från Världskulturmuseet finns inte i skrivande 
stund.402 Direkta förfrågningar till de enskilda museerna ger dock helt 
andra svar: Kulturernas museum i Helsingfors uppger att de har haft totalt 
9 902 besökare, och Nationalmuseum i Danmark uppskattar sitt besöks-
antal till 15 000-20 000.403 Diskrepansen är frapperande. Oklart är dock 
om de större siffrorna även innefattar besökare på de programpunkter och 
aktiviteter som legat utanför själva utställningen. Kring utställningen har 
nämligen en stor mängd andra aktiviteter som seminarieserier, lärarfo-
rum, konferenser, filmvisningar, musikframträdanden, föredrag, och an-
nan publik verksamhet, också anordnats.404 Även om så är fallet verkar 
siffrorna kanske väl tilltagna. Vi kan i alla fall konstatera att projektet 
Kongospår har varit betydligt vidare än ”bara” själva utställningen. 

––––––––– 
401 www.nordiskkulturfond.org ”Norden i Kongo” (2007-08-13), ”Välkommen till pressförhandsvis-

ning av utställningen Kongospår”, i inledningstexten till utställningskatalogen från Nationalmuse-
um i Köpenhamn är uppgiften dock att antalet föremål är 30 000. Texten där är skriven av Mats 
Jönsson, direktör på Nordisk Kulturfond. 

402 De angivna siffrorna enligt uppgift från projektledare för Kongospår, mail 2008-05-13. 
403 De angivna siffrorna enligt uppgift från museerna via mail, 2008-05-13 och 14. 
404 Norden i Kongo – Kongo i Norden, rapport till Nordisk kulturfonden, sammanställd av Michael 

Barret, Etnografiska museet i Stockholm och Tina Räihä, Hanaholmen. 
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7.2 Utställningens form och innehåll 
 
7.2.1 Form 
 
Utställningen Kongospår var en vandringsutställning som i viss mån fick 
anpassas till de omständigheter och lokaler de olika museerna hade till-
gång till. I Stockholm var utställningen t ex placerad i en långsmal ut-
ställningshall, medan den i Köpenhamn till största delen var inplacerad i 
två efter varandra följande rum.405 En stor karta över det aktuella området 
i centrala Afrika mötte besökaren i utställningens början. Här fanns också 
tidslinjer med historiska händelser och processer samt en vägg av skåp 
med objekt och textskyltar. Mörkgrå montrar, svart-vita fotografier och 
texter var likt en panel utplacerade längs motstående vägg och i mitten av 
rummen löpte en rad med sex låga, kistliknande utställningsmontrar. Det 
fanns inte nödvändigtvis en specifik ordning i vilken de olika montrarna 
skulle betraktas men raden av montrar på golvet gav ändå utställningen 
en linjär riktning. Allmänbelysningen i utställningen var ganska dunkel. 
Foton och montrar var punktupplysta och speciellt i utställningens början 
fanns texter och kartor som var genomlysta bakifrån – vit text lyste på 
svart botten, t ex. På golven låg, på vissa av museerna, en röd, heltäckan-
de matta.  
   Utställningen hade formgivits av en arkitekt. På en textskylt i utställ-
ningshallen i Göteborg förklarar hon tanken bakom uppställningen och 
formerna: inspiration till montrarna har hon hämtat från det traditionella 
kongolesiska showamönstret. Det karaktäriseras av ”skeva” linjer och 
sneda vinklar. Arkitekten förklarar att när linjen och vinkeln realiseras till 
en form uppstår en tvetydighet. Detta kopplar hon till utställningen och 
museiföremålen som nu visas i dessa montrar:  
 

En ritning är en representation av en verklighet, ett verk-
ligt eller ett tänkt rum, en projektion av något som kan bli 
eller har varit. Ett slags översättning. Ritningen ligger vid 
sidan av verkligheten, som en bild eller speglig. 
[…] 
Föremålen i en museisamling ligger också vid sidan av 
verkligheten, genom att de är tagna ur sina ursprungliga 

––––––––– 
405 Följande genomgång och beskrivning av utställningen grundar sig på de besök jag gjorde i Kongo-

spår då den visades på Nationalmuseum i Köpenhamn och på Världskulturmuseet i Göteborg. Jag 
har även besökt utställningen på Etnografiska museet i Stockholm. Beskrivningen och analysen av 
Kongospår kan dock tyvärr inte bli lika omfattande som analysen av Afrikafararna. Detta på grund 
av att tiden jag haft till mitt förfogande inte räckt till för ett sådant heltäckande projekt.  
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sammanhang och inte medverkar i det vanliga livet. Å 
andra sidan har museibesöket blivit en del av vår vardag. 
   Men det krävs ett mått av föreställningsförmåga för att 
sätta sig in i de sammanhang där museiföremålen en gång 
skapats och haft en roll. Och frågan om varför de befinner 
sig på ett museum är inte okomplicerad. I denna utställ-
ning är den brännbar.406 
[…] 

 
Utställningens formgivning understryker alltså även den ett av utställ-
ningens syften, nämligen att reflektera över dessa föremåls plats i sho-
wamönstret och här på museet, liksom deras ursprung, sammanhang och 
överföring till Norden. De representerar Kongo i Norden, men förutsätt-
ningen är Nordens närvaro i Kongo. Föremålen manifesterar ett utbyte i 
tid och rum, men på ojämna villkor. 
   I utställningen i Köpenhamn hördes i första rummet exotiska ljud, som 
från djungeln. I det andra rummet dominerades ljudbilden av en av de två 
filmer som rullade på fondväggen – den från nutid, där en gatukorsning i 
centrala Kinshasa – ”Avenue de commerce, Nov 2006” – med folkliv och 
trafikkaos visades. Motstående, historiska film visade stumma, svart-vita 
journalbilder med safariklädda missionärer, kolonial militär exercis, di-
sciplinerade elever i missionärsskolor, byliv, medicinmän i dans o s v. 
Dessa filmer kommer från de svenska missionsarkiven, och på journal-
filmers vis är hastigheten på filmerna något snabbare än vanligt. Framför 
filmerna, och för övrigt lite varstans i utställningslokalen, fanns vita 
plaststolar – sk ”Kongostolar” – där besökarna kunde slå sig ner och be-
trakta eller begrunda utställningen. På ett podium i utställningen i Köpen-
hamn fanns också en annan slags stol från Kongo, av mer traditionellt och 
skulpturalt utförande. 
   Till utställningens formgivning hörde också en stor kula. Diametern var 
nog närmare två meter och halva globen var svart och halva vit. I Stock-
holm var kulan tänkt som ett klotterplank och den var placerad längst in i 
lokalen. I Köpenhamn fanns den i stället utanför utställningen och i Gö-
teborg fyllde den en högst konkret funktion som den yta filmsekvensen 
från Kinshasa projicerades på. Den runda formen i kontrast till de strikta 
showamönstret fyllde alltså olika funktioner på olika museum. Funktio-
nen var också symbolisk. Arkitekten skriver: ”I denna utställning finns ci-
tationstecken, utropstecken – och en punkt. Men det är ingen slutpunkt. 
Blicken rullar evigt vidare. Och med den frågorna.”407 
   
––––––––– 
406Textskylt: Kongospår: Om utställningens form. Världskulturmuseet i Göteborg, och 

www.khm.uio.no/utstillinger/kongospor/utstillingsformgivning. (2007-03-30). 
407 Textskylt: Kongospår: Om utställningens form. Världskulturmuseet i Göteborg. 
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7.2.2 Innehåll 
 
Vid entrén in till utställningen fanns en stor karta över hela Afrika som 
upptog en stor vägg. Bakgrunden var mörkt grå, kontinenten svart och 
själva Kongo grått, liksom bakgrunden. En textskylt med överskriften 
”Congospor. Norden i Congo – Congo i Norden”, som markerade inled-
ningen av utställningen, ställde frågor som problematiserar förhållandet 
mellan Kongo och de nordiska länderna:  
 

Hvorfor fandt man udenfor Sæby en idyllisk landsbykro 
med navnet Congokroen (den brændte till grunden i sep-
tember 2006)? Hvorfor huser mange svenske hjem en lille 
sparbøsse med en negerdreng, der nikker, når man lægger 
penge i kisten under hans fødder? Hvorfor har Etnografisk 
Samling i Norge tusinder genstande fra Congo – og hvor-
dan gik det til, at to finner opdagede Congos vigtigste 
kobberminer? 

 
Textskylten erbjuder också svar: 
 

Fordi Norden i begyndelsen af forrige århundrede havde 
tatte bånd till Congo. Fordi Congo i mange årtier for de 
nordiske folk symboliserede hele Afrika. Siden glemte de 
historien. 
 
Men den vender hele tiden tillbage. Idag patruljerer nor-
diske soldater igen i Congo – som de også gjorde i FN-
uniform i 1960´erne. Samtidigt er de nordiske lande blevet 
hjem for mange hundrede congolesere. Vore samfund og 
vor historie bliver forsat været sammen. Der er spor ove-
ralt. Både her og der. 

 
En stor genomlyst satellitbild i färg av Centralafrika återfanns alltså ock-
så i början av utställningen. På kartan fanns nutida gränser och namn på 
de olika centralafrikanska staterna utsatta. Dock inte dagens Kongo – 
Kongo (Brazzaville). Jämte satellitbilden fanns en upprättstående tidslin-
je. Linjen löpte uppifrån år 0 ner till år 2010. Årtiondena från 1870 till 
1930 hade dock fått större plats än andra tidsperioder. Överskriften på 
den genomlysta tidslinjen var ”Congo/Afrika” och till vänster om årtalen 
visades svartvita foton, medan det till höger kort berättades om viktiga 
händelser och personligheter i områdets historia. Ändå längre till höger 
fanns en uppställning relaterade eller motsvarande årtal och händelser 
från ”Danmark/Norden” och längst till vänster en tidslinje från ”Euro-
pa/Verden”.  
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   Texterna i tidslinjen om ”Congo/Afrika” tar upp saker som krig, annek-
teringar, Henry Morton Stanley, kolonier, Leopold II, gummiföretag, 
världskrig, en predikant, FN, Mobutu Sese Seko osv. Exemplen kommer 
från tiden mellan 1270 till 2006. De bilder som kunde ses på motsatt sida 
visade ett kopparstick av Portugals utsände till Kongokungens hov 1491, 
fartyg på Kongofloden, diamanten Star of Africa, Leopold II, Henry Stan-
ley, afrikanska järnvägsarbetare, svenska missionärer som rakar sig fram-
för sina tjänare, triumftåget från Tabora 1916 och Patrice Lumumba. 
Dessutom nordiska FN-trupper i Kongo 1960-1964 och en krigskyrko-
gård efter stridigheterna mellan ugandier och rwandier år 2000. 
   Texterna om Danmark/Norden tar upp fenomen som: 1880 ”Gifte kvin-
der får myndighed over egen løn i Danmark”, 1907 ”Statsanerkente ar-
bejdsløshedskasser – og metersystemet – inføres i Danmark” och 1919 
”Tarzan – Abernas Konge udkommer i Danmark.”408 
   Sex glasskåp infällda i långväggen var fulla av objekt och bilder – 
konst, böcker, bilder, instrument, statyer, lurar, smycken, vapen, masker, 
korgar och redskap. ”Congos pragt og mangfaldighed strømmede til Nor-
den” lyder överskriften i ett skåp. Här finns också en skylt som problema-
tiserar själva insamlandet och textförfattaren påpekar att det samlades in 
massor av grejor utan att det togs reda på vad de skulle användas till eller 
varför de användes som de gjorde, vad det egentligen var, o s v. Textskyl-
tarna i väggskåpen är svarta med vit text. 
   De tre golvkistorna i det första rummet hade två sidor vardera och här 
var de olika temata ”Sømænd muliggjorde koloniseringen”, ”Hvad opda-
gede nordiske opdagere?”, ”Tvang og erobring”, ”Pacificering”, ”Ordne-
de forhold”, ”Den helt store opdagelse”, ”Araberkrigerne, Batetela-
oprøret, Brev hjem”. De tre större väggskåpen domineras av var sitt stort 
svart-vitt foto. De har överskrifterna ”På floden”, ”Eventyr og opdagelse” 
och ”Krig og kamp”. 
   Om det första rummet i stort sett handlat om Kongo, Kongos historia 
och traditionella föremål från de centralafrikanska kulturerna innebär för-
flyttningen in i nästa rum dels ett möte med mer nutida förhållanden, dels 
en slags inventering av kongolesiska föremål i vårt eget samtida, nordiska 
”vardagssamhälle,” och dels ett slags klarläggande av dagens kontakter 
mellan de båda geografiska och politiska platserna Norden och Kongo. 
   I glasskåpen infällda i väggen visades ”Spor av Congo” såsom svarta 
gipsfigurer, reklamskyltar för produkter som ”Lumumbadrink” och Fyf-
fes bananer. Här fanns också västerländska produkter som innehåller 
komponenter och råmaterial som hämtas ifrån Kongo: gummistövlar, 
Nintendospel, mobiltelefon. Ett tidningsutklipp berättar om Lundin 

––––––––– 
408 Alla texter i utställningen i Köpenhamn var skrivna på danska, i Stockholm var de på svenska o s 

v. Däremot fanns det ett häfte tillgängligt i utställningshallen med texterna översatta till engelska. 
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Groups exploatering av Afrikas resurser idag. En karta visar var mineral-
fyndigheterna finns.  
   Ett annat skåp berättar om ”Krisen i Congo – den blodigeste siden An-
den verldenskrig”. Här finns också broderier och textilarbeten med motiv 
av övergrepp. De sista väggskåpen med stora fotografier har överskrifter-
na ”Missionen”, ”På posten” och slutligen ”Fortælling”, där man kan 
läsa: 
 

Historie og genstandsjagt.  
Vestens indtog i Afrika var ikke kun en konkurrence om 
sjæle at kristne og kolonier at udnytte. Erobringen var også 
en jagt på eksotiske kulturer og sjældene genstande, en 
indsamling af gode historier og videnskabeligt materiale til 
publicering hjemme. Der skjuler sig mange historier bag 
den genstande, som nu befinner sig i Nordens museer og 
samlinger. Nogle ting er plundret og konfiskeret, andet er 
købt ved bytte og handel – ofte blev Congofarerne snydt af 
congolesere, som også brugte genstandene i et diplomatisk 
spil. 

 
I golvmontrarna finns vittnesbörd från människor från Norden om upple-
velser i Kongo. I montern ”Frelse” finns foton, ABC-böcker och sång-
böcker från missionsverksamheten. Här finns också vittnesbörd om över-
grepp som endast missionärerna (av de civila européerna) bevittnade. 
”Congolesisk konkurrence knust” berättar om tvångsarbete och gummi-
terrorns epok. ”Den gode skandinav og den ensomme post” berättar om 
domare och posttjänstemän i kolonialmaktens tjänst. Sista montern berät-
tar om ”Indsamling og kulturmøde”, diplomati och plundring. Under ru-
briken ”Fortæl!” finns dagböcker, böcker och brev. Här finns också tex-
ten: 
 

Fortæl! 
 
Når vi vender hjem fra en rejse, fortæller vi. Når man er 
den første landsman, der har set et helt nyt land, bliver for-
tællingen berømt i sin samtid – og indgår som fakta i lan-
dets viden om forholdene i det nye land. 
 
De første nordiske Congofarere kom hjem og fortalte, ne-
top som indbyggerne i Norden alle havde fået lært at læse. 
Aviser kunne skaffes i selv den fjerneste afkrog og re-
daktørerne vidste, at opdagelsesrejser og viden om den 
nye, afrikanske verden var godt stof. Congoveteranernes 
fortællinger fik kollosal gennemslagskraft og kom til att 
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præge holdningen i de nordiske landet til afrikanerne i 
mange årtier. 
 
Men der var forskel: Søfolkene kom ganske vist overalt i 
Congo, men de var dårligt uddannede og skrev kun få 
bøger. Det var en skam, for deres nære forhold til og af-
hængighed af deres sorte mandskab gjorde dem ofte til 
nøgterne fortællere, der ikke fordømmer congoleserna – 
tværtimod læser man blandt søfolkenes fortællinger nogle 
af de varmeste beretninger om afrikanerne. 
 
Missionærerne levede mange år i Congo og fik ofte et tæt 
forhold til de omvendte. Men de følte sig kulturelt og ån-
deligt højre placeret end afrikanerne, og det præger deres 
bøger, foredrag og udstillinger. 
 
Officererne havde ofte en nedladende og mistroisk hold-
ning til congoleserne. De havde jo været i krig med dem, 
var blevet overfaldet og beskudt, og de skulle optræde fas-
te og myndige overfor deres underordnede. Desværre kom 
deres holdninger til at præge meget af samtidens nordiske 
litteratur om Congo; officererne var uddannede, havde 
gode kontakter og var de flittigste til at skrive bøger om 
deres ’eventyr hos de vilde’. 

    
Ganska långt in i lokalen, på en av långväggarna, fanns fyra små tv-
skärmar som visade nutida intervjuer med några människor som alla har 
någon koppling till både Kongo och Norden. Exempel är missionspastorn 
Josef Nsumbu som bor och verkar i Tensta, musikern Mikael ”Zifa” 
Eriksson, som växte upp med missionärsföräldrar i Kongo, och Annie 
Ngemi, som bor i Finland sedan många år. Vid dessa foton fanns hörlurar 
där besökaren kunde lyssna till respektive persons livshistoria. 
   En av de låga montrarna, som i Köpenhamn stod utanför själva utställ-
ningslokalen, medan den i Göteborg fanns i densamma, var inte täckt 
med glas men full av böcker och texter om Kongo. Här kunde besökaren 
sätta sig ner och fördjupa sina intryck och läsa mera om Kongo och nor-
diska perspektiv på och erfarenheter av Centralafrika.  
   I Köpenhamn ledde utställningen sedan besökaren vidare till museets 
egna samlingar av föremål från Afrika. Här möttes besökaren av montrar 
till brädden fyllda med föremål, tematiskt ordnade under rubriker som 
”Øst- og Sydafrika, Spyd”, ”Hele Afrika, Personlig udsmykning”, eller 
”Nord-, Øst- og Vestafrika, Knive og Sværd”. I Stockholm kunde besöka-
ren också ta del av Etnografiska museets egna delutställningar Missions-
utställningen 1907 – Hur visades Kongo för 100 år sedan?, Kongokrisen 
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1960-64 – i bildtidningen Se – Bilden av Kongo förmedlad genom tid-
ningen Ses rapportering av Kongokrisen och Sundi Mongo – en by i 
Kongo 1980 – En motbild i 80-talsanda.409 I Oslo och Helsingfors fanns 
andra tillhörande utställningar.   

7.3 Tre perspektiv på innehållet i Kongospår 
 
7.3.1 Genusperspektiv  
 
I berättelsen om kontakterna mellan Norden och Kongo finns ytterst få 
kvinnliga röster. Utställningens aktörer och subjekt är väldigt många, 
men det allra största flertalet är europeiska män. Det är deras skildringar, 
brev, rapporter o s v som citeras. Det är männens beskrivningar av Kongo 
som synliggörs och beskrivningarna rör de områden män var involverade 
i – sjöfart, handel, rättskipning, det militära osv. Att det blir så kan till 
stor del förklaras av att få eller inga europeiska kvinnor fanns represente-
rade i några av de grupper av nordbor i Kongo som utställningen skildrar. 
Det fanns mycket få kvinnor på flodbåtarna på Kongofloden. Å andra si-
dan berättar utställningen om Emilia Åström – en sjömanshustru som 
följde sin man till Kongo 1905.410 Kanske fanns det fler sådana kvinnor? 
Utställningsmakarna har hittat några få exempel på kvinnoröster ifrån ko-
lonialtidens Kongo och låtit dessa höras. Saga Roos är ett annat sådant 
exempel, vars skildringar av Kongo under en bröllopsresa citeras kort i 
utställningen.411 
   Det fanns säkert heller ingen plats för kvinnor i kung Leopolds koloni-
alstyrka. De män som skildras i denna avdelning av utställningen har hel-
ler inga fruar (som det berättas om) med sig. Det är alltså egentligen först 
i den del som handlar om missionen som det berättas om fler kvinnor och 
där några kvinnors röster hörs. Här finns ett citat av en Signe Walder, ta-
get ur hennes skildring Jeremia Kibangu. En korgosses historia (1928).412 
Elin Börrisson citeras mycket kort under rubriken ”Missionary’s wife 
and natural scientist”. Ett foto på kongolesiska liljor som visas i mon-
tern är också taget av Elin. I utställningsdelen om missionen berättas om 
Wilhelmina Svensson, Anna Andersson och Elisabeth Karlsson under ru-
briken ”Missionary brides,” men här finns inga citat från deras egna 
eventuella skrifter. Flera av kvinnorna nämns i relation till sin make, t ex 
Elin och Carl Börrisson, Selma och Karl Edvard Laman, Emilia och Emil 
––––––––– 
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Åström, Mathilde and Peter Fredriksen. I det senare fallet berättas dock 
även kort om ”Mama Fe” själv, och hennes arbete. Också brittiska mis-
sionären Alice Harris får sin egen historia berättad, medan maken bara 
nämns i en bisats.  
   I de korta berättelserna om de skandinaviska kvinnorna i Kongo upp-
träder de alltså ofta i ett sammanhang av en relation men det förekommer 
nästan lika ofta att dessa kvinnors egna handlingar omtalas. De framställs 
då alltså som självständiga subjekt. Relationen mellan antalet män och 
kvinnor i utställningen, och framför allt relationen mellan manliga och 
kvinnliga röster som hörs i den, är dock väldigt asymmetrisk. Detta för-
hållande gäller även för utställningens bildmaterial. Det finns dock foton 
där kvinnor figurerar – somliga anonyma och somliga namngivna. Vissa 
av dem är mer porträttaktiga och statiska, medan andra visar handlingar 
och arbete, t ex ett foto på Mrs Livia Ceder som leder morgonbönen på 
sjukhuset i Kibunzi, eller ett på ”Female farm laborers”.413 Utställningen 
domineras dock till överväldigande del av bilder på män. 
   Ett av utställarnas mål var att visa den mångfald av människor, berättel-
ser och öden som fanns bland skandinaverna i Kongo. En betraktelse av 
utställningen ur ett genusperspektiv visar på ett vis en mångfald vad gäll-
er de europeiska männens öden. De europeiska kvinnorna är så få och de 
flesta har liknande öden – missionärer, fruar, kanske sköterskor – att be-
greppet mångfald svårligen kan passa som beskrivning. Det är möjligt att 
utställningsmakarna ändå arbetat medvetet och aktivt med att lyfta fram 
de få berättelser om kvinnor de hittat i det gamla materialet. Kanske är 
det så att allt de funnit faktiskt är med och att utställningen på så vis är så 
allsidig som möjligt är. Å andra sidan är t ex de citat som förmedlas ur 
texter skrivna av kvinnor väldigt korta.  
   Det fotografiska materialet som visar kvinnor har heller ingen domine-
rande plats eller storlek i utställningen. På bilderna framträder främst 
män, både afrikaner och kolonisatörer. Få afrikanska kvinnor finns avbil-
dade, och de europeiska kvinnorna är ännu färre. De kan förekomma i 
större samlingar av människor, t ex på bilden där ett massdop på kongole-
ser förrättas av missionärer i Kongofloden, eller tillsammans med någon 
man, t ex deras make. Det finns också en del afrikanska kvinnor i de 
svart-vita journalfilmer som spelas upp på ena kortväggen. Till dessa fil-
mer finns dock inga förklarande texter och kvinnorna är anonyma. Ett 
undantag är den kvinna, Annie Ngemi, som berättar sin historia i en av 
fyra tv-monitorer med tillhörande hörlurar i utställningen. Kvinnorna syn-
liggörs för övrigt inte explicit. Däremot är de i de korta citaten och be-
skrivningarna och på en del bilder alltså inte helt sällan handlande sub-
jekt.  
––––––––– 
413 I Traces of Congo. Scandinavia in Congo – Congo in Scandinavia. Exhibition texts and labels in 

English, s 33, 39. 



220 

   Männen i utställningen Kongospår kan inte på samma sätt som gruppen 
kvinnor betraktas som homogen. De manliga subjekten är skandinaviska 
upptäcktsresande, militärer, sjömän och -kaptener och missionärer. De 
har olika bakgrund och deras vägar till och öden i Kongo kan också vara 
olika. De är ofta subjekt och många röster hörs i utdrag ur dagböcker, 
brev, rapporter och böcker om livet i Kongo. Det aktiva är alltså även i 
Kongospår främst förknippat med det manliga. Även i de kronologiska 
tidslinjerna är de flesta historiska händelserna förknippade med manliga 
aktörer. Något undantag finns, där kvinnor är i fokus, som t ex uppgiften 
från Danmarks historia: 1880 ”Gifte kvinder får myndighed over egen løn 
i Danmark”. Den uppgiften relateras emellertid inte alls till övriga utställ-
ningen, och genusrelationerna lyfts inte explicit. 
 
7.3.2 Klass och etnicitet i Kongospår 
 
Själva tanken med utställningen Kongospår var att visa på skandinavisk 
delaktighet i det koloniala projektet i Kongo, och detta innebär implicit 
det asymmetriska förhållandet mellan skandinaver och kongoleser i det 
koloniala samhällssystemet. I detta förhållande hamnar aspekterna etnici-
tet och klass, i kombination, i fokus.  
   Vi kan konstatera att det övergripande är två grupper som möts i ut-
ställningen – européerna (och amerikanerna?) i kolonialmaktens tjänst, 
och kongoleserna. Historien visar att underordningen av kongoleserna 
både bygger på ideologiska övertygelser och på möjligheten till ekono-
misk exploatering. Denna underordning är temat för utställningens pro-
blematik och här blir det så att kolonisatörernas aktiviteter ställs i cent-
rum när historien om Kongo relateras. Den lägsta gruppen i det sociala 
och ekonomiska systemet utgörs av kongoleserna och deras röster hörs 
inte alls i denna historiska berättelse. Kongoleserna utgör en tyst grupp i 
utställningen. I vissa fall framstår de som passiva i utvecklingen: ”The 
Luba lose their mines […] The colonial power drove the Luba from the 
old mines; they now belonged to the white men’s mineral companies.”414 
Det finns ganska många svarta afrikaner avbildade på foton och i filmer-
na som visas. Afrikanerna uppträder dock oftast, som i fallet med Luba-
folket, som ett homogent kollektiv. De anas också bakom alla föremål 
som ställs ut – någon har gjort föremålet, någon har använt det, men 
människorna själva syns och hörs sällan. I tidslinjerna finns dock några 
afrikaner nämnda vid namn. De har som individer påverkat den historiska 
utvecklingen. Det sätt kongoleserna framställs på kanske sålunda inte kan 
kallas stereotypt men väl underordnat och till största del homogent. På ut-
ställningens idéstadium verkar dock tanken varit en annan. I en tidig pro-
––––––––– 
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jektbeskrivning som låg till grund för ansökan om finansiering står att 
läsa:  
 

Till de kongolesiska öden som skildras hör de första om-
vända kristna, som var friköpta barnslavar. Andra möjlig-
heter är att lyfta fram någon av dem som deltog i arbetet 
med att omvandla språken till skrift, hövdingar som gjorde 
aktivt motstånd mot kolonisationen eller hantverkare som 
började tillverka nya skulpturer, med de europeiska sam-
larna som målgrupp.415 

 
Det talas också om att fokus skall ligga på möten. I de fall de ovanstående 
exemplen över huvud taget finns med i utställningen kan man ändå inte 
säga att de kongolesiska aktörerna lyfts fram. Tanken om framställningen 
av ett möte har också försvunnit. 
   Historien om Kongo berättas, som vi sett tidigare, främst av gruppen 
skandinaviska män i den belgiska kolonialmaktens, eller kolonisationens 
tjänst. I berättelsen blir de de aktiva, de för befäl, erövrar, skriver, deltar, 
reser, anländer, jagar, dör, kartlägger, deltar och är framgångsrika. Rös-
terna är flera och detta gör att berättelsen på ett sätt kan kallas polyfonisk. 
Det är inte bara en person eller en röst som fungerar som symbol för en 
större grupp, eller ett fenomen. Utställningstekniken är dessutom sådan 
att besökaren möts av ett stort antal sådana citat och röstfragment – ett 
stort antal berättelser. Om vi kan tala om en berättarröst som i stället till-
hör utställarna, berättar den dels om personer, förhållanden och föremål, 
men den försöker också i några texter att problematisera kolonialisternas 
röster och aktiviteter utifrån ett postkolonialt perspektiv. I den längre text 
om berättande – ”Fortæl!” – som återgivits ovan, får vi också klart för 
oss att det kunde finnas en viss skillnad i hur olika grupper av skandina-
ver berättade om och följaktligen också betraktade kongoleserna och de-
ras kultur. De skandinaviska männen delas in i militärer, missionärer och 
sjöfolk. Det berättas i utställningen om lågkonjunktur i Skandinavien som 
gjorde att arbetslösa sjömän sökte tjänst på mer avlägsna ställen, där lö-
nen var betydligt högre. Här berättas också att de som tog tjänst i Leo-
polds Kongo genomgick en urvalsprocess ledd av kungens agenter i 
Skandinavien, och att de fick skriva kontrakt på flera år, innan de fick ett 
förskott på lönen och kunde förbereda sig för resan.416 Att tjäna i Kongo 
var alltså ett sätt att förbättra sin ekonomiska och kanske sociala position; 
på ett ställe får den fattige svarvaren John Gustafson berätta om hur det 
kändes att för första gången, efter att ha värvats till tjänst i Kongo, ha råd 
––––––––– 
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med ett par långkalsonger.417 Detta gällde också de militärer som värva-
des till kolonialstyrkan. Att ta tjänst i Kongo kunde innebära stora möj-
ligheter för en fattig militär av låg rang att snabbt stiga i graderna.418 De 
citat och utdrag ur dagböcker och liknande, som finns i utställningen, är 
skrivna av flera löjtnanter och sjökaptener, någon domare och officerare. 
Om missionärernas bakgrund berättar utställningen att: 
 

Most came from the country or from small provincial 
towns where it was hard to overcome class boundaries. 
The classless sense of community at the mission was a 
wonderful opportunity – each and everyone were brothers 
and sisters before the Lord.419 

 
Det verkar alltså som att Kongoäventyret innefattade hopp om en klassre-
sa även för missionärerna. Skillnaden mellan de tre olika gruppernas för-
hållanden i Kongo och relation till den afrikanska befolkningen har sedan 
utställarna alltså explicit uppmärksammat besökaren på. Men i och med 
att rösterna som talar kommer ur samma grupp – vita, manliga kolonisa-
törer i Kongo – blir perspektivet ensidigt och vi kan ifrågasätta om det 
verkligen rör sig om ett polyfoniskt historieberättande. 
   Utställningens subjekt går olika öden till mötes. Så berättas t ex om 
framgångarna hos finländarna Oskar Boijer och C.T. Eriksson, som fann 
världens största kopparfyndlighet och startade en mycket framgångsrik 
gruvdrift: ”Eriksson and Boijer thus contributed to the foundation of 
Congo’s modern economy.”420 En annan typ av framgång rönte Emilia 
Åström som tog hand om sina tre barn i Boma, medan hennes man Emil 
seglade på Kongofloden. Utställningen berättar: ”Untypical, the entire 
family survived their stay.”421 Det är dock inte bara framgångshistorier 
som förmedlas i utställningen: ” […] in 1910, the Swedish Mission sent 
133 missionaries to Congo, 53 died, all from disease. Practically all their 
children died before the age of one.”422 
   På ett ställe lyfter utställningen explicit fram olika perspektiv på samma 
historiska person. Under rubriken ”One individual, two versions of a 
––––––––– 
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story” refereras en dödsruna från Svenska Dagbladet 1899 över löjtnant 
Knut J. T. Svensson från Dalaregementet som dött av malaria i Kongo. 
Runan berättar att Svensson bara fått goda vitsord i armén, och med sin 
kallblodighet och styrka upprätthållit disciplinen bland sina män som 
tyckte väl om honom. Utställningen visar att andra källor berättar andra 
historier om Svensson, t ex:  
 

In his book Leopold’s Ghost, Adam Hochschild mentions 
how people in the area still talk about how Svensson as-
sembled intractable villagers, telling them that they were 
to sign an agreement or recruit bearers, after which he just 
opened fire.423 
    

Bilden av skandinaverna i kolonialmaktens, eller kolonisationens tjänst är 
alltså inte homogen, eller stereotyp. Den är ibland, som vi sett, inte heller 
entydig. 
   Konfliktperspektivet är implicit och närvarande genom utställningen, 
eftersom hela det koloniala projektet var en konflikt. Konflikten lyfts 
också explicit och tydligt i vissa av utställningens teman och montrar, 
som t ex ”Tvang og erobring”, ”Pacificering”, ”Ordnede forhold”, ”Ara-
berkrigerne, Batetelaoprøret” och ”Congokrisen – den blodigeste siden 
Anden verldenskrig”. I och med att detta konfliktperspektiv finns nyanse-
ras bilden av kongoleser som passiva offer en del. Konflikterna kan vida-
re hänföras till kombinationen av etnicitets- och klassperspektiven som 
kolonialprojektet består av. Med Luce Iragarys och Wera Grahns schema-
tiska uppställning: 
 
Den Samme  Den Andra av den Samme 
 
den andre av den Samme den andra av den Andra 
 
i minnet, kan vi alltså förklara både genus-, klass- och etniska relationer i 
utställningen med att Den Samme i detta fall, som i många andra, utgörs 
av de vita, europeiska männen som var aktivt inblandade i kolonialpro-
jektet i Kongo. Utställningen försöker förvisso dela upp gruppen i under-
kategorier – militärer, sjöfolk och missionärer – och visa på en heteroge-
nitet, men i relation till andra grupper i utställningen kan de också ses 
som en grupp. Det är om dem utställningen egentligen handlar, kanske 
tillsammans med De(n) Andra av den Samme – de europeiska kvinnorna. 
Dessa finns visst med i utställningen, men är mindre framträdande, även 
––––––––– 
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om de ibland är handlande subjekt. De kongolesiska männen kan vidare 
betecknas som den andre av den Samme – de utgör en motsats till de eu-
ropeiska männen i så motto att de utgör en homogen, ofta (men inte all-
tid) passiv grupp som hamnar lite utanför utställningens fokus – liksom 
lite i oskärpa. De kongolesiska kvinnorna – de andra av den Andra – är de 
som är mest osynliga i utställningen. 
   Om de historiska aktörerna i de flesta fall aktivt arbetade för ett isärhål-
lande mellan de olika grupperna, så kan utställningens idé kanske i sig 
beskrivas som ett försök till förening eller samband. Ett mål med utställ-
ningen är ju att visa hur kulturerna och aktörerna i de båda grupperna, 
trots allt, ingår i samma system, där de roller de tagit eller tilldelats är be-
roende av de andra. I utställningens inledande texter försöker utställarna 
binda samman de båda geografiska platsernas historia i en oupplöslig en-
het:  
    

[Historien] vender hele tiden tillbage. […] Vore samfund 
og vor historie bliver forsat været sammen. Der er spor 
overalt. Både her og der. 

 
Utställningen vill alltså förmedla ett givet samband mellan Kongo och 
Skandinavien ur alla de tre tidsaspekterna då, nu och framledes. De nuti-
da röster som kunde höras i utställningen tillhörde alla människor som 
idag lever i Skandinavien, men som själva utgör nutida Kongospår i det 
att de har sitt ursprung eller sin uppväxt i Kongo. På det viset kan vi ar-
gumentera för att etnicitetsperspektivet är mer mångfacetterat i den nutida 
delen av historien om Kongospår. Å andra sidan hörs dock inte några 
kongolesiska röster, i strikt mening, i utställningen. På det viset kan ut-
ställningen sägas underordna kongoleser, eller de andra om man så vill, i 
berättelserna om Kongo från både dåtid och nutid. 

7.4 Afrikabilden i Kongospår 
 
Målsättningen med utställningen Kongospår var att problematisera den 
roll ”vi” skandinaver har spelat och spelar i Kongos historia. Det är den 
koloniala historien som åsyftas. Utställarnas blick, och den berättarröst 
som stundom kan höras genom utställningens texter, kan därför sägas ha 
ett post-kolonialt perspektiv. Det handlar inte minst om en slags själv-
rannsakan i de egna leden av etnologer, antropologer och museiarbetare, 
där förhållandet till de egna samlingarna, och tidigare utställningar om 
Kongo och Afrika, problematiseras.  
   Ett i grunden postkolonialt perspektiv gör att de flesta av de gamla för-
domarna – kvarlevorna från en kolonial ideologi som Mai Palmberg fun-
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nit i sina undersökningar av svenska läromedel om Afrika – till stor del 
inte står att återfinna i utställningen.424 Att man dessutom försökt diversi-
fiera gruppen europeiska män kan ses som ett försök att undvika att skapa 
den gemensamma identitet som Mai Palmberg varnar för, där kollektivet 
kan skuldbeläggas. Hon talar alltså inte för att misshälligheter och över-
grepp skall tonas ned i historieberättandet, utan för en uppluckring av 
kollektiva begrepp, vilket skulle möjliggöra urskiljandet av olika aktörer 
med olika motiv.  Några av de fördomar Palmberg räknar upp finns det 
dock anledning att diskutera även i fallet Kongospår. Det gäller t ex ”be-
skrivningar av Afrika som i huvudsak exotiskt”. De utställningsstrategier 
som brukades i Kongospår, framför allt i de val som gällde iscensättning 
och scenografi, gav utställningen en suggestiv atmosfär som på ett vis 
kan tolkas som exotiserande. Utställningshallarna var ganska mörka och 
dunkla. Kartan vid ingången till utställningen visade en svart och homo-
gen kontinent – det mörka Afrika. Ljuden som kunde höras i det första 
utställningsrummet på Nationalmuseum i Köpenhamn var exotiska ljud, 
som från djungeln. Objekten var placerade i infällda, mörka skåp och låga 
montrar och besökaren fick i flera fall böja sig ner, kika in på och i som-
liga fall i dunklet söka skönja föremålen – spåren från ett svunnet, mörkt, 
svart Kongo. Utställningens scenograf har i sina val kanske haft som mål 
att väcka besökarens intresse och nyfikenhet, att försätta denne i en viss 
stämning och att skapa förutsättningar för besökaren att mentalt förflytta 
sig i tid och rum. Samtidigt skapar dessa utställningstekniska strategier en 
stämning som inte bara bygger på geografiska och kulturella skillnader 
utan också kan tolkas som mötet med ”det andra” – det mystiska, det 
obegripliga och väsensskilda. 
   Ovanstående beskrivning av utställningen passar dock bäst in på den 
version som visades på Nationalmuseum i Köpenhamn. På andra museer 
kan utställningen ha uppfattats något annorlunda. I t ex Göteborg var ut-
ställningen placerad i en större lokal där utställningen, med sina svarta 
och grå montrar och dominerande svart-vita bilder, gjorde ett närmast ste-
rilt, eller dokumentärt intryck. Här fanns ingen röd matta och inga exotis-
ka ljud. Kanske gjorde det lite strikta intrycket att en viss distans kunde 
hållas till utställningen? Besökaren drogs i varje fall på så sätt inte in i be-
rättelsen utan hade kanske större möjlighet att betrakta informationen 
med kritisk blick. 
   Mai Palmberg varnar också för framställningar av afrikaner som ”offer 
och inte som subjekt”. Det faktum att perspektivet, som jag tidigare visat, 
ensidigt är skandinavernas perspektiv på Kongo och kongoleserna, där 
aktiviteten är förknippad med skandinaverna, och där kongolesiska röster 
från historien inte finns med, kommer afrikanernas handlingar och hand-

––––––––– 
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lingskraft i skymundan. Då fokus ligger på övergrepp, exploatering och 
underordning, där få motbilder av motstånd eller handlingskraft explicit 
lyfts fram, får kongoleserna åter något av en offerroll i berättelsen om 
Kongo. De olika rösterna, tillhörande kolonisatörerna, är högljudda i ut-
ställningslokalen. Att se vad som döljer sig i tystnaden kräver en viss 
medvetenhet hos betraktaren om att där finns saker att hämta. Eftersom 
berättelsen om nutida förhållanden i Kongo främst berättas med hjälp av 
nutida föremål – exempel på hur ”vår” ekonomiska exploatering av Afri-
ka fortsätter – med bilder och berättelser om Kongo-krisen och andra 
konflikter, finns risken att även dagens kongoleser enbart framstår som 
offer och brickor i storpolitiska spel.  
   I genomgången av svensk pedagogisk litteratur om Afrika av något nya-
re dato finner Palmberg exempel på ”framställning som återger och för-
stärker känslor av skuld snarare än av solidaritet”. Utställningen Kongo-
spår handlar om att problematisera skandinavernas roll i det koloniala 
och exploaterande projektet i Kongo, både det historiska och det nuva-
rande. Därför kan man säga att utställningens mål är att inbjuda besökar-
na till självreflexion. Historierna om hur det koloniala systemet i Kongo 
organiserades och upprätthölls innefattar otäcka berättelser om våld och 
övergrepp, inte sällan utförda av skandinaver. I utställningen finns dock 
inte uttryckt något explicit syfte att besökaren ska känna vare sig skuld 
eller solidaritet. Urvalet av berättelser och rubriker skulle dock, med en 
viss förförståelse, kunna läsas så. Även det faktum att utställningen över 
huvud taget existerar skulle kunna tolkas som att en sådan bakomliggan-
de uppmaning finns. Utställarna har dock valt att berätta historien om 
skandinaverna i Kongo genom att ställa ut en mängd pusselbitar – olika 
små berättelser, föremål och röstfragment. Pusselbitarna är visserligen 
något systematiserade, men ändå inte helt låsta i en färdig och fullständig 
historisk berättelse. Utställningen erbjuder pusselbitarna, berättarrösten 
uppmärksammar olika förhållanden och perspektiv på de föremål och be-
rättelser som finns, men det är mer eller mindre upp till besökaren att se-
dan ta steget tillbaka och konstruera en begriplig översikt och ett sam-
manhang i berättelsen, och att foga de små berättelserna till en över-
gripande förståelse för hur imperialism och koloniala strukturer fungerar. 
Utställningen pekar på förhållandet att det finns kopplingar mellan Kongo 
och Skandinavien i olika former och vid olika tidsskeden. Hela utställ-
ningen i sig kan sedan kanske läsas som en fråga eller uppmaning till be-
sökaren: Vad gör du av detta? 

7.5 Uppfattningar om Kongospår 
 
En utställning som Kongospår är ett mastodontprojekt med många män-
niskor inblandade i olika skeden av processen. Enbart till det som jag här 
kallar produktionsskedet skulle en mängd olika människor från olika in-
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stitutioner och med olika kompetenser kunna hänföras. Alla dessa männi-
skor har med största sannolikhet olika uppfattningar om hur arbetet har 
gått till och hur processen sett ut. Det vore ett forskningsprojekt i sig att 
bara ställa dessa olika uppfattningar mot varandra och diskutera hur det 
blev. Det är inte ambitionen i denna avhandling. Vidare har en mängd 
olika personer arbetat med eller använt sig av utställningen i både för-
medlingsskedet och mottagningsskedet. Betänk att utställningen visats på 
inte mindre än fem olika museer och dessutom varit navet i ett vidare 
program av föreläsningar, lärarseminarier och andra aktiviteter. Med 
hjälp av de intervjuer jag gjort med några som varit delaktiga i olika ske-
den kan jag ändå visa fram röster som från sitt perspektiv berättar om sina 
upplevelser av utställningsarbetet. Detta, menar jag, ger ett underlag för 
diskussion om historieförmedlingen Kongospår i synnerhet, och om ut-
ställningsarbete i stort. 
 
7.5.1 Produktionsskedet 
 
Produktionsgruppen i fallet Kongospår har innehållit ett flertal medarbe-
tare som kunnat påverka utställningens innehåll och form på olika vis och 
till olika grad. Jag har haft möjlighet att intervjua vandringsutställningens 
producent och manusförfattare. Den sistnämnde var också en av initiativ-
tagarna till projektet.  
 
Manusförfattaren 
 
Manusförfattaren är socialantropolog och har bedrivit fältstudier i Kongo. 
Han var också enhetschef på ett av de stora museerna där utställningen 
visades och han har stor erfarenhet av utställningsarbete. Som jag tidigare 
nämnt menar manusförfattaren att processen med att framställa en sådan 
här utställning, där projektet skulle diskuteras och förslag och idéer gå på 
remiss till olika enheter, varit tungrott och arbetsamt, men också på sitt 
sätt givande.425 Han ser det som en fördel att så många har varit med och 
bidragit till materialinsamling och med forskning. Många har varit enga-
gerade: ”Det har varit stor entusiasm från deltagarna och de har lagt ner 
långt mer än man kunde förvänta av vanlig arbetsinsats. Stor entusiasm 
för att få till det.”426  Manusförfattaren förklarar varför utställningen om 
skandinaver i Kongo kom till just nu med att initiativtagarna känt av ett 
nyvaknat intresse för koloniala studier: ”Det hade gått över den postkolo-
niala vågen och gått tillbaka till faktiska historiska och etnografiska stu-
dier av kolonialismen och imperialismen,” säger författaren.427 En annan 
––––––––– 
425 Utskrift av intervju med manusförfattare, (2008-01-08) s 2. 
426 Manusförfattaren s 12. 
427 Manusförfattaren s 1. 
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anledning till att utställningen producerades är att de nordiska länderna 
länge engagerat sig för Kongofrågan.428 Om Kongospår som samnordiskt 
projekt säger han att:  
 

[…Vi ville] lyfta fram och visa att som region hade vi en 
historisk kontakt med Kongo. Det var många spår framåt i 
tiden som ledde vidare och som var aktuella i vår tid och 
därför var det viktigt att också peka på det som ett feno-
men som vi i Norden skulle (upprätthålla?) i våra dagar.429 

 
Manusförfattaren uppger att projektet fick finansiering för att hålla work-
shops i de olika huvudstäderna. Precis innan Finland skulle överta ordfö-
randeklubban i EU inrättade finska UD ett Afrikakriskontor och projekt-
gruppen kring Kongospår fick i uppdrag därifrån att hjälpa till i anord-
nandet av en konferens som kom att innefatta utrikesministrar, EU-
representanter och forskare: ”[Det var] möjligt att peka på ett internatio-
nellt fenomen med utgångspunkt i en djup och förskräcklig kris där också 
de nordiska länderna försökte vara med och bidra till en positiv utveck-
ling,” framhöll manusförfattaren.430 
 
   Finansiering och omkringverksamhet 
 
Förutom bidraget från Nordisk kulturfond har de olika museerna själva 
bidragit med pengar och personalresurser. Dessutom samarbetades det 
med belgiska utrikesdepartementet som kunde skicka forskare och exper-
ter till olika workshops. Även NGO:s som Läkare utan gränser, Folkekir-
kens nödhjälp och International Work Group for Indigenous Affairs har 
bidragit med resurser: ”Men de fick också scenen här att presentera sitt 
arbete på,” berättar manusförfattaren. ”De kunde lägga ut flyers i utställ-
ningen […] fokuserade på Kongo; insamlingar till Kongo, medan utställ-
ningen var här […]. Och vi har sänt ut detta material med lärarna o s v. 
De spred det vidare i skolorna.” Även privatpersoner har enligt manusför-
fattaren bidragit till utställningen. Han menar dock att de finansiärer som 
bidragit inte haft möjlighet att påverka själva utställningens innehåll. Om 
finansiärerna kunnat påverka var det i så fall i workshopsen, menar ma-
nusförfattaren: ”I sammanfattning vill jag nog säga att vi har kunnat pro-
ducera och göra det här helt efter eget huvud. Men workshopsen var ju 
bara spännande.”431 På frågan om inte utställningen måste kunna stå för 
sig själv, som somliga museiforskare menar – att man inte ska behöva 

––––––––– 
428 Manusförfattaren s 5. 
429 Manusförfattaren s 4-5. 
430 Manusförfattaren s 5. 
431 Manusförfattaren s 15. 
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läsa långa utställningskataloger, gå på föreläsningar, workshops eller an-
nan programverksamhet för att förstå utställningen, svarar manusförfatta-
ren:   
 

Jag undrar om de människor som säger så någonsin gjort 
en utställning själva? Och varit inne i det som så fint heter 
”kill your darlings?” […] En utställning rymmer alltid 
otroligt lite text samtidigt som du ska ställa ut en komplex 
situation – och samtidigt som du gärna vill nå många olika 
målgrupper bland allmänheten. Jag menar därför att pro-
gramverksamheten är ett helt nödvändigt supplement till 
själva utställningen.”432 

 
Arrangemang med musik, om film, om Tarzan o s v arrangerades vid si-
dan av utställningen. Där kunde utställningen närma sig en upplevelse-
kultur, menar manusförfattaren.433 Mycket av det material som forskades 
fram och som projektgruppen fick sig tillsänt från bl a allmänheten, och 
som inte fick plats i utställningen, användes alltså istället i den kringlig-
gande programverksamheten. Han menar dock att utställningen ändå blev 
mycket texttung.434 På det viset kan man säga att utställningen lutar åt en 
lärdomskultur, men "[…a]tt utesluta många, många teman tycker vi skul-
le vara att springa ifrån ett ansvar i förhållande till allmänheten, som in-
stitution, som forskare och som enskilda personer,” fortsätter han.435  
 
   Principer för innehållet 
 
Det var viktigt, menar manusförfattaren, att ”var och en av nationerna 
[blev] representerad.”436 Produktionsgruppen försökte också se om det 
fanns folk från de samiska områdena, från Åland, Island och Färöarna. 
Här fanns inte mycket att hämta men materialet i övrigt var mycket stort. 
Det faktum att utställningen var en vandringsutställning satte gränser. 
Manusförfattaren menar att man arbetade utifrån principen att de föremål 
och berättelser som valdes ut skulle ha ett samband, och dessutom knyta 
an till ”större historier och principer.”437 De bärande elementen i utställ-
ningen var det manusförfattaren kallar tidslinjen, utsiktspunkterna och 
objektkaleidoskåpet. Angående tidslinjen säger manusförfattaren: ”På ett 
sätt är det ju så att historien är ett främmande land.”438 Många besökare 
––––––––– 
432 Manusförfattaren s 5. 
433 Manusförfattarens 14. 
434 Manusförfattaren s 9. 
435 Manusförfattaren s 14, 6. 
436 Manusförfattaren s 3. 
437 Manusförfattaren s 9. 
438 Manusförfattaren s 7. 
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kommer inte ihåg, eller känner inte till vissa händelser av signifikant be-
tydelse för Norden. Manusförfattaren talar t ex om arbetsmigrationen un-
der 1800- och 1900-talen. I utställningen ställdes tidslinjerna Skandinavi-
en/Afrika/Världen jämte varandra för att besökaren skulle kunna se hur 
olika historiska händelser och processer tidsmässigt förhöll sig till var-
andra: ”På det viset tyckte vi att vi kunde uppnå en historisk förankring”, 
menar han.439 Syftet med utsiktspunkterna var sedan att visa olika roller 
och nyanser i skandinavernas närvaro i Kongo:  
 

Vi försökte finna människor som stod i olika positioner i 
förhållande till de frågor som många ställer sig, nämligen; 
”Vilket var deras ansvar? Vad var de med på?” och åter 
igen dokumentera. Människor som internationellt är kända 
för att på något sätt [ha] begått övergrepp och förbrytelser 
– som en svensk officer som […] hette Svensson […] och 
andra som har spelat en mer konstruktiv roll […].440 

 
Tanken med den vägg av glasskåp med föremål som kallas objektkalei-
doskåp var från början att objekten i montrarna skulle vara möjliga att be-
trakta från olika håll, så att: 
 

 […] man kunde gå runt ett föremål. Och så fick man ett 
perspektiv, ett sätt att se det på, som inte bara var fram-
ifrån. Så [kunde] det ibland [stå] text på sidorna och ibland 
text där bak. Hurdant såg konsthistorikerna det i förhållan-
de till hur folk i Kongo beskrev det? Vilken var deras syn 
och vilken var vår syn? Det kom inte fram så väl i utställ-
ningen tyckte vi. Vi skulle gärna [haft] något du kunde gå 
in i, och skapat en upplevelse genom din rörelse i, och 
omkring föremålet. Där man kunde se det från olika per-
spektiv. Vi försökte instruera de guider som hade visningar 
för allmänheten och skolvisningar till att få det perspekti-
vet med sig. […] Vi försökte förbättra lite på det sättet. 
Man kan inte få till allt i en utställning.441 

 
Det var vidare en viktig princip att berätta ”systemets historia genom sjä-
larna.”442 
 
 

––––––––– 
439 Manusförfattaren s 8. 
440 Manusförfattaren s 8. 
441 Manusförfattaren s 10. 
442 Manusförfattaren s 9. 



231 

   ”Jag kan inte skriva din idé!” – om ambitioner och syften 
 
Arbetet med det stora projektet Kongospår har, enligt manusförfattaren, 
inte avlöpt problemfritt. Diskussioner och förhandlingar om både innehåll 
och form förekom under resans gång: ”Som jag sagt vid någon tidpunkt: 
’Jag kan inte skriva din idé!’ [Min kollega] och jag som ska skriva det här 
menar att det ska vara på det viset. Om du menar att man ska gå hem ef-
teråt och tänka på rasism i Sverige idag så är det en annan utställning vi 
talar om.” 443 Manusförfattaren menar vidare att varje enskilt museum 
hade möjligheten att kompensera eller rikta fokus mot det som de tyckte 
var viktigt i egna sidoutställningar. Hans önskemål gällande formgiv-
ningen av basutställningen har till viss del inte uppfyllts. Enligt honom 
hade arkitekten inte tidigare arbetat med utställningar och det var ett pro-
blem. Den form Kongospår fick innebar, enligt manusförfattaren, att alla 
de ambitioner som fanns med utställningen inte kunde uppfyllas.444 
   Manusförfattaren talar återkommande om ansvar. Ansvar inför allmän-
heten att berätta alla berättelser om Kongo, ansvar att se till att så mycket 
material som möjligt används, ansvar för att fler får veta om att allt det 
material som uppdagats faktiskt finns bevarat i Norden:  
 

[…D]et finns massor av material, både publicerat och 
opublicerat, som de är helt ovetande om i Kongo och i 
Belgien. Det har vi självfallet fått översätta. På många stäl-
len har vi mycket lokalhistoriskt material, och faktiskt ma-
terial som kan visa motstånd. […] Kongo har behov av 
kunskap om sin egen historia och en stolthet över vad de-
ras förfäder faktiskt har gjort som de haft i muntlig historia 
men som inte bekräftats i andra källor.445 

 
En annan grundläggande tanke med utställningen, som återkommer ge-
nom intervjun, var att det var viktigt att visa fram en ”glömd historia”.446 
Ambitionen med utställningen var enligt manusförfattaren att få besöka-
ren att inse att skandinavernas delaktighet i kolonialprojektet i Kongo var 
betydande, och att detta var mycket väl känt i samtiden. Där låg ambi-
tionsnivån. Han menar vidare att olika medarbetare i projektet hade olika 
önskemål och förhoppningar som kunde gå utanför detta mål. Det kunde 
alltså t ex handla om att någon ville göra kopplingar till rasism i dagens 
skandinaviska samhällen: 
 

––––––––– 
443 Manusförfattaren s 13. 
444 Manusförfattaren s 9. 
445 Manusförfattaren s 7. 
446 Manusförfattaren s 4. 
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Det är möjligt att någon kom till den reflektionen […m]en 
det tror jag i så fall är folk som alla redan var anti-rasister, 
eller väldigt engagerade i rasistiska frågor inom kyrkan, el-
ler politiska organisationer, biståndsorganisationer, som 
kan komma till sådana reflektioner.447 

 
En annan ambition var att hela tiden se till att det fanns god dokumenta-
tion bakom det som visades, eftersom ”historia, i en del av de diskurser 
som försiggår idag, också uppfattas som en domstol – att man ska fälla en 
dom och peka på syndare […]”, menar manusförfattaren.448 
 
   Besökarna och intresset för utställningen 
 
Kongospår har visats på några av de största museerna i Norden och haft 
stor framgång. Enligt manusförfattaren var lunchvisningarna i Stockholm 
fullbokade varje dag i tre månader.449 Många olika besökare har sett ut-
ställningen: ”Den tänkta besökaren var på ett sätt från ungdomsskolan, 
gymnasiet, studenter och vuxna människor. Det var en utställning som 
krävde något av en. […] Det var en utställning riktad mot en vuxnare pu-
blik.”450 Samtidigt har det, enligt manusförfattaren, också gått att göra 
många lyckade tillställningar för barn kring utställningen.  
   Andra bevis på att utställningen kan betraktas som en succé är, enligt 
manusförfattaren, att besökarna tillbringade så mycket tid i själva utställ-
ningslokalen:  
 

Det var inte ovanligt med två-tre timmar! Vi tror att detta 
med matta […] och stolarna har varit viktigt, så här på mu-
seet tar man med sig detta och ska se hur man kan skapa 
fler sittredskap som en integrerad del av utställningen. Det 
har haft betydelse för att publiken varit där länge. Den ge-
nomsnittliga besökstiden i ett utställningsrum är 2-3 minu-
ter i varje rum. Redan 10 minuter är alltså länge. Och då – 
2-3 timmar! Det är fantastiskt!451 

 
Andra succékriterier är att så många workshops kommit till stånd, att ut-
ställningen kunnat leva så länge, och att den fått stor plats i media:  
 

––––––––– 
447 Manusförfattaren s 13. 
448 Manusförfattaren s 3. 
449 Manusförfattaren s 6. 
450 Manusförfattaren s 10. 
451 Manusförfattaren s 7. 
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[…] ett säkert tecken på succé för en utställning är när fle-
ra av de stora medierna [uppmärksammar utställningen] 
samtidigt, och samma helg, så att man kan hitta tre-fyra 
tidningar [och] inslag på ett kulturtv-magasin, och du fin-
ner flera radioinslag från flera radiokanaler och statio-
ner.452 

 
Manusförfattaren räknar också kontakten med publiken och allt det nya 
material detta gett som en stor framgång.453 Han säger vidare: 
 

Jag tycker vi har haft [stor] framgång. Det man kan bekla-
ga är att det inte blev lika populärt som om vi hade haft 
den kinesiske kejsaren eller Tutankamon eller något så-
dant. Sådana är ju betingelserna i vårt arbete, i förhållande 
till problematiken att göra en utställning om Nordens roll i 
kolonialismen där det också begrundas nordiska koppling-
ar till detta Afrika idag. Succén med en så pass politiserad 
historia tycker jag varit fantastisk.454 

 
En annan framgång är att utställningen, dess material och de frågor den 
ställer nu, enligt manusförfattaren, diskuteras i Paris, Bryssel och Kongo. 
Förhoppningen är att pengar till ett europeiskt samarbete ska kunna möj-
liggöra framställandet av en version utan föremålen – bara själva histori-
en. 
 
Producenten 
 
Vandringsutställningens producent ser museet som en meddelandekultur 
och utställningen som ett bildningsmedium. Han upplevde sitt uppdrag i 
fallet Kongospår som att vrida strålkastarljuset så att det visar något som 
legat i skugga, och som samtida medier missar. Man ställer samtidigt nya 
frågor till historien, menar han. Producenten beskriver utställningsmediet 
som i grunden demokratiskt men menar dock att den inbyggda demokra-
tiska dimensionen motverkas av styrningar i utställningen. Dessa styr-
ningar kan ta sig uttryck i form av pilar och skyltar: ”Man kan få kaos att 
se ut som ordning fast det inte är det.”455    
 
 
 

––––––––– 
452 Manusförfattaren s 11. 
453 Manusförfattaren s 11. 
454 Manusförfattaren s 12. 
455 Minnesanteckningar från intervju med producenten (2007-09-10) s 1. 
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   Mötet med materialet 
 
Om sin roll i utställningsprocessen säger producenten att många verkar ta 
som utgångspunkt bilden av besökaren som ”en som ännu inte förstått”. 
Det är inte hans egen utgångspunkt: ”Jag har valt ämnet men jag har inte 
tolkningsföreträde. Jag erbjuder dock fakta. Jag erbjuder en utgångs-
punkt, en start, en provokation, en knuff! Man överlämnar sedan till be-
sökaren och hoppas..!”456 Om just utställningen Kongospår säger produ-
centen:  
 

På många sätt är utställningen ett mishmash. Ändå fick 
den mycket god kritik och intresset för utställningen har 
varit stort. Det intresset betyder att besökaren lägger till 
egen kunskap och egna funderingar där texterna inte räck-
er till. Det visar att det som är ofullständigt också kan vara 
till en fördel i utställningsarbetet. Besökaren måste tolka 
själv.457 

 
Det viktiga är museet som mötesplats, menar han. När vi talar om besö-
kare och vem utställningen riktar sig till säger producenten att ”[d]et är 
cyniskt att bara arbeta mot målgrupper.”458 Han menar att målgruppsana-
lyser alltid innebär generaliseringar. Då jag berättade om att jag upplevt 
en begränsning i utställningen då några elever jag haft med mig dit inte 
kunde komma till de hörlurar där människor berättade om sina kontakter 
med Kongo, förklarade producenten att han, då han producerade utställ-
ningen, nog föreställt sig en person som tog del av den – inte en grupp, 
eller ”skock”. Han tänkte sig alltså ett individuellt möte med materialet. 
 
   ”Sitt ner och umgås med det här ett tag” 
 
I ett arbete med en utställning som Kongospår möts olika institutionskul-
turer. Olika personer, ansvarsroller och kulturer bryts mot varandra och 
utställningen blir resultatet av sammanjämkningarna. ”Omkringfaktorer-
na” är helt avgörande för hur utställningen blir: ”Det blir vad det kan bli”, 
menar producenten.459 Tekniska problem uppstod i samband med färdig-
ställandet av just Kongospår, t ex att texterna blev längre än vad det hade 
beräknats att det fanns utrymme för i utställningen. När texterna skulle 
översättas kunde det uppstå problem därför att omfånget kunde ändras, o 
s v. Producenten säger också att Kongospår är en ”väldigt didaktisk” ut-

––––––––– 
456 Producenten s 1. 
457 Producenten s 2.  
458 Producenten s 1. 
459 Producenten s 1. 
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ställning med mycket text. Därför blev de vita plaststolarna också en vik-
tig del av utställningen. Ingen menade att någon skulle kunna ta till sig all 
text utan möjlighet att sitta ner och vila. Den outtalade uppmaningen till 
besökaren var, enligt producenten: ”Sitt ner och umgås med det här ett 
tag.”460 Kongospår är en utställning med mycket text och många föremål. 
”Föremål på museer är berättelser”, menar producenten.461 I detta fall var 
det dessutom meningen att det skulle finnas utrymme för de olika muse-
erna att ”fylla på” med föremål och berättelser från de egna samlingarna. 
Om han kunde förändra något så här i efterhand vore det nog i alla fall att 
han skulle vilja plocka bort en del föremål från utställningen. 
   Gestaltning handlar enligt producenten om att försöka förstå något om 
oss själva. Vad gäller Kongospår menar han att det handlar om hur vi be-
traktar de ”upplysta”, vitklädda missionärerna på journalfilmerna och fo-
tografierna från Kongo i förhållande till oss själva. ”Hur ser vi på samma 
saker med nya ögon under tidens gång?” Producenten menar att någon 
annan i projektet hellre ville lägga störst fokus på berättandet och på att 
förmedla de faktakunskaper som faktiskt finns. För producenten var dock 
ett mål att förmedla ett medvetande om att ”vi är stafettlöpare” i historie-
skrivningen.462 
 
7.5.2 Problematiserande diskussion 

 
De aktörer i produktionsfasen som jag intervjuat är båda erfarna utställ-
ningsmakare och verkar ha genomtänkta principer och hållningar som de 
arbetar efter. Dock kan jag skönja en viss skillnad mellan dem i inställ-
ningen till projektet. Manusförfattarens uttalade ambition med utställ-
ningen ligger på en ganska behärskad nivå: att få besökaren att inse att 
skandinavernas delaktighet i kolonialprojektet i Kongo var betydande, 
och att detta var mycket väl känt i samtiden. Nog så. Är det på grund av 
att utställningen är en samproduktion med många medarbetare och intres-
senter som ambitionsnivån hamnar just här? En syftesbeskrivning, som 
återfinns i den tidiga projektbeskrivningen, vilken kom att ligga till grund 
för ansökan om finansiering, lyder:  
 

Utställningens syfte är att gemensamt sprida kunskap om 
Nordens delaktighet i ett av Europas mest ökända koloni-
sationsprojekt. Det är en historia som inte är allmänt känd 
men som har stora efterverkningar i nuet. I Norden har den 

––––––––– 
460 Producenten s 2. 
461 Producenten s 2. 
462 Producenten s 3. 



236 

till exempel fortsatt att prägla våra bilder av oss själva och 
”de andra”.463   

 
En annan formulering lyder ”Utställningen ska väcka frågor om vad 
nordbornas roller i och drömmar om Kongo betytt och betyder för nor-
disk identitet, samkänsla och skapande av hjältemyter.”464 I dokumentet 
ställs också frågan om de historiska förhållanden som Kongospår kan 
visa kan tänkas utgöra grunden för dagens främlingsfientlighet.  
   De uttalade ambitionerna, kan vi konstatera, är övergripande och inte 
helt precisa. Somliga frågeställningar har dessutom kommit att få stryka 
på foten. Att utställningar blir kompromisser har fler vittnat om. Manus-
författarens fokus är alla de små berättelserna och sakförhållandena som 
tagits fram ur historiens skugga och mer eller mindre redovisas var för sig 
i utställningshallen. De många små aktörernas berättelser kan sedan läsas 
samman så att större strukturer framträder. Förvisso månar han om poly-
fonin och en mångfald av perspektiv. Inte minst vittnar hans beskrivning 
av hur objektkaleidoskåpet var tänkt om detta, där Vad? och Varför? fak-
tiskt skulle samverka med Hur? Hur kan vi se på samma fenomen på oli-
ka sätt? Mer övergripande reflektioner eller insikter tänker han dock att 
kanske bara ett fåtal, redan insatta, kan komma fram till. Han menar att 
utställningen kräver något av besökaren. Kanske måste besökaren ha en 
förförståelse om kolonialism och imperialism för att över huvud taget få 
någon reda i den? 

 
   Rannsakan i historiens spegel 

 
I det producenten säger kan vi kanske utläsa något mer långtgående ambi-
tioner om att utställningen skall leda till självreflexion hos besökaren och 
till funderingar om ”vår” plats i historien. Hans filosofi om iscensättning 
och att ge konkret form till något handlar om att förstå något om oss själ-
va. I detta fall gäller det historia – genom att gestalta historien ska vi lära 
oss något om idag. Hans formulering om att vi är ”stafettlöpare i historie-
skrivningen” kan ses som ett tecken på ett medvetande om att de olika 
tidsdimensionerna hänger samman, ett historiemedvetande som han också 
vill att utställningen ska förmedla.  
   Det är dock inte troligt att ambitionerna som uttrycks i intervjuerna är 
de enda utställningsmakarna bär på. Bortom manusförfattarens ovan rela-
terade, ”nedtonade” ambitioner kan vi förstå att man i produktionsgrup-
pen också velat spela en roll i nutidens relationer mellan Kongo och 
Skandinavien. Inte minst vittnar det samarbete man haft med Finlands ut-
rikesdepartement om detta. Intressant är också den tråd författaren tar upp 
––––––––– 
463 Projektbeskrivning, 10.4 Övriga bilagor. Kompletterande temabeskrivning, s 1.  
464 Projektbeskrivning, 10.4 Övriga bilagor. Kompletterande temabeskrivning, s 3. 
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om historien som domare. Det förefaller ändå inte helt långsökt att tänka 
sig att bara det faktum att relationerna Kongo – Skandinavien tas upp 
som tema för en utställning blir en fråga om ansvar och överträdelser, 
både igår och idag. Detta är också tydligt i utställningen. Kanske inte 
skuldbeläggande men väl självrannsakan. Fokus på faktiska historiska 
och etnografiska studier, men med en postkolonial diskussion någonstans 
i bakgrunden. Författarens tal om ansvar att visa den historia som inte be-
rättats tidigare, eller som glömts, är naturligtvis en tydlig utmaning av ti-
digare historieskrivning om kolonialismen i Kongo och Afrika i stort. 
Däremot går talet om ansvar inför kongoleserna själva att problematisera 
med det faktum att deras röster inte kommit att få någon plats i utställ-
ningen alls. 
   Historiens roll i samtiden blir här också tydlig i det faktum att utställ-
ningen drar skarpa linjer mellan kongoleserna och skandinaverna, men 
också en tydlig ring runt just den nordiska, eller skandinaviska, gemen-
samma identiteten. Dagens gemensamma, nordiska intressen och identitet 
förstärks av dessa begrundande blickar i historiens spegel. Men det gör de 
asymmetriska maktstrukturerna också. 
 
   Museet i samhället 
 
Både författaren och producenten har övertygelser om museets potential 
som aktör i samtidens samhälle. Museet har en potential att dels starta 
debatt – ”vrida strålkastarljuset” – men även att delta i redan pågående 
aktuella samhällsdebatter. Båda är eniga om museernas ansvar att ”dra ut 
trådarna” så att olika perspektiv som inte får plats i utställningslokalen 
kan belysas i andra sidoarrangemang, och att utställningen kan brukas 
som fond i pedagogiska, och kanske andra, t ex vetenskapliga eller poli-
tiska, syften. Kongospår blev t ex en arena för olika NGO:s att presentera 
sitt budskap på. Just detta illustrerar kanske ändå den invändning jag har 
mot producentens tanke om den demokratiska potentialen i utställnings-
mediet, och att den som producerar utställningen inte har tolkningsföre-
träde. Jag tolkar producenten som att han menar att det i utställningen er-
bjuds fakta, men sedan har individen en frihet att göra vad den vill med 
denna fakta – ta till sig eller förkasta. Som att museet skulle kunna ställa 
ut en till intet förpliktigande samling föremål och texter. Men redan i va-
let av tema sker ju en styrning – en styrning som sedan förstärks av ur-
valsprocessen och i det producenten själv exemplifierar med ”skapande 
av ordning”, skyltar och pilar. Manusförfattaren menar vidare att bidrags-
givarna inte kunnat påverka produktionsgruppens utformning av utställ-
ningen, men de blir ju en påverkanskraft bara i det faktum att de finns i 
lokalen. Deras material har också följt med ut i skolorna. En intressant 
fråga är då var gränsen går för vilka som får möjlighet att sprida sitt bud-
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skap med hjälp av museet, och därmed indirekt påverka besökarens upp-
fattning av utställningen. 
 
   Mishmash eller kompromiss? 
 
Utställningen Kongospår har både kallats för en kompromiss och för ett 
mishmash. Det handlar naturligtvis om förhandlingar om vad som kan få 
plats och vad som ska få vara med. De behärskat formulerade ambitio-
nerna, kompromisserna och ansträngningar att få med lite av varje, och så 
många berättelser som möjligt, hänger också samman med vem den tänk-
ta besökaren är. Målgruppsanalyser är generaliseringar, menar producen-
ten. De kan också i värsta fall innebära exkluderingar. Ett sätt att balanse-
ra detta på är ju att, som i fallet med Kongospår, arbeta med riktade sido-
arrangemang för att fånga upp olika intressen. Det kan komma att betyda 
att själva utställningen i så fall inte vänder sig till någon speciell besöka-
re, utan till alla. En utställning som vänder sig till alla riskerar kanske vi-
dare att bli något utslätad, utan riktning och fokus. Utan en tydlig håll-
ning och linje. Med många berättelser, många teman och mycket text, 
men utan tydligt budskap? Kongospår har förvisso, som jag påpekat tidi-
gare, (minst) ett budskap. Manusförfattaren och producenten är dock i 
dessa intervjuer inte helt tydliga med, eller ens helt överens om detta, och 
författaren menar att det nog endast är somliga som kan komma fram till 
mer långtgående kopplingar mellan historiens berättelser och dagens 
samhällsförhållanden. När manusförfattaren talar om hur utställningen 
kan betraktas som en succé kommer vi dock nära ett underliggande bud-
skap. Han säger bl a att det är fantastiskt att en så pass politiserad historia 
gått hem hos allmänheten. Författarens uttalande kan tolkas som att mu-
seerna annars ofta väljer att producera mer allmänt hållna och a-politiska 
utställningar, kanske av någon form av rädsla för att stöta sig med publi-
ken eller fjärma vissa grupper. Om vi nu betraktar Kongospår som en po-
litiserad utställning, visar då inte författarens upplevelse av framgång att 
denna hållning är att underskatta allmänheten, och att rädslan är obefo-
gad?  
 
   Spaces of negotiability 
 
Besökarna har enligt manusförfattarens uppgift tillbringat lång tid i 
Kongospår. Detta är i så fall ytterligare ett tecken på att den ”gått hem” 
hos besökarna. Producenten menar att det faktum att utställningen är ett 
mishmash har tvingat besökarna att fundera mera själva och att fylla i 
egen kunskap för att skapa en begriplig helhet av utställningen. Det hand-
lar helt enkelt om ett slag av sådana ”spaces of negotiability” som Vaike 
Fors skriver om i sin avhandling – utrymme och möjlighet för besökarna 
att distansera sig från de små berättelserna och fundera över mening och 
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samband. Att pröva olika sätt att skapa en begriplig helhet av något inte 
helt fullständigt och ”ready-made.” Det verkar dessutom i projektets idé-
stadium ha funnits förhoppningar om att möjligheter för besökaren att in-
teragera med och påverka utställningen skulle finnas i det att tomma 
montrar, där besökarnas egna ”Kongo-föremål” kunde införlivas i utställ-
ningen, skulle finnas med.465 Några sådana montrar fanns dock inte i ut-
ställningens slutversion och därmed fullföljdes inte idén om ett tydligt 
samspel mellan besökaren och utställningen. Producenten talar också om 
museet som en mötesplats. Samtidigt förklarar han att han fokuserat den 
enskildes möte med materialet och inte tänkt sig en grupp människor som 
tar del av utställningen tillsammans. Det visar på en tanke om bildning el-
ler lärande som en individuell process. Det finns dock inget i Kongospår 
som hindrar att förhandlande – överläggningar – deliberation och rekon-
struktivism, skulle kunna försiggå mellan olika besökare. Tvärt om finns 
både utrymme, bildligt och konkret, och stolar, tillgängliga för att sådana 
samtal ska kunna äga rum. 
   I ett pedagogiskt sammanhang om lärande på museer och om historie-
förmedling i samhället kan detta vara intressant att diskutera vidare. Hur 
Kongospår faktiskt använts av museipedagoger, lärare och elever i det jag 
betecknar som förmedlingsfasen och mottagningsfasen av historieför-
medlingsprojektet, kommer jag därför att vidare följa upp och diskutera i 
nästkommande avhandlingsdelar. 
 
7.5.3 Förmedlingsskedet 
 
   Ett par pedagogiska visningar 
 
En mellanstadieklass med ett 20-tal elever har kommit till museet för en 
guidad visning av Kongospår.466  Läraren har frågat efter ett fokus på 
”mobbning”. Guiden möter klassen i foajén och tar med den upp till ut-
ställningen. Här samlar hon eleverna framför den stora kartan, sätter på 
sig en tropikhjälm och frågar ”Vad tänker ni på när jag säger Afrika?” 
Hon får några spridda svar och en kort dialog med eleverna utspelar sig. 
Därefter är det främst guiden som berättar, med några få avbrott för frå-
gor. Guiden förklarar kolonialismens historia, visar på kartan och på någ-
ra bilder. Berättelsen går i kronologisk ordning och geografiska och mate-
riella förklaringar ges till varför det var intressant att kolonisera Central-
afrika. Guiden håller en lättsam, nästan raljant ton för att möta mellansta-
dieeleverna: ”Nu tror ni att jag hittar på, men såhär tokigt var det fak-
tiskt!” 
––––––––– 
465 Projektbeskrivning, 10.4 Övriga bilagor. Kompletterande temabeskrivning, s 4. 
466 Avsnittet baseras på minnesanteckningar från deltagande observation av guidning (2008-04-08) på 

Världskulturmuseet. 
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   Guiden tar med barnen in i utställningen och visar på de stora fotona 
som finns där. Hon berättar och berättar. Någon gång knyter guiden an 
till foton och föremål i utställningshallen, men större delen av berättelser-
na är liksom frikopplade från själva utställningens materiella förutsätt-
ningar. Inte sällan lyfts de sensationella och lite skräckinjagande exemp-
len fram. Då och då får guiden en fråga från någon elev och svarar per-
sonligt och villigt. 
   Guiden visar speciellt på den film från det nutida Kinshasa som spelas 
upp i utställningslokalen. Hon påpekar att den är viktig och visar på lik-
heter mellan ”dem” i filmen och ”oss” – kläderna, hur de går till skolan, 
bilarna o s v. Dessutom menar hon att: ”Om man bara ser på de svartvita 
bilderna kan man få för sig att det inte hänt något i Afrika sedan dess!” 
En av eleverna utropar dock: ”Det ser ju helt sjukt ut! Kaos! Inga linjer!” 
   Eleverna samlas på golvet och guiden läser ett stycke av en berättelse: 
Saga Roos bröllopsresa uppför Kongofloden på 1930-talet. Textens per-
spektiv är väldigt imperialistiskt och rasistiskt, om bl a ”de svartas kyn-
ne”. Kanske är texten lite svår för barnen? Flera av dem verkar ha svårt 
med koncentrationen. Guiden ställer dock ledande frågor om innehållet 
och hur illa det är. Hon frågar också barnen ”Finns det något av detta 
kvar idag?” Barnen har lite svårt att svara. Då delar guiden ut bilder av 
Tintin och King Kong och talar om Pippis pappa ”negerkungen”. Bilder-
na är svartvita A4-kopior och barnen får samsas om bilderna. Det peda-
gogiska greppet och diskussionen verkar fungera med barnen, även om de 
flesta efter en stund verkar tappa koncentrationen helt. Guiden diskuterar 
också exemplet ”negerboll” och om man får säga så, nu förtiden, med 
barnen. Vad får man säga till andra människor? Slutsatsen landar i devi-
sen ”Jag får kalla mig vad jag vill men du får inte kalla mig det!” Det 
verkade som om barnen tog till sig av detta budskap, och lärarna tackade 
guiden efter visningen och var mycket nöjda.  
   En annan visning gjordes för en mycket stor grupp av gymnasieelever. I 
stort sett var innehållet i visningen detsamma som för barnen. Många av 
exemplen och anekdoterna gick igen. En skillnad var att alla gymnasie-
eleverna satt statiska i utställningens stolar och lyssnade ganska passivt 
till guiden, som också blev stillastående, liksom i en föredragsposition. 
Hon verkade på ett ganska tidigt stadium ge upp försöken till dialog med 
denna stora grupp. Eleverna verkade dock lyssna intresserat. Samma bil-
der som i den tidigare visningen skickades ut i gruppen. Det blev lite 
svårt för alla att se. På sin fråga, om vi lämnat det förhållningssätt som 
skildringen av bröllopsresan visar, fick guiden ett klent gensvar.  
   Ingen av grupperna stannade i utställningslokalen på egen hand efter 
visningen. Det verkade inte finnas tid till det. Båda guiderna var engage-
rade, även om den ena alltså kunde föra något mer av en dialog än den 
andra. Lärarna i båda grupperna var mycket belåtna och sade förnöjt att: 
”Detta visste eleverna inte innan!” 
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Museipedagogerna reflekterar 
 
Ett av museerna som Kongospår visades på var Världskulturmuseet i Gö-
teborg. Detta museum öppnade år 2004 och är statligt finansierat inom 
ramen för Statens Museer för Världskultur. Museets företrädare vill att 
museet ska vara en plats, där människor kan reflektera och diskutera, och 
där många röster kommer till tals. Sitt uppdrag formulerar de så här:  
 

Världskulturmuseet vill i dialog med sin omvärld vara en 
mötesplats som genom känslomässiga och intellektuella 
upplevelser verkar för att människor känner sig hemma 
över gränser, litar på och tar ansvar för en gemensam glo-
bal framtid i en värld i ständig förändring.467 

 
De pedagoger jag träffade på museet förklarar vidare att museets uppdrag 
är nutidsanknytning utan att det för den skull blir historielöst. Museets fö-
remål är historiska och de samlades dessutom in ”förr i tiden”, menar de. 
Här finns en uttrycklig historisk förankring. En av pedagogerna förtydli-
gar att det är de olika sambanden mellan föremålen, historien, platsen och 
kontexten som är viktiga att förmedla.  
 
   Museets funktion och pedagogiken på museet 
 
Det utmärkande och speciella med museet är att där finns autentiska fö-
remål, menar en av pedagogerna. På museerna finns originalföremålen 
och det är museipedagogens uppgift att hitta ”så många ingångar som 
möjligt, eller berättelser […] till respektive föremål.”468 ”Kring samma 
föremål kan vi prata om ekonomi, handel, kvinnor och så vidare…” fyller 
hennes kollega i.469  
   En grundläggande tanke på Världskulturmuseet är, enligt dessa peda-
goger, att elever som besöker utställningarna och tar del av ett pedago-
giskt program, ska lämna huset med fler frågor än de hade när de kom. 
En av pedagogerna förklarar att just detta museum inte skall vara det där 
uppslagsverket som traditionella museer ofta är. Hon menar istället att det 
här är en arena för frågeställningar och att förhoppningen är att en fråga 
föder ytterligare en, eller två, eller flera. Dessutom understryker hon att 
de vill förmedla insikten om att det ofta finns mer än ett svar. Det finns 
inte bara en sanning. Pedagogen förklarar sig medveten om att det är att 
göra sig ganska viktig, att säga så! Men målsättningen är ändå den. 
––––––––– 
467 www.varldskulturmuseet.se (2008-09-15). 
468 Utskrift av intervju med museipedagoger, Världskulturmuseet i Göteborg (2008-04-09) s 1. 
469 Museipedagogerna s 1. 
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   Den andra pedagogen vill föra fram kritiskt tänkande och ”konstrukti-
vismen” i historieberättandet: ”Vi betonar hela tiden att så här är det nu. 
Vad var det här för 200 år sedan? Idag ser vi det här – vad ser vi i mor-
gon?”470 Hon menar att museer ofta betraktas som ställen där de absoluta 
svaren finns att hämta. Då fungerar Världskulturmuseet lite tvärt om.  
   Kollegan menar dock att det kan finnas både för- och nackdelar med att 
museet inte är upplagt på ett traditionellt sätt. Ett traditionellt museum 
med en struktur där världen och samlingarna t ex är uppdelade geogra-
fiskt, kanske bättre kunde svara mot t ex skolans behov av att vara en 
kunskapskälla till ett lika traditionellt upplagt undervisningstema. Hon 
kallar det för ett ”gnissel”, detta att ibland behöva förklara för vissa sko-
lor att Världskulturmuseet jobbar på ett annat sätt.471 
   En av pedagogerna talar också om lusten i arbetet med berättelserna 
och historien. Hon talar om att det är okej att ”snöa in” sig på saker: ”Att 
man använder sin egen lust, man använder sina egna referenser. Vi låter 
olika skolprogram få bli präglade av dem som genomför dem. Det finns 
inte ett visningsmanus.”472 Båda pedagogerna menar att de har egna ”un-
dertexter” eller målsättningar. En menar att det är viktigt att ”lyfta” ele-
ven. Att förmedla insikten om att: ”Du är värdefull. Vilken tur att du 
finns!”473 Kollegan menar att hennes undertext nog handlar mycket om 
samband. Hon blir nöjd när hon får besökaren att inse hur det ena hänger 
ihop med något annat. 
 
   Om lärande och samarbetet med skolan 
 
Besöket på museet kanske inte alltid ger det som var det uttryckta målet. 
Men det gör inte så mycket, menar en av pedagogerna. Hon säger: ”Det 
är fantastiskt om du lär dig något men du kanske inte lär dig det jag tänk-
te att du skulle lära dig, utan något annat!”474 Eftersom museet inte har 
kraven att mäta, eller förhöra, eller kolla upp, kan man vara mer avslapp-
nade – eller ”generösa” som pedagogen uttrycker det – i förhållande till 
lärandet. Hon säger att museets fördel, i förhållande till skolan, alltså är 
att: ”Vi öppnar dörrar, vi behöver aldrig stänga dem!”475, och hon fram-
håller en museipedagogisk hållning som säger att museet är en plats 
”where learning may occur”:476  
 

––––––––– 
470 Museipedagogerna s 1. 
471 Museipedagogerna s 1. 
472 Museipedagogerna s 2. 
473 Museipedagogerna s 3. 
474 Museipedagogerna s 3. 
475 Museipedagogerna s 3. 
476 Museipedagogerna s 7. 
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Man vet liksom aldrig. Man kan inte prata om det. Det är 
ju alltid så, […] i klassrummet också egentligen, att det 
kan komma att inträffa lite lärande, men vi har inte [under-
sökt] det riktigt. Och det är kanske inte precis nu, utan det 
kanske är sedan, om en månad, när det kommer nyheter el-
ler något, när den där kopplingen sker! [… Men] sedan har 
vi ju inte riktigt möjlighet att kolla det!477 

 
Hennes kollega menar vidare att hon har svårt för orden ”lära sig”, lika 
väl som ”upplevelse” och ”insikt.”478 Hennes mål är istället att en tanke-
process skall sättas igång – att besökaren skall bli nyfiken. 
   Om samarbetet mellan skolan och museet, mellan läraren och musei-
personalen, hade pedagogerna många tankar. En handlar om att på muse-
et bör läraren stå i bakgrunden. Det är eleven som skall vara i centrum. 
Det valet har dock inneburit att samarbetet med lärarna kanske kunde 
förbättras, menar en av pedagogerna lite självkritiskt. Och, menar den 
andra, museets arbetssätt är fortfarande i en etableringsfas. Hon föreslår 
förbättringar på detta område som tätare samarbete med specifika skolor 
och lärare, referensgrupper och spånmöten. Hon vill dock gärna under-
stryka att samarbetet skall ses som ett samarbete mellan två institutioner 
med specifika särdrag. De ska komplettera varandra: ”Jag vill att vi ska se 
upp med att vara en skola.”  
   Skolans samarbete med museet handlar främst om själva museibesöket. 
Det är en resursfråga, påpekar en av pedagogerna. Till en tidigare utställ-
ning om trafficking hade museet fått medel till att arbeta fram ett pedago-
giskt material som låg på nätet: ”Ett digert material! I princip en utställ-
ning i nätform. Det är ju underbart och utmärkt. Där kunde man uppmana 
till både förarbete och efterarbete, som kompletterar hela utställningen. 
Men det är en resursfråga,” menade den ena pedagogen.479 Frågan om 
för- och efterarbete lämnas oftast helt till läraren. 
   Hur flexibla är de då på museet? Om en lärare ringer och efterfrågar en 
visning med ett specifikt innehåll – kan de ställa upp på det då? Svaret 
blir både ja och nej. Den ena pedagogen menar att de visst kan försöka 
hjälpa till med en sådan visning, men inte om beställaren vill ha något de 
inte vill ge. Inte heller om det förväntas att visningen ska utmynna i ett 
visst svar. Hennes kollega menar dock att de frågor som ställs ofta ham-
nar innanför ramen av det museet redan gör. Oftare gäller också förfråg-
ningarna visningar med hänsyn till speciellt bråkiga klasser, eller språk-
svaga, eller liknande. Då försöker pedagogerna anpassa sig till de förut-
sättningarna.  
––––––––– 
477 Museipedagogerna s 7. 
478 Museipedagogerna s 7. 
479 Museipedagogerna s 7. 
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   Kongospår 
 
Hur har museipedagogerna tagit sig an utställningen Kongospår? Det vi-
sar sig att de först varit ganska skeptiska till att bli tilldelade just den ut-
ställningen, men att de efter att ha arbetat med den helt bytt uppfattning 
och nu trivs mycket bra med den. En av pedagogerna förklarar att hon ta-
git in mycket ny kunskap själv genom utställningen och eftersom Afrikas 
historia är så försummad, generellt, ser hon det nästan som ett missione-
rande, att hon nu kan få vara del av att sprida denna kunskap. De är också 
fascinerade av att det finns så många berättelser att hämta i materialet. 
   En orsak till att pedagogerna var lite skeptiska i början verkar vara att 
utställningen kom färdigproducerad till museet. Det var nytt. Tidigare ut-
ställningar har de kunnat sätta sin prägel på men här kom något mer eller 
mindre färdigt, som skulle passas in i museets verksamhet. ”Då blir det ju 
lite skavsår” menar en av pedagogerna.480 Hon berättar dock om museets 
andra utställningar som kan kopplas ihop med eller kompletteras av 
Kongospår. Hon vill visa på att man kan se att det finns en plats för 
Kongospår på Världskulturmuseet.  
   På museet kompletterades utställningen av några föremål från de egna 
samlingarna. Dessutom lades en introducerande text till: ”[…] det behöv-
de berättas ”härifrån och dit”, så att säga. […] Man fick någon slags bro 
[…],” menade den ena pedagogen.481 Den andra påpekar att hon i den 
texten fick igenom att formuleringen ”synen på den andre” kom med.482 
   Till Kongospår fanns inget nyproducerat pedagogiskt material från 
Världskulturmuseet, förutom visningarna. Däremot samarbetade de en 
kortare period med en afrikansk musiker som kom till utställningen och 
berättade om sitt liv och spelade och sjöng. Det är inte ovanligt att ut-
ställningar på Världskulturmuseet genererar kringverksamhet: ”Det är ro-
ligt att samarbeta”, menar pedagogen. ”Det gör det ju vidare.”483 
 
   Att visa Kongospår 
 
Rasism och rasismens idéhistoria är ett av de teman en av pedagogerna 
”snöat in på”. Det vill hon fokusera hon när hon visar Kongospår. Hon 
vill visa på hur dåtidens förhållanden fortfarande spelar roll för hur vi ser 
världen idag. Hon understryker dock att hon på ett ”snällt” sätt vill få be-

––––––––– 
480 Museipedagogerna s 4. 
481 Museipedagogerna s 10. Texten löd ” Under mer än 130 år har svenskar och andra nordbor varit i 

Kongo. Vilka avtryck har de gjort? Och hur har de minnen, berättelser och föremål de förde med 
sig hem igen format vår syn på oss själva, på Afrika och på ”den andre”? 

482 Museipedagogerna s 10. 
483 Museipedagogerna s 8. 
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sökarna att förstå: ”Det var en annan tid! Det var så! […J]ag har lärt mig 
att vara lite generösare mot de där tanterna som man blir så irriterad på, 
som man tycker [var] rasistiska! Jag förstår att alla är en produkt av sin 
tid.”484 
   Den andra pedagogen fascineras av fenomenet Berlinkonferensen och 
hur Afrikas karta ritades upp med linjal. Det lyfter hon fram i sina vis-
ningar och förklarar: ” […N]är man berättar det här så berättar man ju en 
historia som lika gärna skulle kunna vara lögn för att den är så absurd! 
Man får säga att: ’Det här jag berättar nu är faktiskt sant! Såhär gjorde 
de!”485 
   Båda pedagogerna tycker att det är ganska lätt att få med sig besökarna 
på en visning av Kongospår. Det som de får mest respons kring är ”bil-
den av den andre” genom de serietidningsbilder som de visar när de dis-
kuterar rasism och synen på andra människor. De menar att här känner 
besökarna igen sig.  
 
   Skavsår 
 
Ett sådant där skavsår som museipedagogen talade om handlar om muse-
ets krav på nutidskoppling. När det gäller Kongospår saknade pedago-
gerna den kopplingen. De lyfter fram kulan med filmen av en nutida ga-
tukorsning i Kinshasa och menar att den är av avgörande betydelse i ut-
ställningen. Utan den hade det inte blivit bra alls. Samtidigt, menar de, är 
den enda filmen inte tillräcklig för att väga upp perspektivförskjutningen. 
Dock går det ju alltid att lyfta nutidskopplingen och peka på det skeva 
förhållandet i en visning, menar de.486 
   Ett annat ”gnissel” handlar om det faktum att perspektivet i utställning-
en är ensidigt så till vida att inga (eller mycket få) kongolesiska röster 
hörs. Pedagogerna menar att Världskulturmuseet självt nog inte hade 
kunnat producera en utställning utan de kongolesiska rösterna.487 Här lig-
ger också en tydlig uppgift för pedagogerna, menar en av dem: ”Egentli-
gen handlar den bara om nordbor som tagit hem grejor. […D]är finns ju 
inte en kongoles som berättar någonting! [Men] om man gör det tydligt, 
så blir det inget problem.”488 Dessutom säger hon:  
 

Jag tyckte (ohörbart) först att jag saknade kongolesiska 
röster och att det egentligen inte var mycket om Afrika, 
tills jag kom på att ”Jamen, det är ju inte det.” Det är en 

––––––––– 
484 Museipedagogerna s 5. 
485 Museipedagogerna s 5. 
486 Museipedagogerna s 9, 10. 
487 Museipedagogerna s 8. 
488 Museipedagogerna s 9. 
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utställning om oss, mer. Men den har något jätteviktigt att 
berätta om oss.”489 

   
Med ”oss” menar pedagogen ”nordbor”. Utställningens ”vi” är nordbor:  
 

Det är ju egentligen inte alls historien om Kongo. De är ju 
fortfarande en ansiktslös massa! De är ju fortfarande bara 
de där ”andra”. Det är ju något paradoxalt i att man ska 
lyfta fram dem och så gör man samma igen!490 

 
Pedagogerna diskuterar också hur svårt de hade för ordet nordbor, som 
för en av dem kändes som en konstruktion. 
   En av pedagogerna lyfter också fram som ett problem att utställningen 
är hopplöst texttung. Storleken på typsnittet, mängden text i förhållande 
till föremål samt ljussättningen är också problematiska omständigheter. 
Hon menar att det är ett spännande grepp att tillåta sig så mycket text som 
utställningen Kongospår har, och att ställa ut stolar till besökarna så att 
man verkligen kan ”sitta sig runt” utställningen. För att bli ”sams” med 
textmassan, förklarar pedagogen, var hon själv dock tvungen att omdefi-
niera texten till ”läsbar dekor”.491 Ett arbete med textnivåer kunde ha 
gjort utställningen mer tillgänglig, menar en av dem. Att det inte blivit så 
tror sig den andra ha åtminstone en förklaring till, efter att ha mött ut-
ställningens producent. Hon har uppfattat ett enormt engagemang för äm-
net och ”att allt är ju lika viktigt!” för denne.492  
   Jag frågar vad utställningens upplägg då betyder för den besökare som 
kommer dit och inte går en guidad visning. Pedagogerna hyser en del far-
hågor att man då skulle kunna se utställningen och få fördomar bekräfta-
de:  
 

P 1: Det kan ju liksom bli bakvänt […] ”Det där är kons-
tigt? Vad de ser lustiga ut!” 
P 2: De dansar på arkivfilmen och det går lite för fort och 
sådant. Det ser roligt ut […].493 

 
Tidigare under intervjun, då vi diskuterade avsaknaden av ett nutidsper-
spektiv, menade en av pedagogerna också: ”Man riskerar ju […] att se ut-
ställningen och möta svarta människor med en kedja runt halsen och vita 
människor i tropikhjälmar.” De menar att det finns en viss risk att utställ-

––––––––– 
489 Museipedagogerna s 4. 
490 Museipedagogerna s 5. 
491 Museipedagogerna s 9. 
492 Museipedagogerna s 9. 
493 Museipedagogerna s 9. 
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ningen skulle kunna ”baktända”.494 Fler kongolesiska röster, modernare 
”nutida föremål” och tydligare trådar mellan då och nu, hade gett en bätt-
re bild, menar en av dem. 
   Vi talar också lite om hur utställningen skulle göra sig på plats i Kongo. 
Pedagogerna menar att Kongospår i den här formen nog inte skulle fun-
gera så bra på den afrikanska kontinenten. Eller som en av dem uttryckte 
det: Varför ska vi berätta för dem om dem själva? Igen? På plats?”495  
 
7.5.4 Problematiserande diskussion 
 
Museipedagogernas arbete på museet och med utställningen Kongospår 
kännetecknas av en lust och ett engagemang som bl a bottnar i det intres-
se som väckts hos dem personligen av utställningens historier. Det hand-
lar om lusten att förmedla något som upplevs som viktigt och angeläget. 
Pedagogerna värjer sig dock för tanken på ”lärande” i museet. Museet 
skall vara något annat än skolan, säger de, museets uppdrag skiljer sig 
från skolans. Pedagogerna uttrycker en konstruktivistisk syn på lärande 
och är måna om att påpeka att lärandet, eller meningsskapandet, ligger 
utanför deras uppdrag. Museet beskrivs som en plats där ”learning may 
occur”. De har privilegiet att öppna dörrar, men behöver inte sedan kolla 
upp vad som händer hos besökarna – behöver inte testa eller förhöra som 
man gör i skolan. De har heller inte resurserna till det. Målet formuleras 
istället som att skapa nyfikenhet och förhoppningen är att besökarna har 
fler frågor med sig ut än när de kom.   
   Här uppstår dock en svårlöst konflikt, som inte gäller bara Världskul-
turmuseets pedagoger, men som visar sig ganska tydligt i det dessa peda-
goger uttrycker. Ett sådant öppet erbjudande och konstruktivistiskt syn-
sätt förutsätter nämligen att det är helt egalt vad besökaren tar med sig för 
kunskaper eller vilken mening som skapas. Georg Hein visar hur en kon-
struktivistisk lärandeteori baseras på övertygelsen om att meningsskapan-
de sker i individen och att kunskapsbegreppet är relativt. För att spetsa till 
resonemanget kan man alltså säga att i en helt genomförd konstruktivis-
tisk förmedlingssituation avsäger sig förmedlaren ansvaret för hur det 
som berättas kan tolkas och vad detta kan leda till. Ett konstruktivistiskt 
museum lägger fram vissa fakta, vissa berättelser, vissa öden och föremål 
– men de ansvariga vill inte påverka den lärande i någon riktning. Den 
lärande lämnas åt sitt öde och meningen med förmedlingen verkar vara en 
öppen historia. Det är den inte på Världskulturmuseet. Det är den inte 
heller för dessa pedagoger, och det visar sig på olika sätt i det samtal som 
vi har kring deras arbete. Det finns underförstådda mål med verksamhe-
ten och det är inte betydelselöst hur förmedlingen uppfattas eller vart den 
––––––––– 
494 Museipedagogerna s 9. 
495 Museipedagogerna s 11. 
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leder. Pedagogerna menar till exempel att det faktum att Kongospår har 
ett ensidigt perspektiv, där de kongolesiska rösterna är stumma, är pro-
blematiskt just på Världskulturmuseet. Här ska ju många röster höras. De 
ser det också som ett specifikt uppdrag att peka på, och därmed balansera, 
det förhållande att utställningen mest behandlar dåtidens Kongo genom 
att särskilt lyfta fram de nutida filmsekvenserna. Farhågorna är annars att 
besökaren kan få en snedvriden bild av Afrika och vad afrikaner kan 
åstadkomma. När utställningen kom till Världskulturmuseet arbetade pe-
dagogerna fram en inledande text, som situerade utställningen och som 
belyste det perspektiv besökaren måste förstå att utställningen är konstru-
erad utifrån. Alla dessa exempel visar på att det finns underförstådda mål 
med förmedlingen på museet. Än tydligare blir det när pedagogerna talar 
om risken att utställningen helt kan missuppfattas av besökare som inte 
har möjlighet att gå en guidad visning. Om en utställning kan missuppfat-
tas måste det finnas en föreställning om vilket det rätta sättet, eller möjli-
gen de rätta sätten, att uppfatta utställningen på är. Att museet sedan inte 
går vidare med att följa upp besökarna för att se hur de tog emot det för-
medlade budskapet, och att pedagogerna inte vill ”stänga några dörrar”, 
betyder alltså inte att förmedlingen är riktningslös eller att det inte finns 
mål med verksamheten. Ett problem kan istället urskiljas i det att musei-
pedagoger, inom det handlingsutrymme de har, i sitt förhållningssätt och 
sin förmedlande gärning, kan ha en konstruktivistisk övertygelse som ger 
dem möjlighet att avsluta uppdraget efter förmedlingsstadiet, medan både 
läraren som tar eleverna till museet, och museerna själva egentligen, har 
mål med verksamheten, som ingen vet om de egentligen uppfylls.  
 
   Skola och museum - om särart och samarbete 
 
När en skolklass besöker museet möts de två institutionerna skolan och 
museet. Skolan använder sig av museet som kunskapskälla men, som ex-
emplen här visar, verkar det sällan vara frågan om något egentligt samar-
bete. Pedagogerna vill hålla på museets särart och pekar på att det kan 
uppstå ett gnissel om museet inte kan erbjuda en förmedling som de upp-
fattar att skolan vill ha den. Samtidigt menar de att det lärarna frågar efter 
oftast faller innanför ramen av vad de redan gör. Gnisslet kanske alltså 
inte egentligen handlar om att två olika institutioner möts. Kanske hand-
lar det om att det inte finns förutsättningar för att samarbetet ska fungera 
tillräckligt väl? Detta är museipedagogerna inne på när de önskar det fun-
nes tid till spånmöten och referensgrupper. Samtidigt ser de gärna att lä-
raren står tillbaka på museet för att, som de säger, eleven ska komma i 
centrum. På de visningar jag gick med på hamnade dock främst museipe-
dagogen i centrum. Det fanns förvisso visst utrymme för frågor och korta 
dialoger, men det var främst museipedagogerna som berättade historierna 
och som ledde riktningen på besökstillfället. Frågor att diskutera i sam-
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manhanget är alltså; vad skulle ett genomfört konstruktivistiskt menings-
skapande, där den lärande själv styr helt över hur museets resurser skall 
brukas, egentligen kunna innebära på museet? Är det över huvud taget 
möjligt och önskvärt att förmedlingen blir en helt relativ historia, mot 
bakgrund av att det finns vissa mål för verksamheten? En annan fråga är 
den som rör de två olika institutionerna med deras specifika särdrag. Pe-
dagogerna lyfter t ex fram som ett av museernas särdrag att där finns au-
tentiska föremål. Men faktum är att i visningen av just denna utställning 
får dess föremål inte någon direkt framskjuten plats. Vad är då egentligen 
så olika? Ur de elevers synvinkel, som besökte Kongospår, kanske muse-
ets förmedling inte är så väsensskild från skolans ändå? Och framför allt: 
Kanske har institutionerna egentligen ganska likartade mål, när vi nu tit-
tar närmare på det, trots allt? 
 
   Att finna meningen med utställningen 
 
Pedagogerna på Världskulturmuseet blev tilldelade uppgiften att arbeta 
med Kongospår, som var en externproducerad utställning som kom färdig 
till museet. Utställningen har beskrivits som full av olika berättelser och 
texter. Pedagogerna talar om problemet med att det inte finns olika text-
nivåer i utställningen. Det skulle ha gjort utställningen mer tillgänglig. 
Handlar det, som en av dem menar, om att utställningsansvarige inte 
kunnat lyfta fram vissa aspekter framför andra, eftersom allt uppfattas 
som lika viktigt? Det finns inte heller något pedagogiskt material till för- 
och efterarbete för t ex skolorna till utställningen. Det kan naturligtvis, 
som det ofta gör, bero på att det inte funnits tid och resurser till sådant. 
Men det kan också möjligen ha att göra med det faktum att utställningen 
är så ”späckad” och ”bred”, att det är svårt att följa riktningen, eller ur-
skilja de mest bärande idéerna. Har utställningsansvarige då misslyckats i 
sin pedagogiska gärning, eller är det tvärt om en genomtänkt pedagogisk 
strategi att överlåta åt besökaren själv att lyfta fram det viktigaste och 
skapa mening av det? Det lämnar stor frihet åt besökaren, särskilt den 
som kommer på egen hand. Det kan ju dock också betyda att uppgiften 
att hitta en mening i utbudet blir besökaren alltför övermäktig. Dessutom 
ökar risken för att syftet med utställningen – uttalat eller inte – kan miss-
uppfattas, markant.  
   Även om perspektivet är ensidigt ”nordiskt” finns många röster i ut-
ställningen. Det finns inte bara en berättarröst som leder besökaren ge-
nom utställningen. Att utställningen såg ut på detta sätt verkar ha innebu-
rit att pedagogerna haft svårigheter med att själva få ett fast grepp om vad 
utställningen egentligen handlar om. Enligt egen utsago har de brottats 
med perspektiven och vad utställningen egentligen berättar. Ena pedago-
gen förklarar att hon efter ett tag insåg att utställningen handlar om ”Oss” 
inte om ”Dem”, och om man som pedagog gör tydligt att det är meningen 
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att det ska vara så, så är det inte något problem. Senare i intervjun upp-
rörs hon ändå över att kongoleserna åter är en ansiktslös massa som åter 
igen underordnas kolonialisterna, som om hon nu förstår att utställningen 
handlar om både kongoleser och kolonialister, fast den misslyckats med 
att förmedla deras röster likvärdigt. Pedagogerna menar också att utställ-
ningen inte skulle göra sig så bra i denna form och med detta perspektiv i 
Afrika, eftersom kongoleserna är så osynliggjorda. Vi måste alltså fråga 
oss vad denna utställning egentligen berättar, om de professionella peda-
gogerna själva har haft problem med att få ett tydligt grepp om utställ-
ningen, och om den förmedlar något som inte skulle passa sig i Afrika. 
Till slut har de landat i en personlig tolkning som de kan arbeta med. Så 
måste kanske det museipedagogiska arbetet fungera. Jag måste ändå fråga 
mig om det inte kan innebära ett problem om intentionen bakom utställ-
ningen inte helt tydligt förmedlats från produktionsskedet till museipeda-
gogerna. Förvisso kan en utställning, som pedagogerna påpekar, brukas 
på olika vis, och olika perspektiv kan lyftas fram av olika guider. På det 
viset är Kongospår en utmärkt källa. Å andra sidan är det tråkigt om de 
pedagogiska programmen och visningarna, vilket ju faktiskt tenderade att 
bli fallet här, inte använder sig så mycket av själva utställningen utan 
konstruerar en berättelse och följer ett tema som ligger parallellt med ut-
ställningens berättelse och bara gör korta nedslag i utställningslokalens 
utbud. Kanske riskerar detta t o m att göra besökarna förvirrade, om vis-
ningen inte helt lyckas visa på utställningens perspektiv och förtjänster? I  
följande avhandlingsdel visar intervjuerna med några av eleverna som be-
sökte utställningen just ett sådant problem. 
 
7.5.5 Mottagningsskedet 
 
När utställningen Kongospår nått Göteborg i början av år 2008 gavs det 
tillfälle för mig att ta kontakt med lärare och elever som besökt utställ-
ningen på Världskulturmuseet. Genom museet fick jag kontaktuppgifter 
till två lärare. Den ena, en man, var lärare på ett yrkesinriktat program 
med företrädesvis (men inte bara!) killar i klassen, och den andra, en 
kvinna, undervisade på ett samhällsprogram. Båda lärarna hade med sina 
elever tagit del av museets guidade visning av utställningen.  
 
Två lärares uppfattningar om Kongospår och museibesök 
 
Läraren på yrkesprogrammet undervisade sina elever i samhällskunskap 
och ville med besöket att eleverna skulle få ta del av orsaker till varför 
det är fattigt i Afrika. Temat för undervisningen just då var världshandel 
och globalisering. Utställningens ämne kunde så passa utmärkt som in-
gång till dessa frågor. Läraren var dock i efterhand inte helt nöjd med hur 
det hela utföll. Upplägget på Kongospår var inte det han väntat. Han hade 
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dock inte i förväg kontaktat museet angående visningens innehåll och fo-
kus. Den information som läraren läst på kom från museets hemsida och 
den stämde inte helt med det han senare uppfattade att visningen gav. Det 
var dessutom så att läraren besökte utställningen med två klasser vid olika 
tillfällen och inför det senare besöket (med de elever jag sedan intervjua-
de) försökte han ta reda på vilken guide som skulle visa utställningen för 
att kunna planera bättre. Det lyckades han dock inte med och detta andra 
besök blev alltså inte riktigt som han tänkt sig. Han menar att han försök-
te få guiden att improvisera. Det verkar inte ha fungerat till lärarens belå-
tenhet och inte heller de frågeställningar som guiden skickade med klas-
sen för vidare diskussion passade lärarens upplägg. Därför lämnades upp-
levelsen av utställningen ganska snabbt: ”Det blev ju inte riktigt som jag 
hade tänkt mig, så jag lämnade det. Det är ju bara sex lektioner kvar,” 
sade läraren.496  
   Läraren uppfattade det som att hans elever var negativa till upplevelsen 
på museet. Dels berodde detta, enligt honom, på att guiden var oengage-
rad: ”Man måste ha ett engagemang och jag tycker nog inte att hon lyck-
ades förmedla det. […P]å slutet sa hon: ”Har ni några frågor?” och då 
hade de inga frågor alls. Det brukar de ha.”497 Läraren menar att eleverna 
visst kan vara lite bortkomna utanför skolan, men att guiden vid det tidi-
gare besöket varit mer engagerad och lyckats fånga eleverna: ”En [guide] 
var en väldigt duktig berättare men den här sista [guiden] var inte riktigt 
lika duktig på att berätta […]. 498  
   Läraren tror dels att det missnöje han uppfattat hos eleverna kan ha med 
utställningens fokus att göra:  

 
[…D]en var vinklad mot Sverige … de ville se mer… Jag 
tror våra pojkar är mycket mer för blod, förtryck, sådant 
där som skapar känslor. Jag utgår nästan alltid från provo-
kationer. Museiföremålen skapar ju inte alltid känslor. Det 
är bara ett dött föremål. De kan inte fördjupa sig i ett fö-
remål på det sättet. De har inte den relationen […] och det 
intresset. 499  

 
Läraren tror alltså inte alls att eleverna uppfattat utställningen provoce-
rande utan bara som fakta. Han funderar över om eleverna kanske skulle 
haft större utbyte av en film istället.  
   Om utställningens form och förmedling säger läraren vidare: ”Jag tror 
det skulle varit mer rörliga bilder, fler bilder. […] Jag hade förväntat mig 
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fler bilder på avhuggna händer, och så. Då kan man ju prata om den bil-
den. Det gjorde hon inte. Eller, båda två pratade om en karta och så peka-
de de lite grann och sedan pekade båda på några föremål och sedan var 
det slut, ungefär. Man skulle kunna ha pekat på någon bild och frågat 
”Vad säger den här?” och så titta och prata.”500 Läraren återkommer dock 
till guidens engagemang som den viktigaste orsaken till elevernas miss-
nöje: ”Det kändes som hon bara ville riva av en timme och bli av med 
oss. Det känner killarna direkt, de är så känsliga för sådant.”501 
   Själv tyckte läraren att utställningen var jätteintressant, men det beror 
på att han har en viss förförståelse, menar han: ”Jag tror man behöver ha 
en hyfsat god förförståelse som elev för att kunna ta till sig detta. Jag tror 
att det var lite för ”dött” för våra pojkar.” 502 
   Med eleverna på yrkesprogrammen går läraren inte ofta på museum. 
Hans uppfattning är att de oftast trivs bäst på skolan. Han berättar om att 
de besökte en utställning om Aids och HIV tidigare och eleverna tyckte 
inte om den heller. Men när någon från museet sedan var ute på skolan 
och informerande om samma frågor tyckte eleverna istället att det var 
väldigt intressant. Läraren trodde, som en förklaring till detta, att: ”På 
plats blev det för mycket information för dem.”503 
   Vidare menar läraren att om han bestämt sig för att ta eleverna till ett 
museum och inte beställt en guidad visning är han där och rekognoserar 
och planerar i förväg. Då är hans roll en annan. På en visning är det gui-
dens uppgift att väcka intresset. Han tillägger dock lite självkritiskt att det 
förstås är hans uppgift att ta till sig informationen om utställningen bätt-
re.504  
   På frågan vad läraren skulle önska för samarbete med museet svarar 
han: ” […] om man hade tid över skulle jag ju vilja få in mina synpunkter 
på vad som passar för mina pojkar. Det är ju inte säkert att det som passar 
teoretiska program passar just dem.”505 Läraren önskar också kontakt med 
guiden ett par dagar innan för att de bättre ska kunna planera besöket till-
sammans. 
   Den andra läraren undervisade på ett samhällsprogram för elever med 
funktionshinder och hade mycket få elever i sin klass. En av orsakerna till 
att hon tog eleverna till museet är att det alltid är bra för just dem att få ta 
sig ut från skolan. Läraren är oftast nöjd med just Världskulturmuseets 
utställningar. Ett museibesök, menar läraren, ger möjlighet till ett annat 
pedagogiskt upplägg än vad hon själv kan erbjuda. De har också ett större 
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bildmaterial än vad hon har tillgång till. Hon tar om möjligt alltid elever-
na på just guidade visningar ”för det ger så enormt mycket mer än om vi 
går dit själva.”506 
   Besöket i Kongospår hade till syfte att ge även dessa elever exempel på 
kolonialism. De talade egentligen om världshandel och globalisering. Så 
kom de in på kolonialism och då kunde Kongospår passa in. Men, menar 
läraren lite självkritiskt, ”[…] jag var inte helt säker. Jag hade inte sett ut-
ställningen själv innan! Jag var inte helt säker på att det skulle passa pre-
cis, men jag tänkte att det ger alltid någonting […].”507  
   Läraren förberedde klassen under en lektion genom att gå igenom vad 
imperialism, kolonialism och avkolonisering är, och förklara att dessa fe-
nomen kan spela en roll även idag. Det var en mer generell genomgång 
och inget specifikt om just Kongo. Eftersom hon i princip inte träffat 
klassen sedan besöket har de vid intervjutillfället inte hunnit gå igenom 
upplevelsen. Läraren tror dock att besöket betytt olika saker för de olika 
eleverna:  
 

Någon av eleverna var väldigt entusiastisk efteråt och 
tyckte att det hade varit väldigt givande. Medan jag kan 
tänka mig att någon annan av eleverna kanske hade lite 
svårare att hänga med. […P]å grund av att det faktiskt gav 
väldigt mycket för en av eleverna i alla fall, så tyckte jag 
att det var värt besöket.508 

 
Läraren var mycket nöjd med guiden: ”Hon hade någon slags teaterbak-
grund, eller något sådant, så hon var väldigt entusiastisk.”509 Jag frågar 
vidare hur hon som lärare uppfattat utställningen och då förklarar hon:  
 

Nu är det så att vi hann inte se utställningen riktigt. [Gui-
den] pratade i den timme vi hade lagd där. Eftersom det 
finns taxitider här att hålla sig till så finns inte den här 
flexibiliteten med tid riktigt. Oftast så får vi vänta på taxi. 
Det behövde vi inte den här gången utan nu var det snarare 
tvärt om. Då hann vi inte se utställningen riktigt. Men ut-
ifrån det jag såg där jag satt och när vi pratade så såg det ju 
inte ut som det var någon jättefantastisk, ”hypad” utställ-
ning med en massa interaktiva saker, utan det såg ut som 
en ganska mossig och historisk utställning, tycker jag! Ut-
ifrån det jag såg, får jag väl tillägga! Så jag tänkte just att 
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det var en väldig tur att vi hade en guide. Hon pratade ju 
om bilder och så, men hon gick inte runt i utställningen. Vi 
får gå tillbaks och göra det! 
 

Läraren tyckte ändå att utställningen och besöket motsvarade de förvänt-
ningar hon hade före besöket: ”Eftersom jag inte var helt säker på att det 
skulle funka med utställningen så tyckte jag att den gav precis, egentli-
gen, det jag ville. Sedan fanns det ju inget nutidsperspektiv på situationen 
i landet eller så. Men det kan vi ju ta själva framgent här.”510 
   Eleverna fick antagligen med sig en insikt om att kolonialismens förhål-
landen mellan människor – i detta fall svarta och vita – kan finnas kvar än 
idag och bland annat komma till uttryck i vårt språk, tror läraren. Guiden 
visade bilder från seriealbum och filmer och detta tror läraren att eleverna 
kommer att minnas. Men, tillägger hon: ”Det kan ju vara spännande att 
höra att det har de inte alls! De kanske har med sig något annat! Eller 
kanske har de glömt av alltihop!”511 
   Om sin egen roll i förhållande till museipersonalen säger hon: 
 

Jag är den som leder eleverna till rätt plats. Jag är den som 
ska stå för någon typ av förarbete, kanske, och någon typ 
av efterarbete. Sedan, när jag väl är på plats, håller jag mig 
i bakgrunden och låter guiden och eleverna prata med var-
andra. […J]ag tror det är bra. Jag kan annars lätt känna att 
jag skulle ju kunna säga mycket […] och prata på. Om jag 
får en direkt fråga av guiden, vilket jag får ganska ofta ef-
tersom vi är ganska få, så kan jag ju säga någonting. Men 
jag vill ju att eleverna ska säga och tycka och känna att de 
kan säga vad som helst, utan att de behöver snegla på mig 
om det var rätt eller fel. Så tänker jag.512 

 
Om läraren kunde få önska hur ett samarbete med museet kunde utveck-
las skulle hon vilja ha arbetsuppgifter från museet, gärna både till för- och 
efterarbete. Ett annat exempel hon lyfter fram är Göteborgs stadsmuse-
ums satsning inför utställningen Hemlöshet, där lärare bjöds in till museet 
i förväg. Hon kunde inte själv delta just den gången men menar att en 
visning, med fokus på att besökarna är lärare som själva skall ta en klass 
till museet, är en mycket god idé.  
   En grundläggande tanke för läraren är att det ska finnas någon mening 
med besöket. Hon anser att det måste finnas något för- och efterarbete för 
att det skall bli en meningsfull del av undervisningen. Material eller en 
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visning i förväg skulle bidra till en högre kvalitet på lärtillfället. Jag bad 
avslutningsvis läraren utveckla vad hon menar med ”meningsfullt” och 
hon svarade: 
 

Jag tror att det är väldigt lätt […] att [eleven] bara flyttas 
från skolan och släpps ner på ett museum, och så är det 
stort, och det är utställningar, och det är massa text och det 
är […]  figurer här och där, man kan trycka på en knapp 
och lyssna på någonting… Och så kan det bara bli väldigt 
splittrat. Eleverna har ingen förkunskap och egentligen 
ingen koll på vad de gör där. ”Vad handlar detta om?” Det 
tar egentligen hela besöket att förstå vad det här går ut på, 
eller så struntar man i att förstå det och så tittar man på lite 
bilder, bara. Det kan ju också ge någonting, naturligtvis, 
om man hittar någon bild som ger någonting eller om man 
hittar någon knapp som var jätteintressant att lyssna på, el-
ler så. Så det är ju inte meningslöst – absolut inte. Men nå-
gon slags bild om vad det är som kommer att hända, och 
vad det hela går ut på, det ger bättre förutsättningar att få 
någon slags mening med att vara där. Det tror jag. Det är 
så jag menar. Men, som sagt, man ska aldrig underskatta 
elever. De kanske hittar något som inte jag har tänkt på, 
något som de tyckte var oerhört intressant. En jätterolig 
bild, vad som helst, som jag inte ens ser. För dem är det ju 
meningsfullt då. Jag tror alltid det är bra. Men det gäller 
nog att eleverna känner… Att det inte blir för förvirrande. 
Att det inte blir sämre. De förstår ingenting: ”Vad pratar 
människan om?” De hör inte. Då kan man ju också lätt få 
en negativ bild av museer också.513 

 
 
Elevernas uppfattningar  
 
Elevintervjuerna genomfördes som redovisats tidigare. I Göteborg fick 
jag möjlighet att intervjua tre elevgrupper – två från det yrkesinriktade 
programmet och en från Samhällsprogrammet. Totalt handlade det om 
nio elever. Uppfattningarna skiljer sig lite åt emellan de två programmen 
och skolorna varför jag redovisar de yrkesinriktade elevernas uppfatt-
ningar först. Efter det kommer de två samhällseleverna till tals. Elevsva-
ren i alla intervjuerna kännetecknas av att de är korta och knappa. En hel 
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del tystnad och långa tankepauser förekom. I elevintervjuerna på det yr-
kesinriktade programmet var de få tjejerna nästan helt tysta. 
 
   Yrkeseleverna om historia och om Kongospår 
 
Eleverna på det yrkesinriktade programmet läser inte historia utan sam-
hällskunskap. Vi talade ändå lite om vad historia kan betyda och om de 
tyckte det var meningsfullt att läsa historia. Några tyckte det var intres-
sant med historia. De anser att man blir allmänbildad om man läser histo-
ria och att det kan vara bra att veta vad som hänt. Få av eleverna saknade 
dock historia på sitt program.  
 

CA: […] Och du vill inte ha historia? Varför inte? 
E: Det låter tråkigt. 
CA: Du tror inte man kan lära sig något av det? 
E: Jag lever i nuet!514 

 
Elevernas beskrivning av utställningen var knapp. De mindes ”lite gre-
jor”, ”lite text”. Eleverna mindes något foto på missionärer och lite om 
slaveriet, att det var mörkt och mysigt. Lite om Stanley, lite om Leopold. 
Någon mindes det rasistiska seriealbumet med Tintin, någon annan krigs-
bilder: 
 

E: […] Och så var det ju lite bilder från krigstiden. Det var 
nästan bara krigsbilder. 
CA: Vad menar du med krigsbilder? 
E: När svenskar var inne i byggnader. 
E: Missionärer. 
E: Ja, missionärer. De berättade ju om hur vi här uppe blev 
galna när vi kom ner dit (ohörbart).515 

 
När jag bad eleverna berätta vad de tyckte om utställningen Kongospår 
fick jag många negativa svar: ”Man hade inte rekommenderat någon att 
gå dit.” ”Det var så ointressant.” ”Totalt värdelös.” De upplevde inte ut-
ställningen som viktig och de kunde inte knyta den till något som rör de-
ras eget liv. På frågan om varför det inte var viktigt sade någon:  
 

E: Det pratas ju inte så mycket om Kongo. 
[…] 
CA: Menar du just i utställningen, eller menar du gene-
rellt? 
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E: Generellt. Därför blir det väl inte så intressant.516 
 
Några elever reagerade på utställningens perspektiv. En elev tyckte att ut-
ställningen var ”vänstervriden”: 

 
E: Eller, ja, socialistisk. Att det är de vita männens fel att 
det är dåligt i Kongo. Det är bara de vita männens fel. 
E: De vita männen kom ner och förstörde. 
E: Det var inte mycket om Kongo. Det var bara om vi som 
kom ner. 
[…] 
E: Det var ju inte speciellt mycket om Kongos historia 
utan det var ju bara… 
E: … hur vi kom dit. 
CA: Okej. 
E: Hur vi kom dit och lyckades förstöra hela Kongo.517 

 
   Grusade förväntningar 
 
Omdömena om den guide som visade klassen utställningen varierade lite. 
Guiden upplevdes som trevlig, men ”lite snurrig”. Elevernas uppfattning 
var att guiden inte hade någon röd tråd utan hoppade från grej till grej.518 
De förväntningar på vad de skulle få lära sig i utställningen verkar också 
kommit på skam: 
 

E: Ingenting nytt. Vi trodde vi skulle få lära oss kapitalis-
mens historia. Men det var inte mycket om det heller. 
CA: Hur kom det sig att ni förväntade er det? 
E: Läraren sade det. 
E: Han blev… till och med han blev missnöjd med vår 
guide. 
CA: Vad var det hon fokuserade, vad var det hon berättade 
mest om? 
E: Hur den vite mannen kom ner och förstörde. (ohörbart) 
CA: Och ni hade förväntat er kapitalismens historia, var 
det något mer ni hade förväntat er att ni skulle få veta mer 
om? 
E: Kongo. 
CA: Kongo. Kongo nu? Kongo då? 
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E: Kongo nu och då.519 
 
På frågan om vad eleverna tror att de som gjort utställningen ville för-
medla svarade en: ”Att det var synd om Kongo, att vi förstört det.”520 Och 
vidare: 
 

E: Om man vill lära sig hur den vite mannen fördärvat 
Kongo ska man ju gå dit. 
CA: Är inte det viktigt då? 
E: Vi har väl inte haft så mycket med Kongo att göra. 
[…] 
E: Det skulle ju handla om Kongo, hur det är i Kongo, och 
inte hur Kongo fördärvats av folk som kom dit. 
[…] 
E: Kongospår…då vill man ju veta hur det var i Kongo. 
E: Och vad Kongo gjort för världen. 
[…] 
CA: Ni ville veta mer om Kongo till skillnad från perspek-
tivet Sverige – Kongo? 
E: Ja.521 

 
Det kom också fram under intervjun att eleverna fått vänta en timme på 
att guiden skulle komma, och när guidningen var slut hade de inte själva 
gått omkring något i utställningen. 
 
   En nästa gång? 
 
För att museibesöket skall bli bättre föreslog någon elev att guiden ska 
knyta an mer till föremålen, inte bara bilderna. En annan efterlyste mer 
inlevelse från guiden. Jämförelsen med skolan utföll till skolans fördel: 
 

E: Undervisningen i skolan är mycket bättre. 
CA: Varför det? 
E: Där inriktar de sig på det som vi ska lära oss. 
CA: Okej… 
E: I skolan får vi lära oss fakta och på museet får man ju se 
grejorna men hade man kunnat koppla samman det hade 
det varit jättebra. 
CA: På vilket ställe får ni vara mest aktiva? 
E: På lektionerna.522 
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Några elever kunde inte tänka sig att åter besöka museet. Någon annan 
sade tveksamt ”kanske”. 
 
   Samhällselevernas uppfattningar 
 
Eleverna på samhällsprogrammet menade att man kan lära sig samman-
hang genom att studera historia. Eleverna uttrycker dock en önskan om 
mer världshistoria:  
 

E2: Det känns ju som att det mesta man lärt sig, det är ju 
[…] svensk historia och förhoppningsvis lite europeisk hi-
storia. […M]an måste lära sin egen historia i förhållande 
till annan historia. 
E1: Det känns lätt som att man glömmer bort Afrika 
(ohörbart).523  

 
Eleverna kände sig dock förberedda när de väl kom till Kongospår. Ut-
ställningen handlade, tyckte de, om koloniseringen och hur västvärlden 
delade den afrikanska kontinenten. De uppfattade utställningslokalen som 
full med saker och mörk:  
 

E1: Det gav en dyster känsla. 
CA: Upplevde du det på samma sätt, eller? 
E2: Ja, jag tyckte nog på samma sätt. Jag kände att stäm-
ningen var lite dyster.524 

 
Samhällseleverna var till skillnad från yrkesprogramseleverna nöjda med 
sin guide: ”Hon gjorde det jättebra, hon gjorde det jätteroligt. Hon var 
dramapedagog.”525 Båda eleverna är rullstolsbundna och upplever Världs-
kulturmuseet som väl anpassat för dem. 
   När jag frågade eleverna om utställningens övergripande budskap blev 
de tysta ett tag. Sedan sade de:  
 

E1: Kanske att människor är lika värda egentligen. 
CA: Ok. 
E2: Att vi ska få ökad förståelse för varför det ser ut som 
det gör idag i u-länder.526 
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Annat de uppfattat var att många böcker som skrevs ”på den tiden” var 
rasistiska. Människor i vår tid kan lära sig av utställningen just att: ” 
[a]lla har samma värde. Ingen ska förtrycka någon,” upprepar en av ele-
verna.527 Båda eleverna tyckte att det var en bra utställning. 
   I jämförelsen med skolan får museet högre betyg av dessa elever:  
 

E1: Det är roligare att gå på museum. 
CA: Är det det? 
E1: Det känns som om man lättare tar in saker där än i 
klassrummet. 
E2: Man har hjälp av bilder och fotografier och föremål 
och sådant. […] Vi har väldigt tråkiga och sterila klass-
rum. Vi pratar bara om någonting […].528 

 
Efter viss betänketid svarar eleverna på frågan om hur museibesöket kun-
de göras ännu bättre: 
 

E1: Kanske lite mer tid. Det var lite stressigt i slutet. 
E2: Ja, det var lite så. Det beror ju på hur läraren har pla-
nerat. Men absolut, man kanske kunde lägga en hel dag 
där. Först få en guidad tur och sedan kanske få någon upp-
gift också. […] Ha som en temadag på museet.529 

 
En av eleverna understryker också vikten av att både vara förberedd när 
man går till museet och dessutom att besöket följs upp när man kommer 
tillbaka till skolan. 
 
7.5.6 Problematiserande diskussion 
 
Båda lärarna som tog sina elever till Världskulturmuseet intresserade sig 
för utställningen på grund av att dess innehåll verkade ligga nära det som 
klassen skulle arbeta med vid den aktuella tidpunkten. Den ena läraren 
hade förberett sina elever genom att gå igenom grundläggande termer och 
processer som kolonialism och imperialism. Hon hade dock inte haft 
mycket kontakt med museet. Den andre läraren förklarar att han hade för-
sökt kontakta museet men inte lyckats. Han bad pedagogen att improvise-
ra för att de önskemål han hade med sig skulle uppfyllas men det blev 
inte riktigt som han tänkt sig. Båda lärarna hade alltså en ganska vag upp-

––––––––– 
527 Gymnasieelever (YXY) s 4. 
528 Gymnasieelever (YXY) s 4. 
529 Gymnasieelever (YXY) s 5. 
 



261 

fattning om vad utställningen, eller det pedagogiska programmet, skulle 
handla om när de kom till museet. Det förefaller vara så att lärarna hade 
vissa förhoppningar när de gick till museet, men de visste inte säkert vad 
de skulle komma att få ut av besöket. Den ena läraren har försökt att för-
bereda sina elever och visar att hon är beredd på att problematisera och 
arbeta med det som sades under visningen, t ex avsaknaden av ett nutids-
perspektiv på Kongo. I detta fall kan läraren alltså anpassa den vidare un-
dervisningen efter vad eleverna fått med sig. I det andra fallet valde lära-
ren istället att ganska snabbt lägga besöket bakom sig och gå vidare. Det 
gav inte vad han hoppats och han har inte tid att problematisera. Det blir 
sålunda tydligt, även från detta perspektiv, att något samarbete mellan 
skolan och museet inte existerar i egentlig mening, förutom mötet i ut-
ställningslokalen. För den ena klassen blev museibesöket en ganska isole-
rad företeelse – för den andra klassen kan besöket komma att införlivas i 
undervisningen i skolan, men hur och till vilken grad är inget läraren vet 
säkert i samband med besöket.  
 
   Frågan om samarbete 
 
Båda lärarna söker på sitt sätt mer hjälp från museets sida. De önskar t ex 
av museet framtaget material till för- och efterarbete. En uppenbar fördel 
med ett sådant material vore naturligtvis att museibesöket kunde bli 
mindre av en isolerad företeelse och mer inarbetat i en längre undervis-
ningsplan. Å andra sidan har en av lärarna faktiskt fått med sig ett blad 
med frågor från museet. Han tyckte dock inte att dessa passade in i hans 
undervisningsplan i alla fall. Riskerna med ett färdigproducerat instude-
ringsmaterial är sålunda att det antingen kan beröra saker som läraren inte 
tänkt ta upp just då, eller att det helt enkelt kommer att styra undervis-
ningen bara för att det råkar finnas till hands. Det kan naturligtvis bli väl-
digt lyckat, men det kan också innebära vissa problem. För att läraren ska 
kunna använda materialet i en längre, målinriktad lärandeprocess är det 
viktigt att ett instuderingsmaterial arbetas in i helheten. Det innebär att 
materialet och dialogen med museet måste komma in i ett tidigt stadium 
av planeringen. Kanske också läraren skulle ha större inflytande på eller 
möjlighet att önska instuderingsmaterialets fokus? Ett ökat samarbete 
mellan skolan och museet skulle kunna fokusera just denna aspekt. 
   Vi måste också fråga oss hur lärarna egentligen uppfattar museet. I in-
tervjuerna kan de ifrågasätta formen för förmedlingen, engagemanget hos 
guiden, förmågan att anpassa visningen till elevernas förutsättningar och 
utställningens ”mossiga” framtoning, men även innehållet i utställningen, 
t ex bristen på nutidsperspektiv på Kongo. De kan förhålla sig kritiska till 
museet, men ändå önskar de fixt och färdigt arbetsmaterial från museet 
och intar dessutom en mycket tillbakadragen position vid besöket i ut-
ställningen. Inte sällan uteblir också problematiseringen av museets för-
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medling tillsammans med eleverna i efterhand. Kanske kan detta lärarnas 
ambivalenta förhållningssätt förklaras av att de inte upplever sig ha tid att 
riktigt arbeta in museibesöket i en tänkt undervisningsplan. Vi måste 
dock i så fall återigen gå tillbaka till de grundläggande frågeställningarna 
om undervisningens Vad? Hur? och Varför? Hur sätts den mening ele-
verna skapar av museibesöket i så fall in i ett större sammanhang? Vad är 
meningen med museibesöket? 
 
   Vad fick eleverna med sig? 
 
Den ena läraren, som arbetar med samhällsprogrammet, har uppfattat det 
som att hennes elever har uppskattat besöket, och hon menar att det så-
lunda var värt att gå dit. Guiden var entusiasmerande och lyckades knyta 
an till eleverna, tror hon. Den andre läraren har istället uppfattat ett gans-
ka stort missnöje hos sina elever. Han har flera funderingar kring varför 
det blev så. Till största delen handlar det om ett missnöje med den aktuel-
la guiden. Han tror inte att hon var engagerad nog för att fånga hans ele-
vers intresse. Mer provokation och sensation hade berört hans elever, 
menar han, och han tror också att utställningen dessutom kräver mer för-
förståelse för att kunna beröra. Denna förförståelse har eleverna, som vi 
sett, inte riktigt med sig från skolan. Läraren tror också, vis av tidigare er-
farenheter, att det ibland kan bli för mycket information för eleverna att ta 
till sig på museet. Kanske var det det som hände under besöket i Kongo-
spår? Å andra sidan fick eleverna utställningen berättad för sig av guiden, 
men de fick aldrig riktigt möjlighet att verkligen betrakta texter, foton 
och föremål ordentligt. I utställningen finns faktiskt några ganska provo-
cerande bilder och en hel del sensationella berättelser. Kanske hade dessa 
lyckats fånga eleverna om de hade fått lite tid att se utställningen också 
på egen hand? Den andra läraren talar även hon om att det kan hända att 
eleverna själva hittar något intressant som skapar mening hos dem i ut-
ställningen: ”[…d]et ger alltid någonting”. Inte heller hennes elever har 
dock fått möjlighet att se och upptäcka på egen hand. Det framgår sålun-
da av intervjuerna att lärarna faktiskt inte riktigt vet vad eleverna fått med 
sig från museibesöket. I ett fall beror detta på en besvikelse över besöket 
som ledde till att momentet lämnades och man gick vidare med andra sa-
ker, i det andra fallet på att läraren och eleverna ännu inte diskuterat be-
söket. Under vår intervju föds tankar om hur efterarbetet kan se ut. Trots 
visst förarbete på båda skolorna hänger museibesöket alltså lite i luften.  
 
   Vad uppfattade eleverna? 
 
Att flera av eleverna kunde ha behövt diskutera sina upplevelser av mu-
seibesöket mer ingående framgår tydligt av de intervjuer jag genomförde 
med dem. Särskilt eleverna på yrkesprogrammet verkar ha haft svårt att 
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greppa vad utställningen egentligen handlade om och vilket perspektiv på 
kolonialhistorien utställningen företrädde. Kanske spelar det faktum att 
de uppfattat att deras lärare var missnöjd med visningen också in när de 
uttrycker sitt eget missnöje med museibesöket. De elever som kom från 
samhällsprogrammet verkar däremot fått med sig ett nytt perspektiv på 
historia, på Sverige i förhållande till andra delar av världen, från museet. 
Kanske bottnar denna skillnad mellan de två grupperna av elever i att 
samhällseleverna faktiskt läser mer historia och därmed har möjlighet att 
se det nya perspektivet samt resonera om historia. Dessa elever kan också 
formulera vad de uppfattat som bärande teman i utställningen – ”att alla 
människor är lika värda” samt ett postkolonialt perspektiv, med nytt stoff 
som kompletterar den traditionella historieundervisningen.  
   Eleverna på yrkesprogrammet fick en annan upplevelse än de förväntat 
sig. De har faktiskt blivit väldigt utmanade av utställningen, ja närmast 
provocerade! De har genast identifierat sig med utställningens vita, man-
liga kolonialister vilket tar sig uttryck i att de i intervjuerna ibland inte ta-
lar om ”Dem” utan ”Vi” – ”hur vi kom dit och lyckades förstöra hela 
Kongo.” De menar att utställningen är vänstervriden och verkar ha upp-
fattat det som att det hela gick ut på att besökaren ska tycka synd om 
Kongo och dessutom att ”Vi” ska skämmas över vad ”Vi” ställt till med. 
Som jag uppfattar det har denna provokation, som eleverna inte haft möj-
lighet att bearbeta vidare med vare sig museipersonalen eller i skolan, lett 
till att de avfärdat utställningen, och dessutom fått en negativ inställning 
både till kolonialhistoria och till fler museibesök. De skjuter också ifrån 
sig utställningen och menar att den inte har någon koppling till deras eget 
liv. De föredrar undervisningen i skolan därför att det är tydligare för dem 
vad undervisningen där syftar till. På museet har de bara blivit provoce-
rade, missnöjda och lite förvirrade. De upplever också att de får mer möj-
lighet att vara aktiva i skolan. De hade önskat mer tid att titta på saker 
och foton själva. Även de betydligt mer positiva eleverna från samhälls-
programmet hade velat ha mer tid att titta på föremål och foton i utställ-
ningen. Kanske hade detta gett dem tillfälle att ännu bättre förstå utställ-
ningens perspektiv, och dessutom öppnat upp för fler frågor och resone-
mang med lärare och museipersonal? I de intervjuer jag genomfört med 
eleverna är svaren på frågorna knappa och korta och levereras efter lång 
betänketid. Få kan egentligen erbjuda någon längre beskrivning vad de 
sett i museet. Har detta kanske att göra med att eleverna faktiskt inte 
egentligen sett utställningen, utan bara lyssnat till guidningen av den?  
   Yrkeseleverna verkar tycka att de fått ett ensidigt budskap pådyvlat sig 
i museet. Av deras svar under intervjun kan man ana att det fötts ganska 
många frågor hos dem om Kongo, om kapitalismens påverkan på välden, 
om hur man kan se på européernas framfart i Afrika. De har sedan läm-
nats ganska ensamma med denna obearbetade upplevelse. 
 



264 

7.6 Tematiserad analys – etnicitet, klass och genus i processen 
 
7.6.1 Genus, klass och etnicitet i produktionsskedet 
 
Kongospårs produktionsskede skiljer sig från Afrikafararnas såtillvida att 
många fler personer var inblandade i tillkomstprocessen. Produktionsske-
det var betydligt mer dynamiskt, medan förmedlingsprocessen i övrigt 
nog ändå får karaktäriseras som traditionellt rak. Förvisso fanns det 
många kringaktiviteter och seminarier där besökare och konferensdelta-
gare hade möjlighet att återkoppla till producenterna. Dessa aktiviteter 
hade dock inget större inflytande på själva utställningen och exemplen 
med de besökande skolklasserna visar att det fanns lite möjlighet för dem 
att ens se utställningen, än mindre reflektera över innehållet och åter-
koppla till egna erfarenheter.  
   Produktionsskedet var dynamiskt med referensgrupper och diskussio-
ner. Producenten, och kanske framför allt manusförfattaren som jag inter-
vjuat, hade dock stort inflytande över slutprodukten. I denna analys in-
tresserar jag mig speciellt för genus-, klass-, och etnicitetsproblematik. 
Dessa perspektiv lyfts inte explicit fram av informanterna i intervjuerna. 
När vi talar om principer som styrt innehållet i utställningen kommer 
dock etnicitetsaspekten fram mer indirekt i det att det var viktigt enligt 
manusförfattaren att försöka se till att alla de nordiska nationerna blev re-
presenterade. Här blir alltså de olika etniciteterna, om man vill se det så, 
inom gruppen ”Skandinaver” viktig. ”Alla” skall synliggöras om möjligt. 
En symmetrisk representation, i bemärkelsen att ingen lämnas utanför, är 
önskvärd. Manusförfattaren pekar också på att ambitionen var att berätta 
historierna om skandinaverna i Kongo – ”alla berättelser”. Han går dock 
inte djupare in på de problem rörande urval, tillgänglighet och, just, re-
presentation som utställaren står inför. Alla dessa problem kan betraktas 
ur aspekterna genus-, klass-, och etnicitet.  
   Genusproblematiken är den som minst av alla uppmärksammas i inter-
vjuerna. Temat verkar inte haft någon framskjuten plats i produktionssta-
diet och det uppmärksammas sedan inte heller nämnvärt i utställningen.  I 
utställningens själva fokus – kolonialprojektet i Kongo – ligger ju etnici-
tetskonflikten och även klassproblematiken mer tydligt inbakade i sig, 
men utställningen lyfter inte uttryckligen någon av dessa dimensioner av 
kolonialprojektet. En annan ambition i produktionsstadiet var att se till att 
besökaren fick en insikt i att skandinavernas delaktighet i kolonialprojek-
tet i Kongo var betydande. Här skulle vi kunna lyfta den klassdimension 
som finns inbakad i utställningens grundtema. Kolonialprojektet kan ju 
ses som en strävan att underordna andra grupper av människor den egna i 
en maktstruktur som kombinerar etnicitets- och klassmarkörer. Många av 
skandinaverna, om än inte alla, deltog i projektet för att behålla eller skaf-
fa sig själva en högre social och ekonomisk samhällsställning. Dessa 
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grundantaganden är uppmärksammade, men inte djupare diskuterade i 
fallet Kongospår, och de kommer heller inte upp till ytan i intervjuerna 
som rör produktionsskedet. 
   Slutligen kan vi dock se att det ändå förts några diskussioner kring etni-
citetstemat. Manusförfattaren beskriver hur några inblandade i detta ske-
de företrätt tanken om att utställningen skulle leda fram till diskussioner 
om rasism och främlingsfientlighet i dagens skandinaviska samhälle. Det, 
menar manusförfattaren, kan denna utställning inte göra, i alla fall inte i 
detta utförande. Fokus är ett annat. I förhandlingen om utställningens in-
nehåll har alltså de som velat lyfta fram etnicitetsproblematiken tydligare 
inte varit de mest framgångsrika.  
 
7.6.2 Genus, klass och etnicitet i förmedlingsskedet 
 
Förmedlingsskedet utgörs dels av utställningen i sig och denna har analy-
serats tidigare. Vidare hör de museipedagogiska visningarna till detta 
skede och det är museipedagogernas intervjusvar som främst ligger till 
grund för denna diskussion.  
   I det tidigare har det framkommit att visningarna på museet egentligen 
inte använt sig så värst mycket av själva utställningen, utan de har istället 
främst blivit berättelser och (i viss mån) samtal om teman som rör utställ-
ningen. Etnicitetsproblematiken visar sig tydligare i detta skede då mu-
seipedagogerna valt att låta rasism och etniska relationer, både då och nu, 
hamna i fokus. Detta är intressant i sig då vi i det ovanstående fått veta att 
manusförfattaren menar att utställningens fokus inte rymmer denna pro-
blematik. I det pedagogiska programmet har man dock möjlighet att dra 
ut trådar från utställningen och arbeta med dem på olika sätt. Här tar pe-
dagogerna t ex hjälp av annat material – serietidningar och annan popu-
lärkultur – för att problematisera språkbruk och föreställningar som 
stammar från samma källor som kolonialtidens förhållningssätt. Musei-
pedagogerna utvecklar också etnicitetsproblematiken i det att de i inter-
vjun diskuterar hur få de kongoleser är som syns och hörs i utställningen. 
Ur detta perspektiv är utställningen svår att visa på Världskulturmuseet, 
menar de. Ändå har de valt att inte gå vidare med denna insikt och i de 
pedagogiska visningarna faktiskt ta fram det kongolesiska perspektivet – 
synliggöra det – tydligare, genom att, liksom de har tagit in annat materi-
al som inte finns i själva utställningen, ta in material som låter kongole-
siska röster höras. Däremot fick pedagogerna igenom en formulering om 
”synen på den andre” i själva inledningen till utställningen i avsikt att för-
tydliga perspektivet och därmed de särskilda etnicitetspositionerna.  
   Det kongolesiska perspektivet synliggörs också på ett sätt mer i det att 
konfliktperspektivet tydliggörs i visningarna, då guiderna uppehåller sig 
vid berättelsen om hur den afrikanska kontinenten delades. Det koloniala 
systemet och därmed de mönster som lever kvar än idag skapas av de eu-
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ropeiska aktörerna i historien. Ingen afrikan var med på Berlinkonferen-
sen, påpekar guiden. Konflikt visas också då guiderna uppehåller sig vid 
den berättelse som rör tvångsarbetet med att samla in råvaror som gum-
mi, och de hårda straff som de afrikaner som inte fyllde sina kvoter blev 
utsatta för. I berättelsen pedagogerna berättar, liksom i utställningen i 
stort, framstår dock kongoleserna som passiva, medan aktörerna är de 
vita, europeiska kolonialisterna och missionärerna. 
   Museipedagogerna återkommer dock genom intervjun till de problem 
de upplever med det ensidiga etnicitetsperspektivet i utställningen. Att ut-
ställningen är problematisk i detta hänseende visar sig kanske tydligast då 
vi i slutet av intervjun vänder på tanken och tänker oss att utställningen i 
sin nuvarande form antagligen inte skulle göra sig så bra i Kongo. Även 
om utställningens fokus är att berätta historien om nordborna – skandina-
verna – så är det problematiskt i det pedagogiska uppdrag guiderna arbe-
tar för att möta, att kongoleserna åter igen är ”en ansiktslös massa”. Kan-
ske speciellt med hänsyn till att utställningen går in för att visa hur den 
andra gruppen – skandinaverna – utgörs av olika undergrupper och indi-
vider med olika röster och bakgrund. 
   Klassaspekten lyfts inte heller i det pedagogiska programmet explicit. 
Pedagogerna använder sig av ett stycke ur Saga Roos dagbok i visningen. 
Detta stycke problematiserar åter etnicitetsaspekten men författarens livs-
öde kunde även brukats till att lyfta både klass- och genusfrågor. Det har 
man valt att inte göra här. Varken genus- eller klassproblematiken är nå-
got som kommer upp i intervjun om pedagogernas arbete. På Världskul-
turmuseet kanske etnicitetsproblematiken ligger närmare till hands än de 
andra två?  
 
7.6.3 Genus, klass och etnicitet i mottagningsskedet 
 
Samtalet med lärarna och eleverna handlar om hur de brukat och uppfat-
tat utställningen. Båda lärarna har valt att gå till utställningen i samband 
med att de talat om världshandel och globalisering. Kongospår skulle ge 
viss insikt i kolonialismen. Läraren för yrkesprogrammet är inte helt nöjd. 
Han talar om att hans elever nog skulle ha intresserat sig mer om de pro-
vocerats tydligare och om guiden anpassat visningen efter deras förutsätt-
ningar. Intressant är att läraren uteslutande talar om sina elever som killar 
och pojkar, trots att det faktiskt fanns ett par tjejer i klassen då jag inter-
vjuade dem. Dessa blir osynliggjorda i samtalet. Han menar att killarna 
antagligen skulle fångats av en blodigare och mer konfliktfylld berättelse. 
Vad det betyder för de tjejer som finns i klassen är svårt att veta. Enligt 
genuslogiken i samtalet skulle den utställning som faktiskt visades ju pas-
sa dem som tjejer. Kanske räknas de ändå in i gruppen ”killar på yrkes-
förberedande program” och hade uppskattat en mer blodig berättelse även 
de? Läraren hade önskat en anpassning av visningen mot bakgrund av att 
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eleverna just inte går ett teoretiskt program. Han går dock inte in djupare 
på vad en sådan anpassning skulle behöva innebära, bortsett från fler bil-
der och kanske rörliga bilder.  
   Genus som perspektiv i undervisningen om kolonialismen talar vi inte 
om i intervjun. Trots att eleverna på yrkesprogrammet läser om världs-
handel och globalisering, och dessutom uttrycker att de förväntat sig mer 
om kapitalismens historia, är klassaspekten inte heller något läraren tar 
upp som ett undervisningstema i vårt samtal.  
   Läraren på samhällsprogrammet menar att hennes elever nog fick med 
sig en vetskap om att kolonialismens förhållanden kan leva kvar i våra 
uppfattningar än idag. Etnicitetsaspekten har i så fall blivit ett viktigt fo-
kus, och gått fram till eleverna. Om genus- och klassperspektiv talar inte 
heller hon. 
   De yrkesinriktade eleverna har egentligen främst uppfattat krigsbilder i 
utställningen. De kopplar dessutom samman dem med missionärer från 
Skandinavien ”som var inne i byggnader”. Här kan vi se att utställningens 
ansats att åtminstone bena upp den skandinaviska gruppen män i soldater 
och koloniala administratörer, missionärer och sjöfolk, kanske med en 
underliggande uppfattning om olika klassbakgrunder, inte riktigt gått hem 
hos eleverna. De skiljer inte, när de beskriver utställningens innehåll i in-
tervjun, på vilken grupp som utfört vilket arbete i Kongo och vilket slags 
olika ansvar som kan vidhäftas olika grupper.  
   Eleverna har också genusmönstret klart för sig. De talar bara om män, 
vita män, i Kongo. Har de med sig ett traditionellt genustänkande av 
manlig överordning och kvinnlig underordning, vilket kanske deras egen 
situation på skolan kan ligga som en viss grund för, så har deras genus-
medvetande inte blivit utmanat. Utifrån deras beskrivningar verkar det 
som om de inte ens sett kvinnorna som faktiskt fanns i utställningen. Det 
handlar för dem bara om vita män.  
   Samhällseleverna talar inte lika tydligt om aktörerna på samma sätt som 
yrkeseleverna. De reflekterar inte i intervjun över vare sig klass- eller ge-
nusaspekter. Det är främst etnicitetsaspekten som ligger i främsta rummet 
för dem. Dessa elever har sett ett demokratiskt budskap i visningen. Alla 
människors lika värde och förståelse för u-ländernas situation har de upp-
fattat som viktiga innebörder i museets förmedling. Kanske kan det fak-
tum att detta tema, om allas mänskliga värde och rätt till lika behandling, 
hamnat i framkant också förklaras delvis genom elevernas egen situation 
och bakgrund. I denna klass med funktionshindrade elever är detta med 
största säkerhet ett återkommande, grundläggande tema.  
   Samhällseleverna talar väldigt lite om vad de sett i utställningslokalen 
och vad de upplevt där. Däremot reflekterar de över en snedvridning de 
upplever i fokus på svensk historia i deras egen undervisning. Här har de 
fått en inblick i Afrikas historia och fått upp ögonen för hur lite de egent-
ligen vet om historia ur andra synvinklar än den svenska och möjligtvis 
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den europeiska. Utställningen har fungerat som synliggörare av en histo-
ria, och nya perspektiv, de tidigare vetat lite om.      

7.7 Historiemedvetande och Kongospår 
 
En av eleverna på yrkesprogrammet, som inte har historia i skolan, säger 
om historia att det är tråkigt och ovidkommande: ”Jag lever i nuet!”  Han 
upplever således ingen koppling till historien, och kanske detta är ett så 
tydligt uttryck för en avsaknad av historiemedvetande som vi någonsin 
kan få. Definitionen av historiemedvetandet var ju ”upplevelsen av sam-
manhang mellan tolkningen av det förflutna, förståelsen av det närvaran-
de och perspektiv på framtiden.” Sambandet mellan de olika tidsdimen-
sionerna saknas helt i elevens uttryckssätt. Sedan kanske det inte behöver 
betyda att eleven faktiskt saknar ett historiemedvetande, utan att han 
främst vill provocera lite när han uttrycker sig som han gör. I intervjuerna 
visar det sig ju nämligen sedan att flera av yrkeseleverna, även om de har 
samma skeptiska inställning till historia, ändå identifierar sig med histori-
ens aktörer och här blir ett resonemang om historiemedvetandet som 
identitet intressant att föra. Hur ser förhållandet mellan då och nu ut i 
Kongospår? Vad har eleverna uppfattat av detta och skapat för mening 
och medvetande? Utställningen öppnar upp, om än inte helt explicit, för 
viktiga frågor om de historiska kontakterna mellan Kongo och Skandina-
vien, likaväl som de samtida. Vad är skillnaden dem emellan? Finns det 
någon skillnad alls på hur vi ser på dessa relationer i dåtid och i nutid? 
Att ställa sådana frågor leder också till frågor om “Vi” och “De andra”. 
Utställningen visar att missionärerna och kolonialisterna i historien kuva-
de kongoleserna och gjorde det därmed möjligt att utvinna de rikedomar 
och föremål som i några fall idag blivit museiföremål. De såg sig själva 
som ”Vi” och kongoleserna som ”De andra”. Detta gäller även museifol-
ket, som i dåtiden ställde ut objekten och förmedlade den kongolesiska 
kulturen som något exotiskt och annorlunda, med en underton av överläg-
senhet. Men nu då? Enligt producenten handlar Kongospår även om hur 
vi idag ser på dessa ”upplysta”, vitklädda missionärer som framträder i 
det svart-vita fotomaterialet från Kongo, i relation till oss själva. 530  Detta 
gör det intressant att ställa frågan: Har de historiska aktörerna som vi kan 
identifiera oss med – ”Vi” i det förflutna – plötsligt, i självreflexionens 
skarpa ljus och i ansträngningen att otvetydigt distansera oss ifrån det 
ojämlika, odemokratiska och intoleranta, fått anta rollen som ”De (nya) 
andra” i vårt sätt att se på och förmedla historia? I en anda av multikultu-
ralism och demokrati är det inte korrekt att de narrativa strukturerna pe-
kar ut andra nationaliteter eller kulturer som ”De andra”. Är det då så att 

––––––––– 
530 Minnesanteckningar från intervju med producenten (2007-09-10). 



269 

vissa av historiens aktörer nu fått anta den rollen? I den samnordiska ut-
ställningen Kongospår var ett av målen att problematisera ”Vi” i historien 
i relation till ”Vi” idag. Strävan skulle då vara att få besökaren att tänka 
på hur de maktstrukturer vi kan se i kolonialhistorien också spelar en av-
görande roll i hur världen är strukturerad idag samt vår egen funktion i 
dessa maktstrukturer. Men är det då också möjligt att se att vi i processen 
med att distansera oss själva politiskt och ideologiskt ifrån ”Vi” i histori-
en riskerar att hemfalla åt en slags historisk kolonialism? Då blir i så fall 
budskapet att ”Vi” idag är mycket mer upplysta än ”Vi” i dåtiden och 
därför representerar ”Vi” i dåtiden något som ”Vi” idag tar avstånd ifrån. 
”Vi” då blir ”De (nya) andra”. I ett samhälle, där multikulturalism har er-
satt nationalism som den överskuggande ideologiska principen, och där 
gruppens identitet inte längre kan formeras genom uppfattningen om en 
(skenbart) homogen nation, kanske ett sätt att möta frågan om hur vi ska 
identifiera ”Oss själva” i förhållande till ”De andra” kan bli att använda 
den historiska uppfattningen om ”Vi” som den kontrasterande motpolen – 
”De andra”?  
   Jag vill dock inte påstå att utställningen Kongospår nödvändigtvis för-
medlar denna bild, varken medvetet eller entydigt. Beskrivningen ovan 
kan dock stämma ganska väl in på den förmedling som erbjuds i början 
av i de pedagogiska visningarna av Kongospår. Här förfasas vi över 
övergreppen i dåtid, och vissa lärare och elever önskar dessutom en än 
blodigare och konfliktfylld historia. Pedagogen raljerar nästan lite över 
hur ”tokigt” det var förr: ”Nu tror ni att jag hittar på, men såhär var det 
faktiskt.” Men tanken bakom förmedlingen är egentligen inte en syn på 
den historiska utvecklingen som säger att ”från mörker stiga vi mot lju-
set”. Istället dras trådar till nutid både i utställningen och i det pedagogis-
ka programmet och vi får möjlighet att föra ett resonemang om vilka 
kvardröjande föreställningar och mönster från kolonialtiden som finns i 
vårt sätt att bedriva handel, vårt sätt att undervisa om världen, vårt sätt att 
tala på och förmedla kultur. En självrannsakan, som är menad att, om än 
inte likställa oss med de historiska aktörer utställningen handlar om, så i 
alla fall noga granska det arv vi fått med oss från dem. I synnerhet ut-
ställningen är ju, som vi sett tidigare, inte en fastlagd och färdig berättelse 
med början och slut. Istället möts besökaren av en mångfald berättelser, 
även om vissa berättelser, som de kongolesiska, den andre av den Samme 
och den andra av den Andra, saknas helt. Här finns både konflikter och 
utmaningar, likaväl som ”utrymmen för förhandling”, och därmed möj-
ligheter att resonera om olika perspektiv på kolonialhistorien, t ex koloni-
alisternas egna, olika erfarenheter, dåtidens historieskrivares och musei-
folks perspektiv samt nutida perspektiv.      
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   Intressant är ju det faktum att flera av eleverna på yrkesprogrammet inte 
alls distanserar sig från de vita männen i utställningen utan istället identi-
fierar de sig med dem.531 Den historiska identiteten är i högsta grad när-
varande i nuet. Manusförfattaren talade om att vissa människor gärna vill 
skuldbelägga de historiska aktörerna. Eleverna verkar ha uppfattat ut-
ställningen just så, och eftersom de identifierar sig med de vita europeis-
ka männen känner de sig anklagade själva. Eleverna både på yrkespro-
grammet och på samhällsprogrammet har alltså utmanats av utställning-
ens perspektiv, om än på olika sätt. Yrkeselevernas uppfattning om en 
kollektiv identitet genom historien har angripits. Samhällseleverna har 
fått inblick i att det finns nya perspektiv och nya fokus i historieundervis-
ningen som de tidigare saknat. I detta ljus framstår utställningen Kongo-
spår åter igen som en utmärkt startpunkt för ett samtal, en sociokulturell 
lärprocess, som kan leda till ett fördjupat historiemedvetande i en demo-
kratisk utbildningskonception. 

7.8 Sammanfattning 
 
Arkitekten som formgav utställningen Kongospår arbetade med ett visst 
mönster av sneda vinklar och skeva linjer. Linjespelet blev till en lek med 
riktning och uppfattning om vad som är verklighet. På detta sätt ville hon 
uppmärksamma möjligheten att ifrågasätta det faktum att de kongolesiska 
föremålen finns i de nordiska museernas arkiv och utställningshallar. Hur 
har de hamnat här, utanför den verklighet där de egentligen hör hemma? 
Utställningen Kongospår tar sitt avstamp i dessa föremål och i det faktum 
att skandinaver deltog i koloniseringsprojektet i Kongo. De ojämna vill-
kor detta projekt bottnar i och som blivit en genom historien utmärkande 
verklighet i Kongo och Afrika är utställningens tema. Att belysa och 
öppna för självreflektion kring delaktighet i dessa förhållanden var ut-
ställningens uttalade mål. Här finns ”rum för förhandling”, d v s stora 
möjligheter att skapa egen mening och riktning i historien om skandina-
verna och Kongo och deras närvaro genom historien fram till idag, och 
kanske vidare framåt. Här finns alltså ett utrymme för förhandling och 
meningsskapande som mycket väl kan användas i ansträngningen att för-
djupa ett historiemedvetande. 
   Besökaren möts i utställningens inledning av en svart afrikansk konti-
nent med Kongo i grått. I utställningslokalen ”hörs” sedan en mångfald 
röster som berättar om olika upplevelser av koloniseringsprojektet i 
Kongo. Besökaren erbjuds en mängd texter om olika föremål, korta berät-
telser, dagboksanteckningar och citat som visar på olika upplevelser i 
Kongo. Det är till övervägande delen män som hörs och syns i utställ-
––––––––– 
531 Här finns kanske också en parallell till de besökare som i besöksboken i Utvandrarnas Hus i Växjö 

ritade hakkors efter att ha sett en utställning om judarna i Budapest under andra världskriget? 
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ningen, även om en del europeiska kvinnor också citeras. På ett sätt kan 
utställningens berättelse sålunda beskrivas som polyfonisk, då ett antal 
olika röster kommer till tals. Å andra sidan kommer de röster som berät-
tar historierna nästan alla ur samma grupp – de är främst vita, europeiska 
män. Det finns en tystnad i utställningen och i den rör sig kongoleserna, 
både män och kvinnor. I en schematisk uppställning kan man alltså skis-
sera en asymmetrisk struktur, baserad på samverkande principer av ge-
nus, klass och etnicitet, där de europeiska kvinnorna kan betecknas som 
Den Andra av Den Samme, de kongolesiska männen som den andre av 
den Samme och de kongolesiska kvinnorna som den andra av den Andra. 
Denna underordningsstruktur sätter ramarna för hur ett fördjupat histo-
riemedvetande kan se ut. 
   De skandinaviska männens öden är dock flerfaldiga och på ett sätt 
åskådliggörs sålunda en viss mångfald av öden. Utställningen visar t ex 
hur olika grupper av dessa män – missionärer, sjöfolk och militärer – 
mötte kongoleserna på olika sätt och hade olika upplevelser av och möj-
ligheter att förkovra sig i det koloniala projektet. Det finns en aktivitet i 
utställningen, främst förknippad med européerna och av dem främst med 
männen. Viss aktivitet finns också mer indirekt förknippad med kongole-
serna i det att de utgör motparten i de fall av öppen konflikt och motstånd 
som uppmärksammas i utställningen. Konfliktperspektivet finns också 
hela tiden implicit närvarande – inbyggt i kolonialprojektets mål och 
strukturer. 
   Utställningens perspektiv är postkolonialt i så måtto att den ifrågasätter 
och manar till självreflexion kring skandinavernas delaktighet i kolonial-
projektet. Å andra sidan problematiseras inte maktstrukturer som utgår 
direkt från principerna genus, klass och etnicitet så mycket i utställning-
en. Fokus är berättelserna – berättelserna i Skandinavien och om skandi-
naver – ”Vi” då och nu. Urvalet av berättelser innebär dock, här liksom 
annorstädes, en styrning. Kongoleserna är i stort sett osynligjorda. Ut-
ställningens perspektiv för sålunda med sig att grupperna européer och 
afrikaner hålls isär från varandra, även om ett mål med utställningen var 
att besökaren skulle reflektera över hur de olika geografiska platserna 
oupphörligen är förenade med varandra. Utställningens visar sålunda för-
visso på hur historiens ojämna strukturer leder in i samtiden. De asym-
metriska förhållandena kan dock också ses i utställningens egen förmed-
ling. Enligt manusförfattaren kan utställningen som den ser ut nu inte hel-
ler rymma diskussioner om rasism och underordning i dagens skandina-
viska samhällen. Detta var dock något som museipedagogerna på Världs-
kulturmuseet tog fasta på i sitt vidare arbete med utställningen. 
   I det pedagogiska arbetet vill Världskulturmuseet gärna sätta eleven i 
centrum. Här blev det snarast så att museipedagogen hamnade i centrum. 
Det fanns utrymme för frågor och dialog men visningen blev mer av en 
monolog – en berättelse med fokus på koloniala, och främst etniska, rela-
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tioner. Visningen försiggick i utställningslokalen men blev en slags paral-
lell berättelse, där själva utställningen bara utnyttjades till viss del. Detta 
kan vara orsaken till att eleverna som besökt visningen hade svårt att be-
skriva själva utställningen. Ingen av elevgrupperna hade heller fått egen 
tid i utställningen. I visningen togs nytt material in för att en diskussion 
om hur de koloniala mönstren av etnisk underordning går igen även idag 
skulle kunna föras. Flera lärare var nöjda med denna vinkel och flera ele-
ver berättade senare om just denna del av visningen. 
   I intervjuerna med de lärare som tagit sina elever till utställningen 
framstår det som om besöket hänger lite i luften. Det har (ännu?) inte helt 
integrerats i undervisningen, bland annat p g a att en av lärarna blev 
missnöjd med visningens innehåll och inte tyckte att han kunde använda 
den som han tänkt i ett längre undervisningstema. Ett djupare, mer lång-
siktigt samarbete mellan lärarna och museipersonalen har inte funnits.  
   Att museibesöket av olika skäl hänger i luften har fört med sig att som-
liga elever har lämnats ganska ensamma med sin upplevelse av utställ-
ningen. Några elever är nöjda med upplevelsen och har uppfattat ett un-
derliggande budskap av tolerans och människovärde. De uppskattar att ha 
fått ta del av en historia med annat fokus än det de uppfattar som ”det 
vanliga,” västerländska. Några andra av eleverna har istället provocerats 
av att utställningen, enligt deras uppfattning, handlar om att ge ”den vite 
mannen” skuld för allt hemskt som hänt i Afrika. De har identifierat sig 
med utställningens manliga ”vi”, mer eller mindre förskansat sig i en för-
svarsställning och, eftersom möjligheten inte funnits att diskutera hur det 
blev så, blivit (ändå mer?) negativt inställda till museibesök.  
   Museipedagogerna uttryckte en viss farhåga att eftersom utställningen 
kan vara svår att ta till sig på egen hand, på grund av asymmetrin i per-
spektivet på kolonialhistorien, skulle det underliggande budskapet av to-
lerans, jämlikhet och människovärde kunna gå förlorat. Utställningen är 
dessutom väldigt omfattande och texttung. Besökaren lämnas att på egen 
hand skapa reda i och mening av ett mycket stort, diversifierat material. 
Det finns en risk att utställningen kan ”baktända”. Det postkoloniala per-
spektivet gör att ett flertal av de fördomar om Afrika och afrikaner som 
Mai Palmberg varnar för undviks. Ändå finns risken att besökaren uppfat-
tar kongoleserna som offer och att, som exemplet med gymnasieeleverna 
visar, en känsla av skuld snarare än solidaritet blir resultatet av besöket. I 
fallet med de provocerade och missnöjda gymnasieeleverna kan vi befara 
att så faktiskt kan ha skett, trots att eleverna faktiskt har tagit del av en 
visning. Det skulle i så fall stå klart att det kan krävas mer än en visning 
för att besökare utan förkunskaper om kolonialismen i Afrika ska förstå 
meningen med en så komplex utställning som Kongospår och, vad mer 
är, att det krävs ett för- och efterarbete som ger möjlighet att diskutera 
fram en mening som inte kan tillåtas rymma precis vilka åsikter som 
helst.    
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Del III - Afrikafararna och Kongospår i en 
demokratisk utbildningskonception 

8. Avhandlingens resultat och slutdiskussioner 
 
I detta sista kapitel av min avhandling En Meningsfull Historia? Didak-
tiska perspektiv på historieförmedlande museiutställningar om migration 
och kulturmöten” kommer jag att diskutera de ovan presenterade exem-
pelutställningarna Afrikafararna och Kongospår mot de hållningar som 
utgör grunden för en undervisning och utbildning med övergripande de-
mokratisk ansats. Syftet med avhandlingen har varit att på ett övergripan-
de plan belysa, analysera och diskutera historieförmedling i samhället. 
Jag har velat ta reda på hur historier om migration och kulturmöten för-
medlas i några olika museiutställningar. Dessutom har jag velat undersö-
ka hur förmedlingen av historia i de två utställningarna kan användas för 
att fördjupa kunskap om demokrati, integration och jämställdhet i skolans 
undervisning och i folkbildningen. 
   De frågeställningar som presenterades i början av avhandlingen struktu-
rerar detta slutkapitel. Svaren på dem tydliggör de förhållanden som visat 
sig i museipraktiken. Dessa svar skall slutligen prövas mot den teoretiska 
figuren ”en demokratisk utbildningskonception”. Först skall dock utställ-
ningarna åter kort presenteras. 
 

8.1 Afrikafararna och Kongospår 
 
Afrikafararna var en utställning som producerades och visades på Svens-
ka Emigrantinstitutet år 2004. I utställningens fokus stod en grupp mi-
granter från södra Sverige som på 1860-talet tog sig till södra Afrika för 
att under ledning av Oscar Alarik Forssman grunda en svensk koloni. Ut-
ställningen berättar om hur svenskarna i oxvagnar tog sig från Afrikas 
sydkust och passerade afrikanska byar på sin väg in i landet mot Potchef-
stroom. Utställningen berättade dock inte bara om den Forssmanska ko-
lonialexpeditionen. Den visade på kontakter mellan Sverige och södra 
Afrika från 1600-talet och fram i våra dagar.  
   Utställningen var främst uppbyggd av foton, bilder och textskyltar. 
Några föremål fanns, men de var få. Utställningen visade främst ett posi-
tivt urval av berättelser och personöden. Konflikter och svårigheter tog en 
mycket liten plats, om de ens fanns med. Utställningen visade fram hur 
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svenskarna klarade sig och hur de satte sina avtryck i södra Afrika. I ut-
ställningen går det alltså att läsa en berättelse om en svensk identitet, som 
står ganska fast genom århundradena, i förhållande till andra och annat i 
södra Afrika. 
   När Afrikafararna visades på Kalmar läns museum var utställningen i 
mycket den samma som den version som visades i Växjö. Några saker 
förändrades dock vilket försköt perspektiven något. Föremål lades till och 
utställningen hängdes till viss del om. Det storsvenska anslaget i Växjö 
tonades ner i Kalmar och ersattes av ett starkare fokus på den lokala 
kopplingen. Några förklarande och förtydligande texter lades till och ut-
ställningen fokuserade i högre grad emigrationsgruppen på 1860-talet. I 
Kalmar utarbetades dessutom en pedagogisk visning av utställningen som 
riktade sig till barn i mellanstadieåldern. Två museipedagoger iklädde sig 
rollerna av Gustava och Magnus Forssman och berättade deras historier 
för skolbarnen. Gustava och Magnus fungerade därmed som stereotyper 
för migrantgruppen i historieförmedlingen.  
   Kongospår var en samnordisk produktion där Riksutställningar i sam-
arbete med några stora museer i de nordiska länderna gemensamt produ-
cerade en vandringsutställning. Utgångspunkten var det faktum att det i 
många av de nordiska museernas arkiv finns massor av föremål från 
Kongo. Utställningens tema var skandinavers delaktighet i kolonialpro-
jektet i Kongo och de kopplingar som funnits och fortfarande finns mel-
lan Norden och Kongo i våra dagar. Anslaget var ett av självreflexion 
omkring ”vår” roll i Kongo då, nu och i framtiden. Utställningen visades 
på de etnografiska museerna i Stockholm, Oslo och Helsingfors, på Na-
tionalmuseum i Köpenhamn och på Världskulturmuseet i Göteborg. Ett 
stort anslag från Nordisk kulturfond gjorde idén om utställningen möjlig 
att genomföra. 
   I utställningen Kongospår fanns väldigt många föremål från Kongo och 
dessutom ett stort antal bilder och texter. Texterna berättade om de skan-
dinaver som levde och verkade i Kongo främst under den koloniala eran. 
I fokus stod skandinaviska sjömän, militärer och missionärer och de olika 
gruppernas möte med Kongo och syn på kongoleserna beskrevs i utställ-
ningen. Det var främst skandinaver som syntes och hördes i utställningen. 
Trådar och kopplingar drogs till nutid. På de olika museerna lades före-
mål ur de egna samlingarna ibland till utställningen och det anordnades 
ett flertal föreläsningar, seminarier och andra sidoarrangemang. Utställ-
ningen visades också för ett stort antal grupper på de olika museerna, där-
ibland många skolklasser.  
   Dessa utställningar har i avhandlingen betraktats som processer av hi-
storieförmedling. Hur karaktären på dessa processer sett ut skall vi för-
djupa oss i nu. 
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8.1 Historieförmedling som process 
 

Den första frågeställningen gällde historieförmedlingen som process och 
hur karaktären på denna kan ge förklaringar till hur historier om migra-
tion berättas och uppfattas i museiutställningar. Jag har betraktat musei-
utställningen som en process med tre olika skeden – produktionsskedet, 
förmedlingsskedet och mottagningsskedet. Att betrakta utställningsverk-
samheten och det pedagogiska programmet till denna som en process har 
för undersökningen betytt att olika aktörer i processens olika skeden har 
kunnat synliggöras och fått berätta sin historia. Därmed har en mer nyan-
serad och mångfacetterad bild av utställningen kunnat tecknas. Fler lager 
av meningsskapande har blottlagts. En begränsning som dock naturligtvis 
måste tas i beaktning när slutsatserna av undersökningen värderas är den-
na: inom ramen för detta arbete har inte alla aktörer i de aktuella skedena 
kunnat höras. De intervjuade aktörerna står alltså inte för alla men väl 
flerfaldiga perspektiv på de aktuella historieförmedlingarna. Att betrakta 
de båda museiutställningarna som processer klargör alltså hur föränderlig 
och påverkbar historia som berättelse faktiskt är. 
   Bakgrundshistoria, intentioner och ramfaktorer samt övertygelser om 
historia och pedagogik, har kunnat utläsas ur studiet av processens första 
skeden och gett större förståelse för varför utställningen kommit att se ut 
som den gör. En betraktelse av förmedlingsprocesserna de två utställ-
ningarna kan sägas utgöra visade att karaktären på Afrikafararna kunde 
beskrivas som ”rak”. En oproblematiserad och färdig berättelse förmed-
lades från museet till mottagarna. Svenska Emigrantinstitutet hade inten-
tionen att nyansera de historier om migration som kommit att domineras 
av utvandringen till Nordamerika. Dessa präglas inte sällan av fram-
gångsrika manliga emigranter och bilden av Karl-Oskar och Kristina ut-
gör många människors hela uppfattning om denna historia. Dessutom vil-
le man på SEI öppna upp för en inkluderande verksamhet och spela en 
roll i arbetet med integration och mångkulturalism i dagens samhälle. Det 
var också viktigt att visa bidragsgivare att det fanns en verksamhet i hu-
set. Vidare hoppades man kunna delta i regionens utbyten med Sydafrika, 
av vilka några var i uppstartningsskedet.  
   Jag menar att alla dessa förhållanden på ett eller annat sätt påverkat be-
rättelsen i utställningshallen. Utställningen förmedlade, åter igen får man 
kanske säga, en historia om svenska bedrifter, men nu i södra Afrika. Ett 
positivt urval av händelser och personligheter hade gjorts och historien 
förmedlades genom ett perspektiv av konsensus och harmoni snarare än 
konflikt. Detta kan dels ha att göra med producenternas historiesyn, dels 
med det faktum att det kan verka viktigare att peka på samförstånd och 
långa traditioner av goda kontakter och gemensamma historier när nya 
samarbeten skall förhandlas fram.   
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   I produktionsskedet fick en aktör väldigt stort utrymme och dennes syn 
på historia och förmedling kom att prägla utställningen både på Svenska 
Emigrantinstitutet och på Kalmar läns museum. I förmedlingsskedet på 
SEI berättades så en historia om utvandring genom en grupp ”smålän-
ningar” som migrerade till södra Afrika. Besökaren tog till sig förmed-
lingen genom att läsa och se på bilder. Ringa möjligheter till återkoppling 
med utställningsskaparna, eller för besökarna att interagera med utställ-
ningen, erbjöds. Den form utställningens berättelse tog kom, enligt pro-
ducenten, att styras ganska mycket av vilket arkivmaterial som fanns att 
tillgå. Hittades t ex inget material om kvinnor eller svenskar som gifte sig 
med afrikaner fanns deras berättelser inte med i utställningen. Dessa för-
hållanden påverkade den historiska berättelse som utställningen förmed-
lade till besökarna. Det fanns däremot bilder utan direkt koppling till just 
den aktuella utvandrargruppen, och dessa bilder fick ett eget rum i ut-
ställningslokalen för att de var intressanta i sig.  
   Det är också viktigt att komma ihåg att de ekonomiska ramarna var snä-
va. Producenterna hade hoppats på större bidrag men fick skära ner på 
sina ambitioner då summan inte blev så stor. Prioriteringar måste göras, 
somligt väljas framför annat. En sådan prioritering var att man i produk-
tionsskedet satsade en del av pengarna på att gräva fram nytt material i 
olika arkiv i Europa och södra Afrika.  
   I Kalmar utökades möjligheterna något för de besökare som deltog i de 
pedagogiska visningarna att ”uppleva” historien och interagera med de 
guider som berättade den historiska berättelsen där. Dessa utökade möj-
ligheter hade betydelse för vilket utrymme för meningsskapande och 
gemensam kommunikation som besökarna hade att röra sig inom. Även 
här var dock åskådarna ganska passiva. Efter den pedagogiska visningen 
fanns det tid till en kort stund av problematisering och diskussion. Denna 
avverkades dock snabbt i det fall jag hade möjlighet att ta del av, och bar-
nen var åter passiva. Guiderna styrde samtalets riktning. För den besökare 
som besökte själva utställningen, utan det pedagogiska programmet, er-
bjöds denna möjlighet till aktivering och interaktion inte i utställningen 
som sådan.  
   Intervjuerna med lärare och elever – några av mottagarna av förmed-
lingen på museet i Kalmar – visade att besöket hade kommit till stånd på 
grund av att det lite av en slump givits tillfälle och utrymme för detta i 
undervisningen. Temat emigration eller Afrika var inte något som klassen 
hade sysslat med just vid denna tidpunkt, men nästa termin kunde man 
kanske knyta an till besöket. Det var alltså inte så att museibesöket var en 
integrerad och genomarbetad del av ett större undervisningssjok. Lärarna 
och eleverna hade talat lite om besöket i klassen efteråt, men de hade inte 
ägnat någon längre tid till diskussion eller problematisering. Mest verka-
de det handla om att barnen skulle minnas och räkna upp vad de sett och 
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upplevt. Målen med besöket var lite oklara. Även dessa faktorer spelar 
roll för vilken mening eleverna kan skapa av museibesöket. 
   De gymnasieelever som besökte utställningen i Växjö hade diskuterat 
och arbetat lite mer med utställningen i undervisningen i efterhand. Inter-
vjuerna visade dock att de inte kunde komma ihåg så mycket av utställ-
ningen och att de blandade ihop Afrikafararna med andra utställningar på 
museet. Vissa hade tagit till sig utställningen helt okritiskt, eftersom de 
uppfattade museet som bärare av den rätta historien, medan andra istället 
var kritiska och lite provocerade av innehållet. Det var de ojämlika rela-
tionerna mellan svarta och vita i utställningen de eleverna reagerade på. 
Mot bakgrund av dessa intervjuer framstod det som klart att eleverna 
hade behövt mer tid och utrymme för att diskutera museiförmedlingen 
och utställningens berättelse. 
   Produktionen av Kongospår var i motsats till Afrikafararna mycket mer 
dynamisk i inledningsskedet. Många aktörer var med i de inledande sam-
talen, och det fanns en referensgrupp och en styrgrupp i produktionen. 
Manusförfattaren framträder dock som en aktör med stort inflytande över 
det innehåll berättelsen Kongospår till slut kom att ha. Besökaren hade 
också mycket större möjligheter än i fallet Afrikafararna att ta del av om-
kringverksamheter som avknoppades utställningen. På så vis hade de 
möjlighet att interagera med de teman och spörsmål som väcktes av ut-
ställningen. Själva utställningen kan dock även i detta fall beskrivas som 
en ”rak” förmedlingssituation, där besökaren fick ta del av utställningens 
budskap utan att andra erbjudanden om aktivitet eller återkoppling fanns 
än det klotterplank den stora kulan i utställningshallen erbjöd, på vissa av 
museerna. Besökarna kunde dock, enligt manusförfattaren, påverka semi-
narier och föredrag omkring utställningen. 
   Karaktären på utställningslokalerna skiftade lite från museum till muse-
um. På Nationalmuseum i Köpenhamn gjorde den röda heltäckningsmat-
tan, de mörka montrarna och de exotiska ljuden i högtalarna att några 
elever upplevde utställningen som mystisk och lite sorglig. På Världskul-
turmuseet i Göteborg var salen ljusare men färgskalan ändå grå, svart och 
vit. Det gav utställningen en mer dokumentär känsla. Kanske var det på 
så vis lättare att distansera sig från berättelserna på Världskulturmuseet, 
medan besökarna på Nationalmuseum fick mer av en känslomässig upp-
levelse?  
   Innehållet i utställningen Kongospår var inte en helt färdig historia, och 
besökaren förväntades skapa egen mening av de berättelser utställningen 
erbjöd. På det sättet kan vi säga att utställningen ändå krävde aktivitet av 
besökaren. Vi kan dock inte säga att dynamiken i produktionsskedet över-
fördes helt till förmedlingsskedet, eller mottagningsskedet, som just blev 
ett mottagande skede, även för dem som deltog i de pedagogiska visning-
arna. Detta resultat kan vara något som museer och utställare framledes 
bör förhålla sig till. Utställningen fokuserade skandinaviska kolonisatörer 
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och sålunda dominerades perspektivet av dem. Även i fallet Kongospår 
framstår det dock som att tillgången på källmaterial i mycket kommit att 
styra vad som presenterades i utställningshallen och vad som fick stå till-
baka. Vi kan t ex på ett sätt konstatera att tystnaden var öronbedövande, 
främst när det gällde kongoleserna. 
   Den pedagogiska visningen av Kongospår uppfattades på olika sätt av 
elever från olika program. De samhällselever som besökte utställningen 
var nöjda och hade fått ut mycket av besöket. De kunde dock inte beskri-
va själva utställningen så noga. Däremot hade de lite lättare att formulera 
det som de tror var utställningens budskap: att alla människor är lika vär-
da och att det är viktigt att visa Afrikas historia, eftersom den ofta kom-
mer i skymundan. Eleverna gjorde kopplingar till dagens situation vad 
gäller nedsättande och underordnande behandling av människor med an-
nan hudfärg än vit. Detta tankespår kom direkt från utställningsvisningen. 
   De elever som kom från ett yrkesförberedande program hade fått en an-
nan upplevelse av historieförmedlingen på museet. Dels hade de fått vän-
ta länge, dels var de missnöjda med den, som de uttryckte det, lite virriga 
guiden, dels hade de förväntat sig en annan historia. Några av dessa ele-
ver hade dessutom blivit väldigt provocerade av förmedlingens perspek-
tiv. De identifierade sig med de vita manliga européerna och kände sig 
skuldbelagda. Här har förmedlingen hamnat i den fälla Mai Palmberg 
varnade för, d v s ”en framställning som återger och förstärker känslor av 
skuld snarare än av solidaritet”. Eleverna menade att utställningen bara 
förmedlade ett budskap om att det är den vite mannens fel att allt är dåligt 
i Afrika. Flera av dem avfärdade detta budskap, uttryckte missnöje med 
utställningen och med museibesök i stort, och kunde inte se poängen med 
att gå till museer fler gånger. 
   Intervjuerna med lärarna visar att även här är museibesöket en ganska 
fristående del av undervisningen. En av lärarna hade tänkt sig att utställ-
ningen skulle visa något annat än vad den gjorde och lyckades inte sam-
arbeta med guiden så att förmedlingen gick i den riktning han önskade. 
Besöket diskuterades därför inte så mycket i hans klass och han gick 
snabbt vidare med annat. Den andra läraren var mer nöjd, men hade vid 
tiden för intervjun inte helt klara planer på hur besöket skulle kunna fogas 
in i undervisningen. Det framgår ganska tydligt att det också här, främst i 
klassen med de provocerade och missnöjda eleverna, fanns ett stort behov 
av att diskutera och perspektivera museiförmedlingen.  
   Sammantaget visar undersökningen att glappet mellan det museet gör 
och tänker sig att de kan göra, och det skolan gör, är ganska stort. Musei-
pedagogerna har, p g a små resurser, inte möjlighet att följa elevernas 
lärande i ett längre perspektiv. Det är en uppgift de inte kan ta på sig. 
Kanske kan dock en framskymtande konstruktivistisk pedagogisk upp-
fattning om lärande på museer också vara en orsak till att det blir möjligt 
för pedagogerna att så att säga släppa tråden innan de behöver fånga upp 
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vad eleverna egentligen bär med sig ifrån museet? Undersökningen visar 
att samarbetet mellan lärarna, som gärna tar steget tillbaka och låter mu-
seet göra sin grej, och museet, i mycket kan fördjupas. 
   Det torde alltså framgå av dessa resultat att ansatsen att identifiera och 
beskriva förmedlingsprocessens karaktär alltså möjliggör en kvalitativ 
diskussion av historieförmedling som den t ex ser ut i museiutställningar. 
Dessutom kan den öppna upp för möjligheten att studera och jämföra 
med andra sådana förmedlingsprocesser. De resultat en sådan ansats kan 
visa ger vidare en större insikt i hur produktion och förmedling av histo-
ria ser ut i samhället idag. Att processens olika skeden påverkas av t ex 
producenternas bakgrund, museipersonalens yrkestillhörighet, museets 
historia och fysiska utrymmen, liksom lokalbefolkningens eller de be-
sökande elevernas förväntade intressen och bakgrund, torde här också ha 
visats tydligt. Att den didaktiska Varför?-frågan är minst lika viktig som 
Hur? och Vad? torde därmed också framgå klart. 
   Envägskommunikationen visar också att det finns instanser och institu-
tioner i samhället som åtnjuter privilegiet av att besitta ett sällan ifrågasatt 
tolkningsföreträde. Intervjuerna med eleverna som sett Afrikafararna vi-
sade tydligt hur museets förmedling betraktades som ”den rätta.” De ifrå-
gasatte den inte trots att de talade varmt för vikten av att ha en kritisk 
hållning till olika källor. Eftersom dessa institutioner inte utmanas och 
ifrågasätts kan alltså stereotypa och, som fallet var här, koloniala under-
ordningsmönster och berättelser, med lätthet reproduceras i förmedlings-
skedet, om museerna inte lägger sig vinn om att problematisera sin egen 
ibland entydiga bild och förmedling. 

8.2 Genus, klass och etnicitet – ”Vi” och ”De andra” 
 
Min andra frågeställning handlade om vad utställningarna berättar i frå-
ga om genus, klass och etnicitet, och om ”Oss” i förhållande till ”De 
Andra”. En analys av utställningarnas innehåll gjordes med hjälp av olika 
begreppspar. Analysen fokuserade aspekterna klass, genus och etnicitet. 
Den visade att de mänskliga relationerna i utställningen Afrikafararna 
gick att beskriva i termer av separation, asymmetri och stereotypi. Svarta 
osynliggjordes i förhållande till vita, kvinnor i förhållande till män och 
arbetare och tjänstefolk i relation till utbildade och egendomsägande klas-
ser. Utställningen var selektiv så till vida att främst positiva bilder av 
svenskarnas historia i södra Afrika fördes fram. Något konfliktperspektiv 
fanns inte med. Ansatsen att berätta främst en positiv historia kan ses som 
ett försök att nyansera tidigare historieskrivning om svenskars och väst-
européers förhållande till Afrika, vilken kännetecknats av kolonial skuld. 
Utställningen visade sig dock snabbt bli onyanserad åt andra hållet.    
   Etnologen Stefan Bohman talar om begreppen fokusering, som står för 
den övergripande huvudfråga som museiutställningen ska beröra, och te-



280 

matisering, som står för den mer avgränsade process eller det historiska 
skeende som utställningen handlar om, och som ger perspektiv på fokuse-
ringen. Slutligen talar han om stereotypisering, som betecknar de männi-
skor eller skeenden som framstår som mer lättfattliga symboler och illu-
strerar det större temat. I Bohmans historiebruksschema skulle de inten-
tioner utställarna hade med Afrikafararna kunna förklaras såhär:  
 

Kulturmöten  ➙  Emigrationen ➙  Afrikafararna 
(fokusering)         (tematisering)    (stereotypisering) 
 

Efter analysen av innehållet, d v s relationerna mellan utställningens ”Vi” 
och ”De andra”, skulle utfallet istället kunna beskrivas som: 

 
Den svenska identiteten ➙  Emigrationen ➙  Afrikafararna 
(fokusering)                       (tematisering)     (stereotypisering) 

 
Utställningen om Afrikafararna kom alltså att förmedla en bild av en po-
sitiv, storsvensk identitet i ganska traditionella och stereotypa mönster, 
trots att intentionerna, som jag förstår målsättningar och programförklar-
ingar, syftade till något annat. De framgångshistorier som ofta hamnat i 
förgrunden när svensk emigration till Nordamerika kommer på tal åter-
finns alltså även i denna berättelse. 
   I Kalmar hängdes utställningen om lite – några utställningselement la-
des till och något drogs ifrån. Dessa förändringar försköt både utställ-
ningens perspektiv och fokus något. Däremot förändrades inte relationer-
na mellan berättelsens olika grupper. Skillnaden mellan ”Vi” och ”Dem” 
var fortfarande tydlig. Den storsvenska identiteten byttes i Kalmarversio-
nen ut mot en kalmaritisk identitet för att det skulle bli lättare för den lo-
kale besökaren att identifiera sig med, och knyta an till, utställningens in-
nehåll. I den dramatiserade visningen av Afrikafararna stod Gustava och 
Magnus Forssmans olika upplevelser av migrationen i centrum. Här fanns 
även något av ett konfliktperspektiv. Analysen visar dock att förmedling-
en var ganska könsstereotyp. Klass- och etnicitetsperspektiven var opro-
blematiserade. Man kanske också kan säga att Gustava och Magnus 
Forssman kom att bli de ganska likartade motsvarigheterna till det sedan 
tidigare välkända emigrantparet Kristina och Karl-Oskar. 
   Analysen av utställningen Kongospår visade på postkoloniala perspek-
tiv i tankarna bakom utställningen – i de uttalade målen och syftena. I 
själva utställningen domineras dock bilden av manliga européer både i 
skriftmaterialet och bildmaterialet. I det koloniala systemet underordnas 
kongoleserna européerna av de samverkande principerna klass och etnici-
tet. Eftersom utställningen fokuserar de skandinaviska aktörerna kan en 
schematisk underordningsstruktur som visar hur olika grupper relateras 
till varandra, mot bakgrund av vilket utrymme de får och hur mycket de 
syns och hörs, tecknas med hjälp av Luce Iragary och Wera Grahns ter-
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minologi Den Samme, Den Andra av den Samme, den andre av den 
Samme och den andra av den Andra. Den Samme betecknar de vita, eu-
ropeiska, manliga kolonisatörerna, Den Andra av den Samme de europe-
iska kvinnorna, den andre av den Samme de kongolesiska männen och 
den andra av den Andra de kongolesiska kvinnorna. Fokuseringen och 
framställningen kan sägas underordna kongoleserna i nutid likaväl som i 
dåtid. Kongoleserna är ur fokus och ganska homogent förmedlade. Här 
finns individer och konfliktperspektiv som gör att kongoleserna inte 
framstår som helt passiva, men bilden av dem och deras röster drunknar i 
det rika material som skildrar framför allt de manliga européerna. Just 
denna grupp är dock ganska diversifierad. Undergrupper med olika upp-
levelser av Kongo skildras – missionärer, soldater och sjömän. Många 
röster hörs. Här finns alltså ett försök till den multiaccentuering pedago-
gen Luis Ajagán-Lester efterlyste i sin analys av hur Afrika och afrikaner 
framställts i svenska läromedel. Det handlar ju dock inte om afrikaner i 
detta fall. För att ansatsen helt skulle passa in på Ajagán-Lesters beskriv-
ning hade fler röster, från fler grupper behövt höras i utställningen. Dess-
utom kanske än fler kontrasterande berättelser från individer ur samma 
grupp. Här finns även ett klassperspektiv inbegripet.  
   Undersökningen har alltså tydligt visat att genus-, klass- och etniska re-
lationer skildrades i underordningsmönster, främst i utställningen Afrika-
fararna, men även till stor del i Kongospår. Vad gäller bilden av Afrika 
och afrikaner visade undersökningen att även Afrikafararna i mycket 
framställdes i traditionella och koloniala narrativa mönster. Den kan så-
lunda sägas vara en del av en gammal berättartradition om Afrika och af-
rikaner i svenska pedagogiska texter. En speciell fråga jag funderat kring 
är om Afrikafararnas berättelse blev som den blev på grund av att den var 
en ganska liten utställning som producerades med begränsade medel och 
visades i landsorten? Skildras mötet med ”Det annorlunda” och ”De 
andra” på liknande eller annorlunda sätt i andra utställningar som rör 
mänskliga möten, migration och kolonialhistoria, på ”större” arenor, där 
andra resurser finns att tillgå? I Kongospår, som var just en sådan större 
satsning, var förmedlingsperspektivet ändå också sådant att en tydlig un-
derordningsstruktur framgick. De vita kvinnliga européerna underordna-
des de manliga, och kongoleserna underordnades européerna, i kraft av 
att grupperna fick olika utrymme att synas och höras i utställningen. På så 
sätt kan man inte heller här tala om en lika eller likvärdig behandling av 
olika grupper i framställningen, även om variationen i den europeiska 
gruppen var mer framskriven i Kongospår. Det historiska mötet med ”De 
andra” problematiseras av utställningens övergripande, självreflekterande 
perspektiv, men besökarens möte med dessa ”andra” blir fortfarande di-
stanserat med mer begränsad möjlighet till förståelse. Sättet att hantera 
det faktum att det finns olika mycket kvarlevor, vittnesmål och annat ma-
terial från olika grupper bevarat – att kvinnor inte syns i det historiska 
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materialet eller att afrikanerna är namnlösa, t ex i historiska arkiv och 
samlingar, verkar alltså inte skilja sig så mycket åt i jämförelsen mellan 
de två utställningarna. På det viset verkar det inte spela någon roll att den 
ena är en mindre utställning från landsorten, och den andra en större nor-
disk satsning. 

8.3 Historieförmedlingen och verksamhetsmålen 
 

Avhandlingens tredje frågeställning löd: Hur kan resultaten av en analys 
av utställningens innehåll och form för förmedling på de aktuella muse-
erna sägas svara upp mot skolans, kulturpolitikens och museernas egna 
verksamhetsmål? Vad gäller Afrikafararna var de mål som uppställts av 
producenterna att utställningen skulle väcka nytt intresse och ge upple-
velser. Materialet jag tittat på från SEI – de intervjuer jag genomförde 
med gymnasieeleverna – varken motsäger eller bekräftar att dessa mål är 
uppfyllda. De mellanstadieelever som besökte den pedagogiska visningen 
på KLM visar större entusiasm och fångades av berättandet – fick en upp-
levelse – under den visning jag följde. Kalmar läns museums mer precise-
rade, värdegrundsbaserade mål som jämlikhet, delaktighet, en önskan om 
att främja handlingsberedskap och mångfald kunde däremot inte omedel-
bart sägas uppfyllas av utställningen. Att det blev så hade att göra med 
dels vilket stoff som valts ut att ingå i utställningen, dels hur detta be-
handlats av utställarna. Så visade min undersökning utifrån de tre per-
spektiven genus, klass och etnicitet på asymmetriska underordningsstruk-
turer, svåra att förena med museets målformuleringar om jämlikhet. Vida-
re handlade det om hur förmedlingen gick till. Om den inte begränsade 
besökarens möjligheter till aktivt deltagande, diskussion eller kritisk be-
traktelse av historien ur olika perspektiv, så befrämjade utställningens 
förmedlingsform i vart fall inte dessa färdigheter. Det fanns få utrymmen 
för förhandling – spaces of negotiability – i den förmedlade berättelsen. 
Jag kunde också uppfatta en slags positivistisk förställning hos den ut-
ställningsansvarige om att historien, i bestämd form, om emigrationen till 
Afrika skulle förmedlas, vilket kanske kommit att prägla berättelsens 
form.  
   Det pedagogiska programmet på KLM gav större möjligheter till delak-
tighet och frågeställningar. Även här reproducerades dock vissa under-
ordningsstrukturer och en observation av en sådan visning gav vid han-
den att pedagogerna styrde visningen och av diskussion och förberedelse 
för aktivt ställningstagande blev det inte mycket. Förvisso är inte de mål 
som eleverna efter femte klass ska ha uppnått i historieämnet, som de an-
ges i Läroplanen för grundskolan, så värst avancerade.532 Ändå måste vi 
––––––––– 
532 www.skolverket.se, Grundskola, Kursplaner och betygskriterier, Historia (2008-11-03).  
Eleven skall: 
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ifrågasätta om detta sätt att förmedla historier verkligen förbereder elever 
för de mer övergripande målen för de samhällsorienterande ämnena, t ex 
uttryckta som att: 
 

[k]unskaperna skall ge en grund för att delta, ta ansvar och 
agera som medborgare i ett demokratiskt samhälle och för 
att medverka till en hållbar samhällsutveckling.533 
 

Det förmedlingstekniska greppet att låta två människor – Gustava och 
Magnus Forssman – vara de stereotyper för en större grupp, som egentli-
gen är ganska diversifierad både vad gäller genus och klass, verkar vara 
ett framgångsrikt tillvägagångssätt för att fånga elevernas uppmärksamhet 
och ge dem en känsla av att uppleva historien. Undersökningens resultat 
pekar dock på att en sådan framställning bör inramas av en minst lika stor 
ansträngning att perspektivera, problematisera och diskutera dessa stereo-
typer, när visningen är slut och kostymerna kastats av, om tanken med 
förmedlingen är mer vittgående än just att förmedla en upplevelse och att 
väcka ett intresse. Undersökningen har visat att sådana ansträngningar 
sällan görs på ett djupare sätt i skolan. Det kan därför finnas anledning 
för museerna att fundera över var förmedlingsuppdraget egentligen börjar 
och slutar. 
   För de gymnasieelever som tog del av utställningen är målen med histo-
rieundervisningen, t ex handlingsberedskap, kritisk värdering av olika 
källor och utveckling av förmåga att självständigt resonera utifrån histo-
riska perspektiv. Det finns några exempel på detta i materialet – någon 
ifrågasatte kritiskt relationen mellan svarta och vita i utställningen. Det är 
dock tyvärr oklart om detta ifrågasättande kom sig ur en upprördhet över 
de historiska förhållandena eller sättet de förmedlades på i utställningen. 
Vi kan dock konstatera att Afrikafararna mycket väl skulle kunna utgöra 
underlaget för en sådan undervisning, med kritiskt perspektiv, men det 
har tydliggjorts här att detta kritiska perspektiv inte fanns i själva utställ-
ningen.  
   De uttalade målen för utställningen Kongospår var, som jag visat, 
ganska allmänt hållna. Att synliggöra en ”glömd historia” och att få be-
sökaren att inse att skandinavernas delaktighet i kolonialprojektet i 
Kongo var betydande, och att detta var mycket väl känt i samtiden, var 

                                                                                                              
– känna till hembygdens historia och hur denna har format kulturen, 
– känna till grunddragen i valda delar av den svenska och nordiska historien samt kunna jämföra med 

några andra länder, 
– kunna berätta om och jämföra hur män, kvinnor och barn levt och tänkt i några skilda miljöer och 

tider i Sverige och på några andra platser i världen 
533 www.skolverket.se  Samhällsorienterande ämnen, Ämnenas syfte och roll i undervisningen. 

(2008-11-03). 
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kanske inte så svåra mål att uppnå. Med Stefan Bohmans terminologi har 
utställningsproducenterna använt skandinaverna i Kongo som stereotyper 
i temat ”delaktigheten i kolonialprojektet” – då, nu och i framtiden. Det 
mer svårgreppbara fokus handlar kanske om identitet och självreflexion: 
”Vi” i vårt förhållande till ”Andra”. Trådarna emellan de olika abstrak-
tionsnivåerna var dock inte helt tydliga ens för alla som arbetade med ut-
ställningen. I teorin kan dessa underliggande mål och denna fokusering 
väl passa in under de övergripande mål som ställs upp i både kulturpolitik 
och skolväsende. Det som dock problematiserar denna bild är åter själva 
förmedlingen av innehållet – den asymmetriska framställningen av de 
olika grupperna av människor som utställningen förmedlade, och då 
främst osynliggörandet av kongoleserna. På Världskulturmuseet upplevde 
pedagogerna utställningen som problematisk och var tveksamma till om 
den kunde producerats där, mot bakgrund av uppdragsformuleringar om 
nutidskoppling, mångkulturalism och att många olika röster ska komma 
till tals i museet. I Kulturrådets regleringsbrev från 2003 står, som vi sett 
tidigare, att läsa: 

 
Målet är att främja en samhällsutveckling som känneteck-
nas av social jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och 
män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig 
och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt 
att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet 
och rasism.534 

 
Jag menar att utställningens fokus och utställarnas intentioner nog kan 
falla in under denna formulering. Däremot visar mina analyser av inter-
vjuerna med mottagarna att ett enstaka, odiskuterat besök i utställningen 
inte har lett alla besökare vidare mot dessa mål. Intervjuerna med elever-
na visar att vi i vissa fall kanske t o m kan frukta motsatsen. En än mer 
problematiserande guidning, en metahistoria, en programförklaring, ett 
pedagogiskt upplägg som gav mer tid för perspektivering och diskussion, 
hade kanske på ett tydligare sätt kunnat bereda vägen för besökare och 
elever att via utställningens förmedling kunna närma sig dessa mål? 
   Ekonomiska faktorer spelar naturligtvis också en stor roll när en utställ-
ning produceras. Det har vi sett genom undersökningen av historieför-
medlingen som en hel process. Små institutioner som SEI har kanske inte 
tid eller möjlighet att förändra och problematisera på djupet varje gång en 
utställning skall sättas upp. Kanske är det lättare vid större institutioner? 
Å andra sidan är det kanske enklare att vara genomtänkt och principfast 
när omfånget är mindre? När dessutom ett flertal institutioner är inblan-
dade skall fler viljor och åsikter jämkas ihop. Utställningen blir en kom-
––––––––– 
534 www.kulturradet.se/index.php?pid=787 (2006-06-14). 
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promiss. Kanske är det en förklaring till att somliga av de intervjuade 
hade svårt att beskriva Kongospårs mål och fokus? 
   Ibland är det viktigare att något sägs, med problematiskt innehåll eller 
inte, än att verksamheten står still, menade föreståndaren för SEI. Mot 
bakgrund av de resultat som frilagts i undersökningen av Afrikafararna 
måste vi dock fundera över om detta är en fruktbar inställning. Är vilken 
förmedling som helst verkligen bättre än ingen alls? Jag vill hävda mot-
satsen och ser det som en nödvändighet att större finansiella bidrag tillde-
las kulturinstitutionerna. Men dessa pengar måste vara tydligt märkta till 
just didaktiska och pedagogiska resurser. Det borde ligga i kommunens, 
landstingets och andra bidragsgivares intresse att tillgodose behovet av, 
eller ge mer utrymme åt den kompetens som faktiskt redan kan finnas hos 
professionella museipedagoger och arkeologer, etnologer och historiker 
med utbildning i pedagogik och didaktik. Det borde i alla fall öppna för 
ett mer problematiserat, nyanserat och utmanande berättande. Undersök-
ningen visar ju nämligen att det alls inte bara är ekonomiska orsaker som 
påverkar utställningarnas utformning. Historiesyn, medveten eller omed-
veten samt genomgripande föreställningar om det pedagogiska mötet i 
förmedlingssituationen, är grundläggande faktorer som formar utställ-
ningen till det den blir. Undersökningen har visat att även om intentio-
nerna är i enlighet med rådande föreställningar om jämlikhet, mångfald 
och andra demokratiska värden kan t ex en hållning till historia som kan 
liknas vid positivism – vilken vi kunde se spår av i fallet med Afrikafa-
rarna – eller ett konstruktivistiskt sätt att se på lärande – som i det peda-
gogiska programmet kring Kongospår – försvåra eller omintetgöra möj-
ligheterna att nå de framhållna målen. Analysen visar också att även inom 
en institution med en så tydligt formulerad målsättning som hos Kalmar 
läns museum finns olika uppfattningar som drar åt olika håll. Vare sig 
man har den ena uppfattningen eller den andra torde en ansats till ett inte-
grativt tänkande när det gäller de didaktiska urvalsfrågorna kunna komma 
till rätta med mycket. T ex det faktum att intentioner, målsättningar och 
förmedling ibland, som framför allt exemplet Afrikafararna med tydlig-
het visar, kan beskrivas som mer eller mindre oförenliga. Om vi kan får 
svaren på frågorna Vad? Hur? och Varför? att dra åt samma håll torde 
den risken minska radikalt. Jag menar alltså inte att vi kan luta oss tillba-
ka mot uppfattningen att bara det finns mer pengar så kommer utställ-
ningarna automatiskt att bli bättre. Mina analyser av historieförmedling-
arna Afrikafararna och Kongospår har tydligt visat att det framför allt är 
utställarnas perspektiv på historia och förmedling som ligger till grund 
för hur historierna berättas och hur tolkningsmöjligheterna fastslås. 
   Historieförmedlingen består av (minst) tre delar. Att arbeta med en hel-
hetsuppfattning av processen ger möjlighet att betrakta hur besökaren 
uppfattat utställningarna, och relatera dessa uppfattningar till förutsätt-
ningarna i föregående skeden. Här har undersökningarna av mottagarle-
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den varit begränsade i antal fall men ändå pekat på mycket intressanta 
förhållanden som torde kunna beaktas i ett utvecklingsarbete. Förståelsen 
av mottagarledets uppfattningar torde också kunna fördjupas genom att 
betrakta förhållanden i besökarnas kontext och bakgrund närmre. Det har 
tyvärr inte varit möjligt inom ramen för detta projekt. Här har besökarna 
uteslutande utgjorts av skolelever och den kontext som beaktats är sko-
lans uppdrag och intentioner och de möjligheter som erbjuds eleverna 
inom denna ram. Att det finns ett glapp i mötet mellan skola och museum 
har dessa undersökningar tydligt visat. Ett annat, relaterat problem är den 
uppenbara bristen på möjligheter till diskussion och utrymme för påver-
kan och eget meningsskapande elevernas svar visade på.  

8.4 Museibesök i skolundervisningen 
 

Min fjärde frågeställning handlade just om hur museiutställningarna an-
vändes av lärare och elever och hur dessa aktörer uppfattat utställning-
arna. Skolans möte med museerna har beskrivits i flera fall. De visade sig 
vara ganska snarlika. Museerna användes som illustration och fördjup-
ning av lärobokens innehåll. De användes också som experthjälp för att 
klara av ett avsnitt. Dessutom användes de för att variera undervisningen, 
ge en upplevelse och skapa nytt intresse. På museerna som ingår i denna 
studie fanns tillgång till guide, men detta utnyttjades inte av skolklassen i 
Växjö p g a ekonomiska skäl. I Kalmar fick läraren visst textmaterial med 
historien om Afrikafararna sig tillskickat i förväg. Barnen läste och för-
beredde sig för besöket. På Världskulturmuseet hade lärarna och musei-
pedagogerna inte talat om hur visningen kunde passa in i det längre un-
dervisningstemat. Inte i något av de fyra fall jag sett var museibesöket en 
integrerad och genomarbetad del av ett större tema i historieundervis-
ningen. Lärarna angav i intervjuerna ganska löst hållna anledningar till 
varför de tog sin klass till museet; det skulle fungera som komplettering, 
eleverna skulle få orsaker till fattigdomen i Afrika, i något fall var besö-
ket ett resultat av slumpen och någon gav uttryck för uppfattningen att det 
alltid är bra att komma ut från skolan – det ger alltid något.  
   Besöket diskuterades i några av klasserna när eleverna kom tillbaka till 
skolan, främst kanske i den gymnasieklass som sett Afrikafararna, men 
jag kunde inte finna tecken på perspektivering eller diskussion av själva 
förmedlingen i någon större utsträckning. Några elever hade vid tidpunk-
ten för intervjun inte talat om museibesöket alls. I rättvisans namn följde 
jag inte undervisningen i dess helhet, men indikationerna är tydliga. Lä-
rarna lämnar i stunden över sitt ansvar för undervisningen till museipeda-
gogerna, som knappast har möjlighet att ta över ett sådant ansvar för ele-
vernas utbildning i ett längre perspektiv.  
   En slutsats jag kan dra, trots undersökningens begränsade omfång, är att 
museiutställningar kan användas betydligt effektivare i skolans undervis-
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ning i historia. Det gäller alltså även om utställningen, som Afrikafarar-
na, till sin form för förmedling och sitt innehåll inte går i linje med inne-
hållet i skolans styrdokument eller med de kulturpolitiska målen! Det 
kräver dock ett genomarbetat, mer långsiktigt, didaktiskt upplägg av un-
dervisningen från lärarnas sida, och underlättas av ett djupare samarbete 
mellan lärarna och museipedagogerna. I materialet finns t ex tankar om 
spånmöten och särskilda kvällar med visningar för lärare. En intressant 
fråga att gå vidare med vore att fokusera just lärares inställning till och 
användande av museer i historieundervisningssyfte. Resultaten av en så-
dan undersökning skulle kunna komma att bli intressanta för en diskus-
sion om lärares arbete med historia även i andra sammanhang än på mu-
seet. 

8.5 Om förutsättningar för ett fördjupat historiemedvetande 
 
Den femte frågeställningen, om förutsättningar för att kunna fördjupa ett 
historiemedvetande finns på museerna, har varit ganska svår att greppa. I 
avhandlingens inledande kapitel definierades historiemedvetande som en 
metakognitiv process, där de uppfattningar man själv har om historia tyd-
liggörs. Jag diskuterade också hur detta historiemedvetande, t ex i form 
av perspektiv eller processer, avspeglar sig i betraktelsen av olika dimen-
sioner av tiden. Detta är en tentativ definition, och det återstår att formu-
lera hur förekomsten av ett historiemedvetande skulle kunna undersökas 
och analyseras. Om vi antar ovanstående definition torde det dock vara 
tydligt att perspektivering är av avgörande betydelse för vår förmåga att 
kunna skilja olika former av uppfattningar från varandra och att kunna ur-
skilja de egna uppfattningarna i förhållande till andras. En metakognitiv 
process måste ske i individen, men förutsättningen för en sådan måste 
ändå vara kommunikation med andra. Utvecklandet och fördjupandet av 
ett historiemedvetande torde alltså kräva en sociokognitiv inställning till 
lärande och kanske falla inom ramen för begreppet bildning snarare än 
utbildning.  
   I betraktelsen av hur demokratiska värden förmedlades i utställningarna 
tittade jag på klass-, genus-, och de etniska relationerna i utställningarnas 
berättelser. De visade sig vara förmedlade enligt stereotypa, asymmetris-
ka och i-särhållande mönster i utställningen. Koloniala underordnings-
strukturer och en traditionell genusordning reproducerades. Sålunda kan 
vi frukta att sådana tidigvarande uppfattningar inte utmanas. Jag menar 
att förhållandena i utställningens förmedling sätter ramar för hur histo-
riemedvetandet kan utvecklas. I detta fall elimineras ett konflikt- och för-
ändringsperspektiv. Det historiemedvetande som kan utvecklas mot den-
na bakgrund skulle alltså i så fall verka reproducerande snarare än refor-
merande. 
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   Förutsättningarna för ett fördjupat historiemedvetande skulle då i mu-
seisammanhang (och andra historieförmedlingssammanhang) vara före-
komsten av skilda perspektiv, möjlighet till distansering, möjlighet till 
problematisering av de egna uppfattningarna och diskussion om andra. I 
de undersökta utställningarna fanns frågor och föremål som drog tankarna 
till nutid. I visningen på KLM fanns ansatser till nutidskoppling i slutet, 
då pedagogerna kastade av sig sina roller och öppnade för en diskussion 
med eleverna som pedagoger, till skillnad från som aktörer. I detta fall 
kunde jag dock bara se små tecken på att somliga elever hade utmanats i 
sina uppfattningar. Att undervisa historiemedvetande måste kanske också 
innebära en mer genomgripande satsning på att initiera diskussioner, ver-
ka för samtal, hjälpa att problematisera, visa på andra perspektiv. De an-
satser som gjordes visar ändå på möjligheten att museet verkligen skulle 
kunna fungera utmärkt som en arena för sådana samtal och sådan per-
spektivering. 
   Utställningen Kongospår gav betydligt större möjligheter till en för-
djupning av besökarnas historiemedvetande än vad Afrikafararna gjorde. 
Det krävde dock att besökaren greppade utställningens anslag – utma-
ningen att reflektera över identiteter förr och nu och över delaktighet i de 
mönster som fastlades av kolonialprojektet. Det förutsatte vidare att be-
sökaren kunde bära med sig denna utmaning i betraktandet och intagan-
det av utställningens alla föremål och texter. I de pedagogiska visningar-
na följdes detta spår upp i samtalet om rasism och stereotypa bilder i nu-
tidens talspråk och media. Eleverna blev uppmärksammade på att vi själ-
va ibland är bärare av arvet efter kolonialismen. Några elever framförde 
detta som det viktigaste de tog med sig från utställningen. Andra elever 
blev mycket provocerade av utställningens perspektiv. De identifierade 
sig med utställningens vita européer och kände sig skuldbelagda. Deras 
historiemedvetande utmanandes, kanske det t o m fördjupades, men om 
förmedlingens syfte var att främja ett fördjupat historiemedvetande som 
innefattar empati, tolerans och förståelse visar nog exemplet på ett pro-
blem. De provocerade eleverna backade in i en försvarsposition, där 
gränserna mellan ”De” och ”Oss” i värsta fall fördjupades. Dessutom för-
sämrades märkbart deras förhållande till utställningar och museer i all-
mänhet. 
   Ett historiemedvetande kan nog utmanas och fördjupas i många olika 
situationer och i historieförmedlande museiutställningar i synnerhet. Un-
dersökningen av dessa båda utställningar visar tecken på att så antagligen 
skett hos flera elever som besökt visningarna. Undersökningens mål var 
dock inte att försöka kartlägga om och hur ett medvetande eventuellt har 
fördjupats, utan vilka förutsättningar som funnits för detta i utställningar-
na. Jag menar att det härmed gjorts klart att utställningarna i sig erbjuder 
möjligheter för besökarna till att fördjupa sitt historiemedvetande, men att 
detta kan göras betydligt tydligare och lättare för dem, om man nu vill ar-
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beta mot ett sådant mål. Dessutom innebär t ex det sätt relationerna mel-
lan olika grupper framställs i utställningen att ramar sätts för det sätt som 
historiemedvetandet kan fördjupas på. Det framstår dock med klarhet att 
en historieförmedlande utställning, hur den än ser ut, kan fungera utmärkt 
som arbetsredskap eller exempel i en genomtänkt satsning på att fördjupa 
människors historiemedvetande, om de historiska förhållandena i utställ-
ningen problematiseras, perspektiveras, diskuteras och relateras till indi-
viden, till nutiden och till framtiden. 

8.6 Museiförmedlingen i en demokratisk utbildningskonception 
 
Som avslutning på det här forskningsarbetet ska jag diskutera resultaten 
av analyserna, och de förhållanden ovanstående frågeställningar frilagt, 
mot en demokratisk utbildningskonception. Museerna är, som arenor för 
folkbildning och i samarbete med skolan, rum där meningsskapande sker. 
Därför är det intressant att försöka beskriva förmedlingen på museet mot 
bakgrund av teorier om lärande och undervisning och i termer av utbild-
ningskonceptioner. Museets mer eller mindre medvetna didaktiska val, så 
som de manifesterat sig i själva utställningspraktiken, kan sedan prövas 
mot de grundläggande hållningar som utgör en demokratisk utbildnings-
konception. Ett underlag för diskussion om förmedlingens mening blir så-
ledes framlagt.  
     Jag har alltså valt att fokusera min undersökning och ställa museets 
förmedling mot just en demokratisk konception. Detta gör jag för att mu-
seernas uttalade mål, skolans styrdokument och de kulturpolitiska strä-
vansmålen ger uttryck för att kunna verka inom en sådan konception. De 
är normativa. Om t ex skolan för tillfället i praktiken verkligen arbetar i 
en demokratisk utbildningskonception, kan dock inte avgöras av denna 
undersökning. Att använda en demokratisk konception som klangbotten 
blir alltså fråga om att jämföra empiri med en teori – kanske t o m en uto-
pi!  
   Viktiga hållningar i en demokratisk utbildningskonception är att den 
lärande skall förberedas att bli en aktiv samhällsmedborgare genom att 
tillåtas vara en aktiv lärande. Ett gemensamt ansvar grundar sig i en 
kommunikativ rationalitet som syftar till demokratisk participation. Ett 
kritiskt förhållningssätt och ett konfliktperspektiv är viktiga utgångspunk-
ter liksom pluralism och jämlikhet, i meningen likvärdig behandling eller 
resultat-jämlikhet. Konceptionen finns presenterad i schemat i Bilaga 1. I 
det följande diskuteras resultaten av mina analyser av museernas verk-
samhet i förhållande till den demokratiska utbildningskonceptionen.  
  Jag har i min tidigare analys visat att materialet i utställningen Afrikafa-
rarna var i stort sett oproblematiserat för besökaren, både som den såg ut 
i Växjö och i Kalmar. I samtalen med producenterna i Växjö framkom 
inte några explicit formulerade pedagogiska hållningar. Dessa hållningar 
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visade sig mer implicit i hur materialet förmedlades. Innanför Kalmar 
läns museums väggar finns mer tydliga, men också olika, uppfattningar 
om hur en utställning borde vara utformad och om hur historieförmed-
lingen borde gå till. Den utställningsansvarige talade om tydliga textskyl-
tar och tydlig struktur så man vet hur man ska gå. Detta synsätt ligger i 
linje med ett Didactic, Expository museum, så som Georg E Hein beskri-
ver det. Ett sådant museum har pedagogiska utställningar med tydlig 
struktur – en början och ett slut. Utställningarna är, liksom eventuella pe-
dagogiska program, ordnade efter principen ”från det enkla till det kom-
plexa.” Lärandemålen är tydliggjorda och bestämda av utställningens in-
nehåll.   
   Om den ansvarige också kan tänka sig elevaktiva arbetsformer kommer 
en Stimulus-Response-modell i fråga. Ett museum inrättat efter en Stimu-
lus-Response-teori, menar Hein, har också utställningar med tydlig ord-
ningsprincip: början och slut och tydliga förklaringar. Ett sådant museum 
har dock också ”förstärkande” eller ”motiverande” komponenter som ger 
besökaren positiv feedback om denne svarar rätt på någon av museet 
ställd fråga. Signifikant i båda fallen är den utställningsansvariges utta-
lande om att museet ska visa historien. Jag tolkar detta som en uppfatt-
ning om att det finns en ”rätt” historia att berätta, och det ska göras så 
tydligt som möjligt.  
   Museets pedagogiska program kan också, till viss del, beskrivas mot 
bakgrund av Heins Stimulus-Response-modell. Eleverna kan vara aktiva 
och få bekräftelse och uppmuntran. Samtidigt finns även inslag av an-
knytning till elevernas egen erfarenhet enligt Constructivist-modellen, 
som säger att kunskap inte finns som ett objekt utanför individen utan 
skapas i och av individen själv. Enligt mitt resonemang ovan är dessa 
modeller för undervisning dock inte tillräckliga för en undervisning och 
ett lärande som ur flera didaktiska aspekter kan kallas demokratiskt. I in-
tervjun med historikern och pedagogen i Kalmar framkom istället funder-
ingar kring problematisering och nyansering. Om dessa tankar gav av-
tryck i verksamheten skulle denna närma sig en demokratisk utbildnings-
konception. Museets verksamhetsmål och intentionsförklaringar ger ock-
så uttryck för ett demokratiskt uppdrag. Även den utställningsansvarige 
talar om att ambitionen för verksamheten är att ta aktiv ställning för de-
mokratiska värderingar. 
   Den dramatiserade visningen berättade en historia där två människors 
erfarenheter stod som symboler för en större grupp. Dessa två människors 
erfarenheter användes som stereotyper för temat svensk emigration till 
Afrika, då fokus kan beskrivas som migration och människomöten. Åter-
givningen av könsrollerna var ganska stereotyp och berättelsen berättades 
främst från ett högre ståndsperspektiv. Arbetare, tjänstefolk eller afrika-
ner kom inte till tals, även om klasskillnaderna var något mer framskrivna 
i Kalmar än i den ursprungliga utställningen i Växjö. Betraktandet av af-
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rikanerna var däremot inte riktigt så tydligt asymmetriskt som i Växjö-
versionen, men kanske än mer distanserat. De ”värden” och grundläggan-
de förhållanden som reproduceras var till stor del ojämlika. Det sätt ut-
ställarna valt att stereotypisera på är alltså svårt att förena med en demo-
kratisk utbildningskonception.  
   Analysen visade vidare att det fanns de på KLM som betraktade sig 
som större förkämpar för problematisering än andra. I intervjuerna fram-
kom dock en uttalad motvilja mot att belysa vissa konfliktfyllda delar av 
historien. Bleka eller osynliggjorda konfliktperspektiv, t ex i förhållandet 
mellan svenskar och afrikaner, kolonisatörer och infödda, eller arbetarna i 
emigrantgruppen och ledaren Forssman kännetecknar utställningen och 
den pedagogiska visningen. Det exempel på motsatsen jag kan finna är 
textskylten om orsakerna till den svenska kolonins upphörande. I ljuset av 
detta resultat kanske själva förfarandet med att stereotypisera ett tema 
måste ifrågasättas. Den förenkling stereotypiseringen innebär, det vill 
säga att låta en entydig bild eller person stå som symbol för ett större ske-
ende eller en större grupp, riskerar kanske att sluta berättelsen alltför en-
tydigt och att eliminera möjligheten till perspektivering och aktivt me-
ningsskapande? Ansatser till att än fler perspektiv än Gustavas och Mag-
nus skulle presenteras fanns inte på KLM. Den utställningsansvarige talar 
om möjligheter till fördjupning i kompletterande material, men något så-
dant fanns inte till denna utställning. 
   Museipedagogernas val att låta både Gustava och Magnus berätta sina 
historier kan dock kanske på ett vis ses som ett sätt att perspektivera, och 
kanske också att visa på en konflikt. Här finns ändå två olika uppfattning-
ar om livet i Afrika. Gustava fråntas dock all handlingskraft och möjlig-
het till initiativ, då det berättas att Magnus var en snäll man som till sist 
lät Gustava åka hem. Historien slutar på ett vis olyckligt, eftersom ma-
karna ju skiljs åt och aldrig mer träffas, men i avslutningen på själva vis-
ningen, då rollerna kastas av, framstår det ändå som att historien slutar 
lyckligt på något sätt. Tonen av harmoni och motviljan mot att gå djupare 
in i svåra och infekterade frågor kan ur ett demokratiperspektiv ses som 
pacificerande. Även kommentaren om att ”så var det förr, nu är det jäm-
likt” kan tolkas på detta sätt.  Det framstår då som att vi lämnat den mör-
ka historien bakom oss. Det finns över huvud taget ingen anledning att 
fundera över om några krafter idag kanske verkar i motsatt riktning mot 
jämlikhetssträvanden eller demokratiska ideal. Och någon handlingsbe-
redskap för framtiden behövs sålunda inte. 
   I verksamhetsmålen för Kalmar läns museum framhålls samtal och 
människors (och elevers) delaktighet i diskussionen om och framställ-
ningen av historia. Medverkan är också en grundsten i den demokratiska 
konceptionen. I den pedagogiska visningen var tonen vänskaplig och in-
bjudande, och museipersonalen småpratade med och ställde frågor till 
eleverna mest hela tiden. Dessa frågor syftade ibland till att eleverna 
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skulle jämföra sin egen situation med den historiska situationen som vi-
sades på museet. Möjligheten till interaktion fanns alltså, men eleverna 
kunde inte riktigt tillgodogöra sig denna möjlighet. Frågorna som ställdes 
hade inte karaktären av att öppna för diskussioner utan var ofta frågor 
som kunde besvaras kortfattat. Efteråt samlade personalen gruppen till ett 
avslutande samtal. Även här blev det så att pedagogerna ledde samtalet 
och tog ut riktningen för var fokus skulle ligga. På detta vis menar jag att 
pedagogiken förvisso bygger på dialog, men att den trots allt inte leder till 
diskussion och möjligheterna för eleverna att vara medskapare i upplevel-
sen blir små. Likaså finns det förvisso alltid möjlighet att kritiskt betrakta 
och värdera utställningen eller förmedlingen även här. Jag menar dock att 
detta inte sker så ofta. Något exempel finns dock i intervjuerna, då något 
av barnen ifrågasatte vilken nytta de egentligen har av att veta hur man 
finner vatten på savannen. De flesta av barnen verkade ändå inte kunna 
utföra denna tankeoperation att kritiskt betrakta och värdera kunskapen 
på egen hand. Det behöver de hjälp med. En uppgift för ett pedagogiskt 
program i en demokratisk konception vore därför att mer explicit träna en 
sådan färdighet. Här fanns inte utrymme till det utan sådant lämnades vi-
dare till lärarna i skolan. Det är alltså troligt att det hos eleverna faktiskt 
av berättelsen som berättas i utställningen väcktes tankar och frågor som 
hade behövt diskuteras. Vissa av intervjusvaren visar tecken på det. 
   Den demokratiska konceptionens krav på samtal, dialog, olika perspek-
tiv, elevernas delaktighet och jämlikhet fanns alla närvarande i förmed-
lingen, i den pedagogiska visningen, men kanske främst som ansatser 
utan full genomslagskraft. Den utställningsansvarige på KLM ville gärna 
se fler pedagoger i museibyggnaden. Även detta skulle kunna innebära att 
ett steg tas närmre en demokratisk modell, men bara om pedagogernas 
arbete på museet inriktas mot perspektivering och diskussion. En av slut-
satserna som den undersökning av museets tidsresor och ”Levande histo-
ria” år 2000 drog var: ”Elevernas funderingar över existentiella frågor 
stimuleras dock förmodligen mer av en annan, mer komplicerad och ny-
anserad historia där ingenting är enkelt.”535 Man kan alltså välja att fort-
sätta låta pedagogerna arbeta med en förmedling som kan beskrivas i 
termer av stereotypisering av teman och dramatisera även utställningarna 
till en historisk berättelse. Detta kan dock få effekten att museibesöket 
förvisso blir en väldigt positiv och stimulerande upplevelse för allt fler 
elever och besökare, men det är mer tveksamt om något fördjupat lärande 
sker, i alla fall inte i enlighet med den demokratiska utbildningskoncep-
tionens anspråk. 
   Utställningen Kongospår hade en ingång, men egentligen ingen direkt 
början och slut. Man behövde inte följa ett visst upplägg för att ta till sig 

––––––––– 
535 P O Jacobsson och Erika Larsson i (red) Aronsson, Gerrevall och Larsson (2000) s 125. 



293 

innehållet. Här fanns förvisso ett stort antal förklarande etiketter och text-
skyltar, men ingen genomgående berättarröst som ledsagade besökaren 
genom en berättelse, en historia. Bortsett från inslaget med tidslinjer följ-
de utställningen inte någon kronologisk ordning och den kan hellre be-
skrivas som en mångfald tematiserade berättelser och föremål. Sålunda 
kan den inte karaktäriseras som Didactic, Expository med Georg E Heins 
terminologi. Utställningen erbjöd inte besökaren några direkt aktiverande 
element eller flera olika lärandesätt. Det fanns t ex ingen möjlighet att in-
teragera med utställningen och inte heller att erhålla någon positiv feed-
back om rätt svar eller lösning prövades. Utställningen kan alltså varken 
insorteras under Discovery- eller Stimulus-Response-rubriken. Den gav 
istället på ett konstruktivistiskt sätt relativt stora möjligheter att skapa 
egen mening av och värdera det som framfördes.  
   Tidigare diskuterade jag hur det konstruktivistiska fältet i Heins fyrfäl-
tare kunde sägas vara det mest demokratiska. Jag menade dock att detta 
inte var nog i en demokratisk utbildningskonception. Intervjuerna med 
både museipedagogerna och några av eleverna visade att det finns ut-
rymme för att tolka utställningen och visningen och skapa en mening som 
egentligen är den motsatta mot intentionerna om t ex självreflektion, kan-
ske t o m självrannsakan, tolerans och förståelse, i meningen empati. I en 
demokratisk utbildningskonception talas det istället om en rekonstrukti-
vism. Där kan individen genom delaktighet och kommunikativ rationali-
tet tillsammans med andra komma fram till meningsfullheter som kan 
vara flerfaldiga och olika, men ändå ligger inom ramen för vad demokra-
tin kan innefatta. Hit, menar jag, kan utställningen Kongospår nå för den 
redan insatte, den som redan kan mycket om kolonialismens historia och 
drivkrafter, den som själv kan kompensera för utställningens asymmetris-
ka perspektiv i framställningen av skandinaver och kongoleser, den som 
redan har ett ganska utvecklat historiemedvetande och som själv kan en-
gagera andra i ett tankeutbyte och deliberation – kanske redan i de av ut-
ställningen tillhandahållna plaststolarna, kanske först i efterhand. Den 
kräver mycket av besökaren. För den som inte har med sig dessa ganska 
djupa och avancerade färdigheter blir det betydligt svårare. Frågan är om 
det ens är möjligt att komma till sådana insikter endast genom att på egen 
hand orientera sig i utställningens rika utbud av textstycken, bildmaterial 
och föremål. De elevcitat från Kongospår i Köpenhamn, som fanns i av-
handlingens inledning, visade ju just på denna svårighet. Någon uttryckte 
att massan av föremål liksom flöt ihop och eleven kom inte ihåg så myck-
et av utställningen. Här finns ett utrymme för museerna att fundera över 
sin förmedling. Å ena sidan vill de säkert inte skriva sina besökare på nä-
san. Men å andra sidan behöver en vägledande pedagogik inte alls göra 
anspråk på att berätta sanningen eller den rätta tolkningen. Istället kan det 
handla om att klargöra de principer man arbetat utifrån samt att utmana 
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besökaren att fundera över andra perspektiv på den föreliggande berättel-
sen eller tolkningen. 
   Utrymmet för att diskutera och fördjupa ovan beskrivna eftersökta fär-
digheter och kunskaper kan för elevernas vidkommande finnas i museets 
pedagogiska program och i skolan. I tidigare avhandlingsdelar har jag vi-
sat att så inte blivit fallet i de undersökta exemplen. Mot bakgrund av 
dessa exempel står det så klart att ett meningsskapande av museibesöket, 
i enlighet med en demokratisk utbildningskonception, torde underlättas 
av att skola och museum arbetar närmare tillsammans. En grundläggande 
överenskommelse gäller den om var det finns utrymme för elevernas 
möjlighet till delaktighet, uppföljning och diskussion att äga rum. I reger-
ingens proposition Kulturpolitik, 1996/97, om vad samarbetet mellan sko-
lan och kulturinstitutioner som museer skulle kunna innebära, står det: 
 

Museerna kan i samarbete med skolan utveckla goda mil-
jöer för lärande i vilka eleverna kan möta många olika ut-
tryck för kunskaper. Miljöerna kan erbjuda historiska per-
spektiv och ge möjligheter till estetiska upplevelser, eget 
skapande och självständigt arbete med faktainhämtning 
och kritisk faktagranskning.536 

 
Vi kan konstatera att endast en liten del av detta har kunnat uppfyllas i 
själva utställningen Kongospår. För några elever var utställningen dock 
en positiv upplevelse. De tyckte det var bättre att gå på museum än att sit-
ta i skolan och gillade framför allt det omfattande material som fanns att 
tillgå, framförallt bilder och filmer. Andra tyckte inte att de lärde sig nå-
got och menade att skolans förmedling är bättre, eftersom eleverna själva 
får vara mer aktiva där. I skolan är målen också tydligare, menade de. De 
visningar jag tog del av skilde sig ju heller inte så mycket från skolans 
traditionella undervisning. I de undersökta fallen har dock inte heller sko-
lan, annat än i liten utsträckning, kunnat tillhandahålla ovan nämnda möj-
ligheter. 
   Afrikafararna kan, sedd ur vissa aspekter, sägas ha drag av en patriar-
kalisk utbildningskonception, snarare än en demokratisk, genom sitt 
oproblematiserade positiva urval och sin anstrykning av nationalism.537 I 
jämförelse med Afrikafararna kan Kongospår på ett helt annat sätt svara 
upp mot den demokratiska utbildningskonceptionens krav på konfliktper-
spektiv och, i viss mån, diversifierade berättelser. Utställningens ambitiö-
sa anslag ger också, som vi sett, möjlighet till perspektivering och pro-
blematisering av den koloniala historien. Medverkan, interaktion, ifråga-
sättande av och perspektiv på själva förmedlingen, diskussion och delibe-
––––––––– 
536 Folkesson, Åsa ”Skola och museum – två kulturinstitutioner”  (2000), s 20. 
537 Se Bilaga 1. 
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ration erbjuds dock inte direkt inom ramen för utställningen. Den kräver, 
kan man säga, sålunda att besökaren redan har en kritisk blick och ett 
djupt historiemedvetande för att kunna utföra den tankeoperation som ut-
ställningen flaggar upp för i ingången – att se oss själva i de fotspår skan-
dinaverna lämnade efter sig i kolonialprojektet i södra Afrika.  
   Den fördjupade didaktiska diskussionen i avhandlingens inledning gav 
redskap att karaktärisera både utställningsproducenternas och museiper-
sonalens uppfattningar om lärande och undervisning. Det var fruktbart för 
möjligheten att påvisa hur dessa styrde utställningens form och möjlighe-
ter till ett fördjupat historiemedvetande. Ansatsen att sedan ställa förmed-
lingarna på museerna mot en demokratisk utbildningskonception gav 
ganska tydliga indikationer på att de på många sätt inte svarar upp mot en 
sådan konception. Detta resultat utgör alltså svaret på den sista frågeställ-
ningen. Roger Johanssons resultat i undersökningen av läromedel om 
Ådalen -31, gav vid handen att läroböckerna ofta visade upp en radikalare 
bild av historien än samhället i övrigt. De indikationer som dessa under-
sökningar har gett säger att museernas förmedling nog snarare är efter-
släpande än radikal, om vi nu kan tolka kulturpolitiska målsättningar och 
skolans styrdokument som att vi faktiskt, i 2000-talets första decennium, 
befinner oss under en demokratisk utbildningskonception. Särskilt tydligt 
är fallet Afrikafararna. Vad gäller museiförmedling i stort måste detta 
dock också undersökas närmare för att vi ska kunna få ett tydligt svar. 
Fler museiutställningar måste således analyseras och diskuteras mot bak-
grund av en demokratisk utbildningskonception.  
  Diskussionerna i avhandlingens slutkapitel blir både kritiska och norma-
tiva. Det är nästan oundvikligt om vi menar att forskningens resultat ska 
kunna leda fram till en förbättrad praktik. Här klargörs att det handlar om 
ett genomfört demokratiskt, deliberativt förhållningssätt i undervisnings- 
och lärandesammanhang. Sedan kan vi förvisso diskutera vad förbättring-
en grundar sig i och syftar till, om vi själva kan ansluta oss till detta syn-
sätt, och om konceptionen verkligen kan ges sådan status att den kan lik-
nas vid en i samhället hegemonisk föreställning om utbildningsväsendets 
mål och syften. Den demokratiska utbildningskonceptionen och dess ka-
raktäristika borde också diskuteras djupare än vad som gjorts här för att 
vi ska få en förståelse för vilka slags perspektiv som kan rymmas under 
den och hur historieförmedling kan ta sig olika uttryck och ändå falla in 
under dess ram. Föreliggande studie av två museiutställningar mot bak-
grund av denna konception får i ljuset av detta ses som en pilotundersök-
ning. Jag hävdar ändå att resultaten av analyserna och diskussionerna av 
historieförmedlingen i Afrikafararna och Kongospår, och den demokra-
tiska utbildningskonceptionen, borde kunna föranleda nya diskussioner, 
på museer och i andra historieförmedlingssammanhang. Dessa diskussio-
ner kan handla om huruvida förmedlingen – i meningen form för förmed-
ling och innehåll – verkligen svarar upp mot de proklamerade verksam-
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hetsmålen, och huruvida dessa sedan kan sägas verka inom ramen för en 
demokratisk utbildningskonception eller ej. Kanske är det först när de gör 
det som museerna, som historieförmedlare, kan sägas spela en roll i sam-
hället som aktörer verkande för integration, frihet, gemensamhet, jämlik-
het och solidaritet – grundläggande värden i ett demokratiskt samhälle? 
Min förhoppning är att avhandlingens resultat och diskussioner kan utgö-
ra underlaget för vidare arbete i nya musei- och historieförmedlingsprak-
tiker, där den mest brännande och angelägna frågan är: Hur gör vi då, ut-
ifrån en övertygelse om en demokratisk uppgift för förmedlingsarbetet, 
museibesöket till en meningsfull historia? 
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Bilaga 1. 
 
Schematisk översikt över karaktärsdragen i tre olika utbildningskoncep-
tioner, enligt Tomas Englund. 
 
 
Konceptioner: Patriarkalisk Vetenskapligt-rationell Demokratisk 

 
demokratibegrepp: formellt funktionalistiskt participatoriskt 

 
jämlikhetsbegrepp:        - lika tillgänglighet resultat-jämlikhet 

 
samhällsbild: samhället som 

organism 
samhället som marknad samhället som 

uttryck för 
rättigheter 
 

vetenskapssyn: idealistisk (do- 
minerande) 

positivistisk-empirisk 
(dom.) 

pluralistisk neo- 
pragmatism 
 

rationalitetsbas: värderationalitet teknologisk rationalitet kommunikativ 
rationalitet 
 

förhåll. individ 
/samhälle: 
 

överindividuell individualism samhällelig 
 

den offentliga 
utbildningens syf- 
te: 

nationell med- 
borgarfostran (ka- 
raktärsf.) 

arbetsmarknads-
förberedelse 

förbered. för 
demokratisk par-
ticipation 
 

utbildningens or- 
ganisering: 

segregerat skol- 
system, mass- 
elitutbildning 

rationellt differentierat 
skolsystem 

sen different. 
hög generell 
bildningsnivå 
 

offentliga/privata 
skolor: 

stort utrymme 
för privata 
skolor 

(stora nationella 
skillnader)’public good’- 
trad i Sverige  
 
utbildning för 
’private good’: ind. kom-
petens 

beroende på 
uttolkning av 
rättighetsbegr. 
 
utbildning som 
’public good’: 
medborgardygd 
 

utbildningsfilosofier: massutb.-reform-
ped.elitutbildning-
perennialism 
 

progressivism/essentialism rekonstruktivism 

högstatusämnen: kristendomsk.  
historia 

matematik, naturvet. äm- 
nen 
                                 

samhällsoriente 
rande ämnen 

 
 

 
 

 
 

 
 

   språk   
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politikbegrepp, fö-
reställn. av social 
ordning: 

 
 
konstitutionellt, 
konflikter under- 
ordnade det 
nationella intres- 
set 
 

 
 
apolitiskt, ämnesbaserade 
studier relaterade till 
ekonomisk utveckl. 

 
 
politisk bild- 
ning, betoning 
av konfliktper- 
spektiv 

läskunnighet: konstitutionell (m) 
kulturell (elit) 

funktionell kritisk 

 
 
Källa: Englund, T. ”Tre olika utbildningskonceptioner och förespråkandet av undervis-
ning som kommunikation.” i Utbildning och demokrati: tidskrift för didaktik och utbild-
ningspolitik. Vol 2 (1993:1) s 29f. 
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Summary in English 
 
This dissertation concerns the mediation of history in museums. In focus 
are exhibitions on migration, cultural encounters and the issue of “Us” 
and “the Others”. The purpose is to illuminate, analyse and discuss the 
mediation of history in society, and in this thesis museums are viewed as 
public arenas for discussion and learning about history. The goal for this 
research has been to find out how histories of migration and cultural en-
counters are mediated in a couple of museum exhibitions. Furthermore, I 
have sought to explore how the mediation of history in exhibitions can be 
used to enhance knowledge of democracy and democratic values, integra-
tion and equality, in the teaching in school and in public education. 
   Two exhibitions are considered as examples of processes of mediating 
history. One is Afrikafararna (The Travellers to Africa) and the other is 
Kongospår (Traces of Congo). Both these exhibitions were about Swed-
ish or Scandinavian contacts with Africa. Both were produced and dis-
played in Swedish and Nordic museums in the first decade of the 21st 
century. For both exhibitions special educational programmes and shows 
were produced and many schoolchildren took part of the exhibitions.  
   Afrikafararna was a fairly small exhibition that was produced and 
shown at The Swedish Emigrant Institute in Växjö and in Kalmar County 
Museum in Kalmar in 2004–2005. In the centre of the exhibition was a 
group of migrants from Southern Sweden who left for Southern Africa to 
form a Swedish colony under the leadership of Oscar Alarik Forssman in 
the 1860s. The exhibition did not only tell a story of Forssman’s colonial 
expedition, however. It showed contacts between Sweden and Southern 
Africa from the 1600s to the present.  
   After it had closed in Växjö Afrikafararna was moved to Kalmar 
County Museum. When the exhibition was shown there the perspectives 
had been shifted slightly so that the grand narrative about the Swedes was 
played down and replaced by a stronger focus on the local connection the 
emigrants had to Kalmar. Some explanatory and clarifying texts were 
added and an educational programme for schoolchildren in the 5th grade 
was drawn up. Two museum educators took on the characters of Magnus 
and Gustava Forssman from the exhibition and thus worked as stereo-
types for the migrant group in the mediation of this history. 
   The other exhibition, Kongospår, was a joint venture where Riksut-
ställningar worked together with a number of large museums in the Nor-
dic countries to produce a touring exhibition. The exhibition was shown 
in the museums of Ethnography in Stockholm, Oslo and Helsinki, at the 
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National Museum in Copenhagen and at the Museum of World Culture in 
Gothenburg. A large grant from the Nordic Culture Fund made it possible 
to turn the ideas for the exhibition into reality.  
   In the stores of the Nordic museums there are enormous amounts of ar-
tefacts from the Congo. The approach of the exhibition was one of self-
reflection about “Our” role in the Congo, then, now and in the future. The 
theme was the participation of Scandinavians in the colonial project in the 
Congo and the idea was to inform the public about the connections that 
have existed and still exist between the Nordic countries and the Congo 
today. Many schools used the opportunity to take their pupils to the exhi-
bition in the different countries. 
   Kongospår mediated histories about the Scandinavians that lived and 
worked in the Congo primarily during the colonial era. In focus were 
Scandinavian sailors, military men and missionaries, and the different 
meetings these different groups had with the Congo, and their different 
views of the Congolese were described in the exhibition. It was primarily 
the Scandinavians that were seen and heard in the exhibition. 
 
Theoretical and methodological points of departure 
 
This is a thesis on the pedagogics of history. One theme concerns general 
pedagogic issues on how mediation in museums relates to current policies 
on culture, and to policies on education in Swedish schools. But the focus 
of the research is the mediation of history and therefore research-tools 
and theories about the mediation of history and about historical con-
sciousness are taken from the field of history. 
   The main features of the pedagogic perspective in this thesis are reflec-
tion and a critical approach. My way of looking at pedagogics is further-
more integrative in the sense that I try to see the practice as a whole whe-
re general and topic-specific pedagogic issues are linked to each other, 
and cannot be understood separately from each other. The integrative ap-
proach, in my interpretation, also means that all the different aspects of 
the practice ought to interact in order to obtain the best possible opportu-
nities for learning with a specific goal in mind. 
   In this thesis museum exhibitions are considered to be processes of his-
tory. Such processes have been discussed by historians Peter Aronsson 
and Klas-Göran Karlsson, for example. These processes consist of differ-
ent stages, for example the stage of production, the stage of mediation 
and the stage of reception. Different stakeholders or actors are connected 
to the different stages. Some of the actors connected to the two exhibi-
tions in question have been interviewed in order to shed light on these 
particular stages and processes. Producers and heads of institutes and de-
partments have been interviewed, as well as museum educators, school-
children and teachers. This means that a more nuanced and multifaceted 
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picture can be seen of how meaning was made of the histories in the ex-
hibitions. To view the exhibitions as processes makes it clear just how 
changeable and affectable history as a story really is. 
   The contents of the exhibitions as well as the processes of mediation 
have been analysed from the perspectives of gender, class and ethnicity. 
This is because these are important perspectives in the goals for the mu-
seums, in the national policies on culture and in the control documents for 
the Swedish schools. The three perspectives concern human relations, and 
this thesis argues that the way these relations are represented and medi-
ated in the museum sets boundaries for the kind of historical conscious-
ness visitors can develop. This historical consciousness is furthermore 
important for how visitors can position themselves in relation to others in 
the present and in the future. 
   Questions about the contents of the exhibitions belong to the stage of 
production. In the analysis of the contents relations based on gender, class 
and ethnicity are in focus. The analysis is conducted with binary pairs of 
concepts – pluralism or stereotypes, revealing or concealing, all-round or 
selective, keeping together or apart, harmony or conflict, integrate or se-
parate, created or given, and active or passive, against which the contents 
are viewed. The results are also problematized with the notions of Luce 
Irigaray and Wera Grahn: The Same, The Other of the Same, the other of 
the Same, and the other of the Other.  
   Questions of goals and intentions of the producers also belong to the 
stage of production. They are highlighted and discussed in the thesis with 
the help of the interviews that have been conducted with the producers of 
the exhibitions, with some of the heads of institutes or departments, and 
with one of the scriptwriters. The mediation of history is furthermore dis-
cussed in the light of the results of previous research on the image of Af-
rica in Swedish teaching materials. 
   The stage of mediation, the second stage in the process, is discussed in 
relation to the fact that the exhibitions were shown by museum educators 
to visiting schools. Both the contents and the mediation iare analysed and 
discussed with the help of the binary pairs of concepts presented above, 
and in terms of ideas about knowledge and learning in museums, as pre-
sented by Georg E. Hein. One of the shows was dramatized. Interviews 
with the museum educators thus also belong to this stage. 
   The third stage of the mediation process, the stage of reception, is de-
scribed and analysed with the help of interviews with schoolchildren and 
teachers who visited the exhibitions. A thematic analysis, where I look at 
the process in its entirety through the perspectives of gender, class and 
ethnicity, is also conducted on each exhibition. 
   Against the background of the analysis of the contents of the exhibition, 
and the interviews with the visitors, the schoolchildren, the possibilities 
of deepening a historical consciousness in the museum are discussed. 
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Spaces for the visitor to think about and make meaning of unsolved prob-
lems or different perspectives in and on the mediation are considered vital 
in this process. Furthermore, I assume that communication and reflection 
about different aspects of time are of the greatest importance. I assume 
that the historical consciousness is activated both when what historian 
Jörn Rüsen calls “borderline events” occur, and whenever we meet some-
thing “Other” someone “Other”, something different. The historical con-
sciousness is deepened by communication about the historical topic, and 
by looking at different perspectives, all in relation to time. In the discus-
sion of the historical consciousness in the museum context five central 
processes, defined by historian Bernard Eric Jensen, are brought forward. 
These are historical consciousness as identity, as the meeting with some-
thing different, as a socio-cultural learning process, as declarations of va-
lues and principles and historical consciousness as story.  
   Finally I discuss knowledge, education and learning in the museum, 
against the backdrop of the task of Swedish schools and museums to 
promote democratic values. This is done in terms of a democratic concep-
tion of education, as described by pedagogue Tomas Englund. 
 
Results of the analyses 
 
Afrikafararna 
 
The analysis of the contents of Afrikafararna shows that a selection of 
primarily positive stories and personal destinies were shown in the exhi-
bition in the museum in Växjö. The human relations in Afrikafararna 
could be described in terms of separation, asymmetry and stereotypes. 
Black Africans were rendered invisible in relation to whites, women in 
relation to men and workers and servants in relation to educated and 
landed classes. Conflicts and hardships played a minor role, if indeed 
they were mentioned at all. The exhibition showed how the Swedes man-
aged well in their new surroundings and how they left their mark on 
Southern Africa. It was thus possible to read a story of a Swedish identity 
that stood quite firm throughout the centuries, in relation to others and 
other things in Southern Africa. The exhibition about Afrikafararna thus 
came to mediate a picture of a positive, grand, Swedish identity in quite 
traditional and stereotyped patterns, despite the fact that the intentions, as 
stated by producers and heads of departments and institutes, aimed for 
something quite different. 
   The analysis of the mediation furthermore showed that Afrikafararna 
could be described as a linear or one-way communication. An unprob-
lematized story was mediated to the visitors. This might be due to the 
view of education or of history held by the producers, and to the fact that 
it may seem more important to emphasize consensus and long traditions 
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of contacts and mutual histories when new cooperation between the coun-
tries is about to be negotiated in the present. 
   There were few possibilities for feedback from the visitors to the exhi-
bition or the producers. The form the exhibition took was largely the re-
sult of the source material available to the producer. If there was no mate-
rial to be found on women, or Swedes that married Africans for example, 
then these aspects of history were not included in the exhibition. It is also 
important to remember that the finances were meagre. The producers had 
hoped for a large contribution but had to modify their ambitions when the 
sum didn’t turn out to be as large as expected. These circumstances thus 
affected the story of history of Swedish migration to Africa mediated to 
the visitors. 
   A high-school class visited the museum in Växjö and saw Afri-
kafararna. Some of the pupils could not remember so much from the ex-
hibition when I interviewed them and confused it with elements from 
other exhibitions. Some had taken in the exhibition quite uncritically 
since they understood the museum as the mediator of the true story, while 
others were in fact critical and somewhat provoked by the contents. It is 
made clear that the pupils would have benefited from more time and pos-
sibilities to discuss the mediation in the museum and the story mediated 
in the exhibition. 
   When the exhibition was moved to Kalmar County Museum the differ-
ence between “Us” and “Them” was still apparent. The grand Swedish 
identity was however replaced in the Kalmar version by a Kalmarite iden-
tity to make it easier for the local visitor to identify with, and relate to, the 
contents of the exhibition. There were few spaces of negotiability in the 
mediated story of Afrikafararna. I could also see a positivist notion of 
history in the interviews with the person responsible for the exhibition in 
Kalmar. It was the history of the migration to Africa that was supposed to 
be mediated. This notion probably influenced both the form and the con-
tents of the exhibition.  
   In the dramatized show of Afrikafararna Gustava and Magnus Forss-
man’s different experiences of the migration were central. There was also 
something of a perspective of conflict between the different interests of 
the husband and wife here. However, the analysis shows that the media-
tion was rather stereotyped from a gender perspective. The perspectives 
of class and ethnicity were not problematized.  
   In the Kalmar version there was greater opportunity for the visitors to 
the pedagogic programme to “experience history” and to interact with the 
guides. These increased opportunities played a great part when it came to 
the question of what possibilities for meaning-making, communication 
and mutual learning the visitors had.  
   The interviews with teachers and students – some of the recipients of 
the mediation in the Kalmar museum – showed, however, that their visit 
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had come about somewhat by chance. It was not a planned and integrated 
part of an education plan. The teachers and the pupils had talked a little 
about the visit to the museum in class afterwards, but they had not de-
voted much time to discussion or problematization. The goals of the visit 
were somewhat unclear. These factors also matter for the meaning the 
pupils can make of the visit to the museum.  
   The results of the research indicate that a presentation like that offered 
in Kalmar County Museum ought to be balanced by an equally grand ef-
fort to problematize, put into perspective and discuss the stereotypes, 
when the guiding is over and the costumes are shed. This is if the idea 
behind the educational programme is more far-reaching than just to pro-
vide an experience and arouse an interest. Some of the goals stated in the 
Swedish national policies for education in history are to prepare pupils 
for readiness for action, critical evaluation of source material and en-
hancement of the ability to independently discuss matters from a histori-
cal perspective. We can establish that Afrikafararna could very well form 
the starting-point for such an education, with a critical approach, but it 
has been made clear here that this critical approach was not to be found in 
the exhibition itself, nor did the exhibition, on its own, prepare the pupils 
for the other goals listed. 
 
Kongospår 
 
The analyses of the exhibition Kongospår show both similar and different 
results. The contents of Kongospår were not arranged into one complete 
and ready-made story, and visitors were expected to make their own 
meaning of the many stories offered by the exhibition. The visitors to 
Kongospår had greater opportunities than in the case of Afrikafararna to 
take part in seminars and activities connected to the exhibition. Thus they 
had a greater opportunity to interact with the themes and questions raised 
by the exhibition. 
   However, it seems as if the access to source material here too came to 
dictate some of the perspectives and aspects that were presented in the 
exhibition hall and what was left out. In the exhibition the picture was 
dominated by male Europeans, both in the written material and in the 
photos. The Congolese were out of focus and quite homogeneously medi-
ated. The silence was, as it were, deafening, in the case of the Congolese. 
To an extent the same was true for women. The perspective in the exhibi-
tion was mainly that of the male, white Europeans. The research on Kon-
gospår showed postcolonial perspectives in the ideas behind the exhibi-
tion, in the expressed goals and intentions. There was thus an awareness 
about unequal circumstances in the first stages of production, that didn’t 
necessarily play out in the mediation in the exhibition itself. 
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   There were some Congolese individuals and a perspective of conflict 
present in the mediation that made the Congolese come across as not en-
tirely passive, but the main picture of them and their voices drowned in 
the rich material that mainly portrayed male Europeans. This particular 
group was quite diversified, however. Subgroups with different experi-
ences of the Congo were portrayed – missionaries, military men and sail-
ors. Many voices were heard. There was thus an effort to multi-
accentuate the mediation, an effort called for by pedagogue Luis Ajagán-
Lester in his analysis of how Africa and Africans have been portrayed in 
Swedish teaching materials. Yet again it was not the African voice that 
was diversified here, however. The historic meeting with “the Others” 
was certainly problematized by the overall, self-reflective perspective, 
but the visitors’ encounter with these “Others” in the exhibition hall was 
still dissociated, with a limited possibility for understanding.  
   The educational showings of Kongospår that I followed were con-
ducted by museum educators at The Museum of World Culture in Göte-
borg. It was understood differently by different students from different 
high-school programmes. The social-science students that visited the ex-
hibition expressed content and said that they had gained a lot from the 
experience. They could not, however, describe the exhibition in much de-
tail. They were, on the other hand, able to express what they felt was the 
message of the exhibition: that all people are equally important and that it 
is important to show the history of Africa because it is often neglected.  
   The vocational students had a very different experience of the media-
tion of history at the museum. They were greatly provoked by the per-
spective of the exhibition. They identified themselves with the white male 
Europeans and felt imposed with guilt. These students felt that the exhibi-
tion mediated a message that it is “the white man’s” fault that everything 
is bad in Africa. Several of them rejected this message, expressed discon-
tent with the exhibition and with visits to museums in general and failed 
to see the point in going to museums in the future. It is quite clear that, 
primarily in the class with the discontented students, again there was a 
great need to discuss and put the mediation in the exhibition in different 
perspectives.  

 
Mediation and learning in the museum 
 
The museums have goals for their work, goals that coincide with the na-
tional policies for culture and with the national policies for Swedish 
schools. They are all based on democratic values and seek to promote 
equality, pluralism and multiculturalism. The expressed intentions of the 
exhibitions Afrikafararna and Kongospår were to promote these and 
similar values. What problematizes this picture is that the exhibitions can 
be described as mediating, for example, relations of asymmetry and sub-
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ordination. This could be due to the fact that producers of exhibitions 
have a notion of history that can be described as positivist and a tendency 
to construct the exhibition on the source material available. These stories 
and artefacts then become the history of, for example, Swedish migration 
to Africa, and the “gaps” in the collections are unaddressed. The results 
of this research show that these circumstances obstruct or thwart the pos-
sibilities to reach the intended goals. 
   My research furthermore shows that the gap between what the muse-
ums do and feel that they can take on, and what the schools do, is quite 
large. Due to limited resources, the museum educators do not have the 
possibilities to monitor the students’ learning in a long perspective. It is 
not a task that they can take on. Perhaps it is also a constructivist notion 
of education in museums, noticeable in some of the interviews, that 
makes it possible for the museum educators to, so to speak, drop the ball 
before they have to follow up what the pupils really carry away with them 
from the museum? The research shows that the cooperation between the 
teachers, who quite readily take a step back and let the museums do their 
thing, and the museum educators, can be much improved. 
   The one-way communication in the exhibitions also shows that there 
are institutions in society that enjoy the privilege of having a seldom 
questioned priority of interpretation. The interviews with the pupils that 
had seen Afrikafararna showed clearly how the museum’s mediation was 
considered to be “the true story”. Some pupils didn’t question it at all in 
spite of the fact that they spoke of the great importance of a critical ap-
proach to different sources. Since these institutions aren’t challenged and 
questioned, stereotyped and, as the case was here, colonial patterns of 
subordination and stories can easily be reproduced in the stage of media-
tion, if the museums don’t take the pains to problematize their sometimes 
unambiguous picture and mediation. 
   One goal of education in history is to deepen the pupils’ historical con-
sciousness. This thesis suggests that the conditions for a deepened his-
torical consciousness in the museum context (and other contexts where 
history is mediated) would be the occurrence of different perspectives, 
possibilities to dissociate from the mediation, possibilities to problema-
tize existing concepts and ideas, and possibilities to communicate and 
discuss with others. The research shows that very few of these possibili-
ties were offered to visitors in the exhibition Afrikafararna, but that Kon-
gospår did offer greater opportunities. However, the way that, for exam-
ple, relations were mediated in both exhibitions laid down frames and 
boundaries for how a historical consciousness could be formed or deep-
ened. In the case of Afrikafararna, for example, a perspective of conflict 
and change was eliminated. The consciousness that could be deepened on 
these terms would then probably be reproductive rather than reforming.    
The sense of harmony and the expressed reluctance to take on difficult 
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and infected historical problems can, from a democratic perspective, be 
regarded as pacifying. A comment by a museum pedagogue such as: 
“That’s how it was then, now it is more equal” can be interpreted in this 
way. It then seems as if we have left the dark ages of history behind us. 
There would then not be any reason to worry about forces that might 
work counter to aspirations for equality or democratic ideals in the pre-
sent. And a readiness for action in the future thus also comes across as 
unnecessary. 
   The interviews with the pupils who had seen Kongospår showed that 
some students had indeed been provoked. Their historical consciousness 
had probably been activated. What was problematic here was that they 
seemed to have been provoked into adopting or ascertaining a standpoint 
that probably works counter to the intended goals of promoting democ-
ratic values. All in all, this research shows that exhibitions can offer great 
possibilities for deepening a historical consciousness but that it can be 
done much more easily and more explicitly for the visitors, if this indeed 
is a goal the museums want to work for.  

 
Mediation of history and a democratic conception of education 
 
In a democratic conception of education it is important that the learner is 
prepared for becoming an active citizen by being allowed to be an active 
learner. A mutual responsibility is grounded in a communicative rational-
ity that aims for democratic participation. A critical approach and a per-
spective of conflict are important starting-points, as are pluralism and 
equality in the sense of equal treatment or equal outcome. 
   The demands of the democratic conception of education on communi-
cation, different perspectives, the activity and participation of the learner, 
and equality, were all present in the exhibitions and even more so in the 
educational programmes, but perhaps mainly as attempts without funda-
mental impact. These circumstances might have the effect that the visit to 
the exhibition is a very positive and stimulating experience but it can be 
called into question whether learning in a deeper sense really occurs, at 
least according to the demands of the democratic concept of education. 
   The interviews with the museum educators and some of the pupils sho-
wed that there were opportunities to interpret the exhibition and the edu-
cational show, and make a meaning of it, that really was the opposite of 
what the intentions were – intentions of, for example, self-reflection, tol-
erance and understanding, in the form of empathy. In a democratic con-
cept of education reconstructivism is a key concept, rather than, for ex-
ample, constructivism. In a reconstructive process the learner, through 
participation and in communication with others, can reach meanings that 
can be multiple and different, but still lie within the framework of what is 
acceptable in a democratic context. This demands quite a lot from the 
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museum visitor. For anyone who doesn’t bring with them these rather 
deep and advanced skills it is a tough task. This problem area for muse-
ums is highlighted by this research. On the one hand museums probably 
don’t want to impose views and ideas on their visitors. On the other hand 
a didactic mediation doesn’t have to lay claim to telling the one true story 
or interpretation. Instead it can be about clarifying the principles that 
have been the guiding ones in the particular mediation process at hand 
and about challenging the visitor to consider other perspectives on the 
story or interpretation in question.  
   Kongospår, in comparison with Afrikafararna, can be said to better an-
swer the demands of the democratic conception of education of a per-
spective of conflict and, to a certain extent, diversified accounts. The am-
bitious approach of this exhibition also offers possibilities to problema-
tize and view the history of colonialism from different perspectives. 
However, participation, interaction, a critical approach to and perspec-
tives on the mediation, as well as opportunities for discussion and delib-
eration, were not explicitly offered within the realm of either exhibition.  
   Summing up, this research shows that the mediation of history in these 
exhibitions can be described as trailing behind the mediation in more 
scholarly or educational material, rather than as radical, especially if the 
goals are to work within a democratic conception of education. This is 
particularly true for the exhibition Afrikafararna.  
   The presented study of two museum exhibitions in the light of a democ-
ratic conception of history must be considered a pilot study. It ought to be 
able to give rise to new discussions in museums and other history-
mediating contexts. These discussions can be about how the mediation –
in the sense of both form and contents – really corresponds to the ex-
pressed goals and intentions, and if it can be said to fit into the framework 
of a democratic conception of education or not. Perhaps it is not until it 
does just that that museums, in their role as mediators of history, can be 
said to really play an active part in society as promoters of integration, 
freedom, community, equality and solidarity – fundamental values in a 
democratic society. My hopes are that the results and discussions of this 
thesis can form the basis of future work in new museum and history-
mediating contexts, where the most delicate question is: How can we, 
with a conviction about a democratic task for the mediation of history and 
education in museums, make the visit to the museum a meaningful story? 
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