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Keeping the history alive 
- A comparative study of two Swedish exhibitions about The Great Migration in relation to Upper 

Secondary school’s curriculum.  

This essay analyzes the content and intermediation in two Swedish museums’ exhibitions about The 

Great Migration by using the didactic questions what, how and why. Using observations and inter-

views as methods, the results are compared afterwards to the Upper Secondary school’s national 

curriculum and to the concepts of learning and knowledge, by applying the theories of Arfwedsons 

and Hein. These theories help the reader to understand to what level the exhibitions give the visitors 

possibilities to produce their own learning and knowledge or if the exhibitions have a claim to pre-

sent the truth and want the information to be reproduced by the visitors. In simplified terms, the 

study investigates how justified a school visit is to one of the exhibitions for the various history 

courses.  

 

The conclusions show that the exhibitions differ among themselves, which will make school visits 

relevant in different ways, depending on which exhibition and which history course you have in 

mind. One of the exhibitions focus on showing The Great Migration from a local history 

perspective and with connections to today’s refugees while the other exhibition instead makes an 

effort to show the same migration through several perspectives, on all kinds of levels in society. 

Based on the results and the connections to the school’s curriculum a conclusion can be made: The 

more advanced a course is, the more relevant it becomes for schools to visit the exhibitions. Having 

put the concepts of learning and knowledge into the results, the study shows that both exhibitions 

have a claim to present the truth and in that way sees the visitors as reproducers of that information. 

Aside from the fact that only one of the exhibitions intermediate through different kinds of channels, 

both exhibitions lack in source criticism giving the visitors no chance of questioning the material.  
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1. Inledning 

Flyktingfrågan i Sverige känns mer aktuell än på mycket länge. Bara det senaste året har antalet 

asylsökande i Sverige ökat explosionsartat, visar statistik från Migrationsverket.
1
 Ska alla flyktingar 

få asyl eller vilka ska bli nekade? Hur bör vi bäst hjälpa dem: i deras hemländer eller på plats i 

Sverige? Detta är frågor som det råder mycket delade meningar om i Sverige 2015. Oavsett vad 

man står i dessa frågor går det dock inte att komma ifrån det faktum att vi svenskar själva var 

flyktingar från vårt land för ungefär 100 år sedan. Utvandringen till Amerika kom som en direkt 

konsekvens av bland annat fattigdom, missväxt, religiösa motiv samt tron på ett bättre liv på andra 

sidan Atlanten. De runt en miljon människor som utvandrade utformade en viktig del av Sveriges 

historia som idag tar sig uttryck på en mängd olika sätt. Vi kan följa de fiktiva karaktärerna Karl-

Oskar och Kristina i Vilhelm Mobergs utvandrarsvit, beskåda musikalen Kristina från Duvemåla 

som berör samma personer, åka i utvandrarnas fotspår eller hälsa på släktingar i USA vars förfäder 

gjorde resan över Atlanten för ungefär 100 år sedan. Än idag är det med andra ord svårt att inte 

komma i kontakt med historien om denna massrörelse.  

 

Arbetet med att medvetandegöra och bevara utvandringen är kanske särskilt tydligt i de södra 

delarna av Sverige. Här finner vi nämligen två museer, Utvandrarnas hus i Växjö och Emigranternas 

hus i Göteborg, som med sina permanenta utställningar inriktat sig på att skildra 

amerikautvandringen. Det är just i denna förmåga att skildra fenomenet till vitt skilda åldersgrupper 

som utgör fokus för denna undersökning. Valet av framställningssätt och material vid förmedlandet 

av utvandringen spelar nämligen stor roll för vår förmåga att förstå och reflektera över den. Som 

framtida gymnasielärare kommer vi dagligen att reflektera över de didaktiska frågorna vad, hur och 

varför när vi lägger upp undervisningen och genom att medvetandegöra denna tankeprocess kan vi 

lära oss att förstå vad vi själva, och samhället i stort, klassar som relevant kunskap och vad som inte 

är det. Denna uppsats fokuserar därför på hur de ovan nämnda museerna arbetar just med dessa 

viktiga didaktiska frågor för att nå ut med sitt budskap och hur dessa i sin tur kan kopplas till 

skolans läroplan och kursplaner i historia. Då utställningarna i mångt och mycket är av permanent 

karaktär betyder detta alltså att museerna har valt ett specifikt framställningssätt att förmedla 

utvandringen på, på bekostnad av andra sätt. Målet för en utställning bör nämligen vara att så 

många som möjligt kan ta till sig av den och finna den intressant. Den breda massan ska bli 

informerade och finna ett nöje av att vara där, gammal som ung. Av den anledningen är det av 

högsta relevans att fråga museerna: Vilken historia väljer de att hålla vid liv?  

                                                 
1
 Migrationsverket. Rapport: Asylsökande till Sverige under 1984-2014. 2015-11-10.  

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asylsokande---de-storsta-landerna.html%202015-11-10
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur två museer som inriktar sig på Amerikautvandringen 

presenterar denna historiska period, både vad gäller innehåll och själva förmedlingen. Syftet med 

uppsatsen är även att koppla resultatet till gymnasieskolans styrdokument samt till två teorier som 

berör kunskaps- och lärandebegreppet för att uppmärksamma hur väl lämpat ett museibesök är för 

gymnasieskolans historiekurser i allmänhet och historieeleven i synnerhet.  

1.2 Frågeställningar 

– Hur kan skillnader mellan de två museernas förmedling av utvandringen uppmärksammas 

och hur kommer i så fall dessa till uttryck? 

- Vilket material tillhandahåller utställningarna om utvandringen och hur väljer de 

att förmedla just detta material? 

- Varför har just detta material och tillvägagångssätt valts ut för att informera den 

breda massan om utvandringen? 

- Vilket fokus har de båda museerna riktat mot den specifike besökaren sett till 

kunskaps- och lärandebegreppet, utifrån Heins och Arfwedsons respektive teorier? 

- Till vilken grad hjälper museernas utställningar eleven till att uppnå 

gymnasieskolans läroplan, historieämnets syfte samt dess kursers centrala 

innehåll och kunskapskrav? 

1.3 Avgränsningar 

I Sverige finns det tre museer som i huvudsak är inriktade på migration. Dessa finns i Växjö, 

Göteborg och Karlstad. Det sistnämnda har dock ingen utställning som behandlar utvandringen till 

Amerika vilket gör att detta museum av det skälet inte är en del av denna uppsats. Det hade givetvis 

varit intressant att undersöka hur migration i största allmänhet förmedlas i Sverige idag, inte bara 

genom museer, men då utvandringen till Amerika varit, och fortfarande är, en viktig del av 

Smålands kulturarv finner jag detta mer av värde att undersöka. Detta leder även till att andra 

utställningar inom närliggande områden, såsom migration och folkmöten, som museerna erbjuder 

eller samarbetar med inte kommer att ingå i undersökningen.   

 

Vad gäller de faktiska besöken på de båda utställningarna i Göteborg respektive Växjö ägde dessa 

rum 19 november och 12 december 2015. Eventuella ändringar i vardera utställning efter dessa 

datum är alltså något som faller utanför denna undersökning. Undersökningen fokuserar enbart på 

verksamheten innanför museernas väggar. Detta leder till att material som museerna tillhandahåller 
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om emigrationen, men som inte är någon del av de specifika utställningarna, inte kommer att 

bearbetas i denna undersökning. Till samma avgränsning hamnar aktiviteter och föreläsningar 

knutna till emigrationen som de två museerna visserligen medverkar i men som inte är en del i deras 

dagliga verksamhet. Uppsatsen undersöker enbart den konkreta utställningen i de båda städerna och 

av det skälet tillägnas inte extramaterial som museerna tillhandahåller något intresse. Dessa ses 

nämligen snarare som kompletterande material och undervisning till den permanenta utställningen 

vilket gör att de mer direkt kan inrikta sig till specifika åldersgrupper, och inte till den breda massan 

i sin helhet. En avvikelse till denna avgränsning är de två informationshäftena som besökarna på 

Emigranternas hus får, då dessa häften är något som alla besökare erhåller vid entrén och ses som 

viktiga komponenter till att förstå den faktiska utställningen. Den sista avgränsningen som görs är i 

samband med observationerna där ingen hänsyn tagits till själva placeringen av de olika montrarna 

och materialen. Motiveringen bakom denna avgränsning är svårigheten att analysera denna aspekt 

eftersom utställningarna inte har någon självklar slinga som besökaren förväntas gå.  

2. Bakgrund  

I detta kapitel får läsaren först en överblick över den svenska utvandringen till Amerika i ett 

kronologiskt perspektiv, från ca 1840 - ca 1930. Betoningen ligger på Sverige som helhet och ska 

ses som en introduktion till undersökningen för att lättare förstå vilken roll ämnet spelar i vårt land 

idag. Detta kapitel tar sedan upp hur historiekultur i allmänhet och museer i synnerhet förändrats de 

senaste seklen och vilka olika roller dessa kan spela beroende på landets historiska erfarenheter. 

Avslutningsvis i kapitlet tages de, för uppsatsen, mest relevanta delarna i gymnasieskolans läroplan 

samt kursplaner i historia upp. 

2.1 Den svenska utvandringen till Amerika 1840-1930 

Det är oundvikligt att återberätta utvandringen utan att göra en urvalsprocess, medveten som 

omedveten. I denna undersökning ska två museers förmedling av utvandringen jämföras med 

varandra och det är därför viktigt att betona att detta bakgrundskapitels syfte inte är att lyfta fram 

den sanna bilden av utvandringen och sedan låta de två museerna bedömas utifrån denna text. De 

två museerna analyseras istället utifrån gällande styrdokument på gymnasieskolan och denna 

bakgrundstext ska snarare ses som en introduktion till ämnet för läsaren. I de två kommande 

styckena kommer utvandringen att förklaras utifrån en av Sveriges ledande experter på området, Ulf 

Beijbom.  
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Sverige upplevde under 1700- och 1800-talet en stor befolkningsökning som mycket berodde på 

jordbruksförändringar men också på det som kom att kallas för freden, vaccinen och potäterna. På 

bara 50 år växte Sveriges befolkning från 1,8 miljoner år 1750 till 2,3 miljoner år 1800. I medeltal 

föddes åtta barn i varje äktenskap under denna period och även om inte alla uppnådde vuxen ålder 

blev det allt svårare att klara av den befolkningsutveckling som rådde.
2
 Befolkningen fortsatte att 

öka även under 1800-talet. En konsekvens av befolkningsökningen visade sig inom jordbruket, som 

upplevde en strukturomvandling under samma tid där antalet bönder förvisso inte blev fler men 

däremot den egendomslösa delen av befolkningen. Det fanns inte längre samma möjligheter att 

erhålla en bit ägandejord, som tidigare hade varit fallet med hemmansklyvningen. År 1850 hade 

antalet torpare tredubblats och antalet backstugesittare
3
 fyrdubblats jämfört med seklet innan. Dessa 

människor blev nu en del av det nya jordbruksproletariat som växte fram och som senare utgjorde 

en stor del av det totala antalet utvandrare.
4
  

 

De områden som upplevde den största befolkningsökningen var Västergötland, Värmland, Småland 

och Norrland, som alla senare blev stora utvandrarområden. Trots framstegen inom jordbruket var 

skörden mycket väderberoende, något som blev särskilt påfallande under åren 1865-1866 då 

skörden slog fel runtom hela landet och som sedermera ledde till nödåren 1867-1869, som sägs 

utgöra den direkta upptakten till massemigrationen. Det naturasamhälle som ansågs vara grunden 

för det svenska samhället kunde inte längre balansera den ökade befolkningen med den på samma 

gång uppkomna fattigdomen. Det ledde till att allt fler började söka sig till antingen städerna eller 

över havet i hopp om en bättre framtid, varav det sistnämnda alternativet lockade över 100 000 

svenskar mellan 1868-1873. Städerna sågs länge som bromsklossar och alternativ till emigrationen 

men denna var i många fall ytterst temporär. Var fjärde emigrant mellan 1850-1920 kom nämligen 

från städerna.
5
 Människor emigrerade även av en rad andra skäl. Till dessa kan bland annat nämnas 

bristen på rösträtt till riksdagen, motvilja att göra värnplikt samt konventikelplakatet som fram till 

1858 förbjöd allmänna andakter utanför kyrkans väggar och som samtidigt omöjliggjorde 

religionsfrihet.
6
  

 

                                                 
2
 Beijbom, Ulf. Mot löftets land – Den svenska utvandringen. 1995. Sid 14f.  

3
 Benämning på personer som bodde i mindre hus, så kallade backstugor, på en jordägares mark eller en bys allmänning. 

Husen var icke-skattlagda och hade oftast ett tillhörande jordstycke där backstugesittarna kunde ha ett potatisland. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/backstugusittare 2016-01-15.    
4
 Beijbom, Ulf. Amerika, Amerika! – En bok om utvandringen. 1977. Sid 10ff.  

5
 Beijbom. 1977. Sid 14-24.  

6
 Beijbom. 1977. Sid 30-34.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/backstugusittare
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Genomgående i diskussionen om orsakerna bakom emigrationen nämns ofta de så kallade push- och 

pull-faktorerna där det förstnämnda behandlar sådant som stötte bort människor från Sverige, något 

som tagits upp i ovanstående stycke. Pull-faktorerna å sin sida åskådliggör det som ansågs attraktivt 

med Amerika för emigranterna, det vill säga Amerikas dragningskraft. Till dessa kan bland annat 

guldrushen till Kalifornien 1849-1854 samt amerikanska Homesteadlagen
7
 1862 nämnas. Ofta 

samspelade dessa två faktorer med varandra. De största utvandrarvågorna skedde nämligen då det 

samtidigt rådde högkonjunktur i Amerika och lågkonjunktur i Sverige.
8
 Fram till sekelskiftet 

dominerade jordbruket utvandrarströmmen för att därefter sjunka i andel, till förmån för en mer 

industri- och stadsrelaterad utvandring, där särskilt staden Chicago upplevde en stor 

immigrantström från Sverige. Det var även betydligt vanligare att emigranterna återvände till 

Sverige efter sekelskiftet än vad som var fallet med den tidiga, mer jordbruksinriktade utvandringen 

under 1850-talet.
9
   

2.2 Museernas framväxt de senaste seklen 

Samhällets sätt att iscensätta sin historia har förändrats stort genom åren, menar de flesta historiker. 

Tidigare, med ungefärlig start från det moderna demokratiska industrisamhället, hade nationalismen 

setts som en viktig integrativ ram där nationen skulle ha ett gemensamt kulturarv som i sin tur 

skapade en delad identitet hos befolkningen. Detta kunde ta sig uttryck i nationella symboler, 

institutioner, manifestationer och jubelfester av olika slag för att stärka den nationella känslan. För 

Sveriges del nådde detta sin höjdpunkt i början av 1900-talet som en konsekvens av bland annat 

emigrationen men också urbaniseringen och demokratins genombrott. I det senmoderna samhället 

har dock nationalismen fallit tillbaka till förmån för en mer mångkulturell historiekultur där alla 

samhällets grupper vill få sin röst hörd. Det finns av den anledningen inte längre något delat 

nationellt minne utan snarare flera konkurrerande projekt. Detta nya förhållningssätt till att skapa 

och bevara historiekulturer har lett till att det numera inte bara är historiker som står för 

uppbyggandet och legitimerandet av kulturarvet. Historikerna har snarare tagit ett steg åt sidan och 

agerar istället kritiker och dekonstruktörer åt det som skapas och upprätthålls av helt andra aktörer: 

vanliga människor. Denna nutida kommersialisering och breddning av produktionen av 

historiekultur har gjort att begreppet i det närmaste fått en postmodern stämpel över sig. Vem som 

helst kan idag skapa sin historia och detta kan ta sig uttryck på en mängd olika sätt: 

                                                 
7
 Homesteadlagen 1862 innebar att emigranter från Europa tilldelades, mot en mindre summa, 160 hektar jord att 

förfoga över. Efter fem år erhöll emigranterna äganderätten till sin jord, om de odlat upp den. 

https://www.loc.gov/rr/program/bib/ourdocs/Homestead.html  2015-11-30.  
8
 Beijbom. 1977. Sid 54.  

9
 Beijbom. 1995. Sid 141. Beijbom. 1977 Sid 60f.  

https://www.loc.gov/rr/program/bib/ourdocs/Homestead.html%20%202015-11-30
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medeltidsveckor på Gotland, datorspel, frågesporter och filmer.
10

 Hos dagens historiker finns en 

viss misstänksamhet mot detta icke-akademiska sätt att skapa historia, där metodologin och 

källkritiken inte utgör några viktiga aspekter, vilket lett till ett avståndstagande från deras håll. Av 

den anledningen har få historiker riktigt närmat sig och undersökt museernas didaktiska ambitioner 

och resultat, något som gör denna uppsats intressant i det perspektivet.
11

 

 

Historiska museer är en produkt av vår samtid och de ideal och värderingar som formar oss idag. 

Museer idag frambringar även i allra högsta grad individuella minnen som inte nödvändigtvis 

behöver vara knutna till den specifika gruppen i samhället som besökaren tillhör. Material från 

exempelvis immigranter, flyktingar, ursprungsbefolkning, koloniserade människor samt andra 

minoriteter, som tidigare benämndes som historielösa, är numera allt vanligare inslag på historiska 

museer runt om i världen. Detta betyder dock inte att den gamla modellen, där nationalismen var 

ledordet, är helt utdöd på museer idag. Nyare forskning visar att det inte är ovanligt att krisdrabbade 

länders historiska museer tenderar i efterhand att återgå till ett nationalistiskt perspektiv i en strävan 

att få fram bilden av en stark nation. Så är även fallet med länder där det inrikes pågår stridigheter.
12

 

Även i Sverige finner man att den gamla modellen lever kvar på flera ställen, om än på mer lokal 

nivå. Skåne har flertalet minoriteter som vill lyfta fram hur de som dansk provins blev ockuperade 

och plundrade av Sverige, Livrustkammaren i Stockholm lyfter istället fram att det var legitimt att 

plundra för nationens intresse och i Norrland finns starka viljor hos bland annat samerna att stärka 

sin identitet.
13

 Samtliga historiska berättelser som idag existerar på museer runtom i vårt land 

behandlar just begreppet identitet på något vis; Antingen genom den egna gruppens identifikation 

eller som kontrast med de andras föreställningsvärld.
14

 Det är därför av värde att undersöka hur en 

av de största folkförflyttningar som ägt rum från vårt land, som sålunda inbegriper alla möjliga 

typer av människor, förmedlas till eftervärlden. Vilkas röst blir hörd och varför? 

2.3 Gymnasieskolans läroplan samt historieämnets syfte och kurser 

Läroplanen på gymnasieskolan anger att skolan ska vila på en demokratisk grund där begreppen 

förståelse och medmänsklighet ska främjas. Eleverna ska kunna ta del av en icke-konfessionell 

skolgång som istället ska betona beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Under denna 

                                                 
10

Aronsson, Peter. Makten över minnet – Historiekultur i förändring. 2000. Sid 11f, 17. 
11

 Aronsson. 2000. Sid 15  
12

 Porciani, Illaria. History museums and the making of citizens and communities. I National Museums and nation-

building in Europe 1750-2010 – mobilization and legitimacy, continuity and change. Aronsson, Peter & Gabriella 

Elgenius (Red.) 2015. Sid 121f.  
13

 Aronsson, Peter (Red.) Platser för en bättre värld – Auschwitz, Ruhr och röda stugor. 2009. Sid 24f.  
14

 Aronsson. 2000. Sid 20.  
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skolgång ska eleverna även visa respekt för vår gemensamma miljö samt aktning för varje 

människas unika egenvärde. Just relationen mellan människor läggs det särskilt mycket fokus på. 

Läroplanen tar upp att den växande rörligheten mellan nationsgränser samt det svenska samhällets 

internationalisering ska bemötas med respekt samt med förmågan till att förstå andras villkor och 

värderingsgrunder. Skolan ska ses som en social och kulturell mötesplats där det ska finnas en 

förståelse för alla de värden som ligger till grund för mångfalden. All form av främlingsfientlighet, 

diskriminering och kränkande behandlingar ska aktivt motverkas genom kunskap och öppna 

diskussioner. Här spelar begreppet identitet en viktig roll. Eleverna ska nämligen inte enbart skapa 

sig en identitet som kan härledas till det svenska, utan i allra högsta grad även till det nordiska, det 

europeiska samt det globala. Andra grundläggande värden som lyfts fram är bland annat individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, solidaritet mellan människor samt jämställdhet 

mellan könen.
15

 

 

I den faktiska undervisningen ska skolan vara öppen för skilda uppfattningar och lyfta fram vikten 

av personliga ställningstaganden. De kunskaper som eleverna tillägnar sig och utvecklar under 

skolgången ska genomsyras av ett källkritiskt perspektiv inom vilket eleverna ska lära sig att 

granska fakta och inse konsekvenserna av olika alternativ. Skolan ska även stimulera elevernas 

nyfikenhet och kreativitet samt utveckla deras förmåga att ta initiativ och ansvar att, enskilt eller i 

grupp, tillskansa sig nya kunskaper. Dessa kunskaper ska även ta sig olika uttryckssätt (fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet) som samspelar med varandra men där skolan inte ensidigt får 

betona någon enskild.
16

   

 

Historieämnets syfte är att eleverna ska utveckla sitt historiemedvetande dels genom kunskaper om 

det förflutna och dels genom användande av historisk metod för att förstå kopplingar mellan dåtid, 

nutid och framtid. Eleverna ska kunna analysera förändringsprocesser genom olika tolkningar och 

perspektiv samt utveckla förståelse för olika levnadsvillkor, som uppstår i tid och rum. Här betonas 

arbetet med att förstå varje tids människa utifrån den specifika tidens villkor och värderingar. 

Eleverna ska även ges insikt i hur historia har använts av olika människor och grupper samt vilken 

roll kulturarv kan spela för identitets- och verklighetsuppfattning. Förmågan att söka, tolka och 

granska material är också en viktig aspekt i undervisningen som kan ta sig uttryck genom 
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användandet av olika metoder och presentationer.
17

  

 

Kursplanerna Historia 1a1 och 1a2 behandlar tillsammans det innehåll som också återfinns i kursen 

1b. I dessa kurser får eleven en överblick över den europeiska tidsindelningen i ett kronologiskt 

perspektiv med särskild betoning på industrialiseringen och demokratiseringen under 1800- och 

1900-talet. Till dessa två begrepp hör även viktiga förändringsprocesser och händelser som bland 

annat migration, resursfördelning, kolonialism och mänskliga rättigheter. Eleverna ska i dessa 

kurser också få ta del av historiskt källmaterial som skildrar hur olika människor försöker förändra 

sin egen eller andras situation, baserat på bland annat etnicitet, kön, generation och sexuell läggning. 

Tillsammans med det ovanstående ska eleven också få kunskaper i källkritik samt hur olika 

människor och grupper använder sig av historia i konflikter och samarbetssträvanden.
18

 

 

I kurserna Historia 2a, 2b-kultur samt 3 är inriktningen på det centrala innehållet mer av 

fördjupande karaktär. I Historia 2a ska eleverna få kunskaper om historiska frågeställningar och 

teman som haft stor betydelse för individer, grupper och samhällen. Exempel på detta kan vara 

lokalhistoria, global migration och kulturmöten. I samma kurs ska eleverna också få ta del av olika 

historiska begrepp och förklaringsmodeller samt i vilka sammanhang dessa kan vara relevanta. 

Samma innehåll gäller för Historia 2b-kultur men där ligger fokus på att anamma kulturella 

infallsvinklar. I Historia 3 sker ännu mer fördjupning då en global förändringsprocess under 1800- 

och 1900-talet ska behandlas. Här ska eleven förstå hela sambandskedjan av orsaker och 

konsekvenser för individer, grupper och samhällen och även pröva olika metoder för att komma 

fram till svar. Samtliga dessa fördjupningskurser lägger en fortsatt stark betoning på källkritik men 

även på hur historia används inom olika kulturformer såsom film och litteratur (2a och 2b-kultur) 

men också inom kulturarvssektorn såsom museer och bibliotek (3).
19

  

 

Kunskapskraven ser i mångt och mycket likadana ut oavsett vilken kurs man läser och är starkt 

kopplat till de centrala innehållens olika delar. Mellan de olika betygsstegen har enbart några ord 

byts ut för att särskilja dem från varandra. Gällande betyg E är de specifika orden översiktligt, enkla 

och med viss säkerhet för att i betyg C istället vara utförligt, att jämföra och förorda och 

välgrundade och slutligen för betyg A vara utförligt och nyanserat. Elever med olika betyg skall 

med andra ord ha kunskaper inom samma områden men där mer fördjupande och analyserande 
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kunskaper inom dessa områden leder till ett högre betyg. Med dessa nyckelord i åtanke ska eleven 

kunna redogöra för förändringsprocesser, händelser och betydelsefulla personer under olika 

tidsperioder samt olika tolkningar av dessa. Förändringsprocessernas och händelsernas förlopp ska 

också kunna redogöras för där eleven ska kunna ge orsaker och konsekvenser till sambandskedjan. 

Skeenden i det förflutna ska sedan även kunna kopplas till förhållanden i nutid för att därefter 

användas för reflektion över dess betydelse för framtiden. Utöver dessa kunskapskrav ska eleven 

visa på kunskaper i att granska och tolka källmaterial men även reflektera över olika källors 

relevans. Eleven ska slutligen kunna redogöra för hur olika historiska skeenden använts på skilda 

sätt samt kunna ge exempel på hur historia nyttjats i olika tider.
20

  

3. Tidigare forskning  

Mängden forskning på området museer och lärande i Sverige är relativt begränsat, vilket gör att 

denna uppsats ämnar bidraga med kunskap på detta område.
21

 Den tidigare forskning som tages upp 

i detta kapitel behandlar undersökningar gjorda på historiebruk i allmänhet och museiverksamheten 

i synnerhet. Ett undantag som gjorts kring denna avgränsning är Lozics avhandling, som berör 

urvalsproblematiken. Kapitlet berör enbart svensk forskning på området eftersom mängden 

internationell forskning är ohållbart stor för att få plats i en uppsats av denna karaktär. Uppsatsen tar 

inte upp allmän forskning om utvandringen, ej heller forskning på magisternivå eller lägre då denna 

forskning inte utgör de viktigaste verken i den svenska forskningsvärlden.  

 

Historieprofessor Peter Aronsson har skrivit flertalet böcker som berör ämnena historiebruk och 

historieförmedlande. I boken Platser för en bättre värld skriver han bland annat att den objektiva 

och allsidiga historiekultur som möter oss människor i skolan och i vetenskapen generellt sett bara 

är en liten del av all den historiekultur som vi omfamnas av. Genom exempelvis populärkultur, 

turism och politiska påståenden blir vi en del av en värld där vi ständigt gör värderingar över vad 

som är ”gott och ont, rätt och fel, önskvärt och avskyvärt”
22

 Denna normativa bedömning som vi 

ständigt gör gäller även i de fall där den historia som redogörs för baseras på säkra fakta, menar 

Aronsson. Han diskuterar även de filosofiska begreppen det sköna, det rätta och det sanna och 

sätter det i historiebrukets kontext. Kring dessa begrepp menar han att det visserligen bör vara 
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eftersträvansvärt att det förflutna ska lyftas fram och rekonstrueras på sina egna premisser men att 

vi samtidigt lever i ett samhälle idag som vilar på demokratiska värden och mänskliga fri- och 

rättigheter. Vi ser och skapar med andra ord det förflutna genom de värden och erfarenheter som vi 

idag har byggt vårt samhälle på, vilket gör att vi aldrig riktigt kan komma ifrån de subjektiva 

inslagen när det handlar om historiebruk.
 23

 Aronsson menar dock att de normativa inslagen inte ska 

ses som missbruk av det förflutna utan snarare som: 

En aspekt av en vilja att synliggöra de många nödvändiga etiska implikationer som 

varje reflektion kring det förflutna bär på. I viljan att synliggöra samband mellan 

lärande av normer och platser talas här hellre om bruk än om missbruk.
24

  

Det är med andra ord när vi är medvetna om vilka ställningstaganden vi gör när vi skapar och 

upprätthåller vårt historiebruk som leder till att vi kan förstå vilken påverkan vi har på gestaltningen 

av det förflutna. Till denna uppsats leder dessa tankar till det faktum att Utvandrarnas hus och 

Emigranternas hus lyfter fram utvandringen på ett subjektivt sätt, hur säker informationen än antas 

vara. I denna uppsats slutsats-kapitel sätts Aronssons tankar i relation till det resultat som denna 

uppsats kommit fram till, angående eventuella normativa inslag.   

 

Det stora pionjärarbetet som genomfördes på området svensk museiförmedling är Gundula 

Adolfssons avhandling Människa och objekt i smyckeskrin som utkom 1987. I denna avhandling 

undersöker Adolfsson olika arkeologiska utställningars innehåll och förmedling, från både museets 

och besökarens perspektiv, och hon menar att studien ska ses som en fundamental utställningskritik. 

Detta grundar sig i att Adolfssons resultat tyder på att utställningarna inte är skapade av forskare 

utan istället av inredningsarkitekter och formgivare som ser museiverksamheten som ett 

dekorationshantverk. Detta leder till att utställningarna i mångt och mycket helt saknar inslag av 

vetenskapliga infallsvinklar.
25

 Adolfsson skriver till exempel: 

Den historia som berättas i utställningarna är en historia om svärd, inte om krig, den 

säger mycket om gravar, men litet om döden. Den går på ett märkligt sätt förbi 

människan. Berättelsen saknar det mesta som kan sägas vara väsentligt att veta om 

människan: om sociala relationer, om hur hon genom tiderna har förändrat sin 

omgivning, sin kultur, sitt samhälle, om motiven för hennes agerande, om de eviga 

existentiella frågorna. Där vi väntar oss att få en bild av homo faber får vi henne 
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reducerad till homo technicus – ett människofragment.
26

 

Adolfssons slutsatser, som framkommer i ovanstående citat, är enligt henne mycket alarmerande. I 

en tid då konkurrensen om människans fritid och intressen blir allt hårdare måste museerna fördjupa 

hela sin utställningsfilosofi för att inte bli helt utkonkurrerade av exempelvis filmen, teatern eller 

boken. Hennes förhoppning med avhandlingen har därför varit, för att citera henne rakt av: ”Väck 

museimännen!”
27

 I denna uppsats slutsatser diskuteras hur påtaglig förändringen, mellan 1987-2015, 

varit där Emigranternas hus och Utvandrarnas hus får utgöra exempel på hur dagens museum 

förhåller sig till de teman som Adolfsson behandlar. Till samma ämne hör även 1999 års studie 

Historiebilder – Om intention och reception i museer där författarna Bengt Lundberg och Per-Uno 

Ågren diskuterar vilka avsikter som fanns rörande materialets innehåll och utseende i fyra 

basutställningar i Sverige vid tiden för deras tillkomst.
28

 Studien tar också upp hur samma material 

uppfattas av besökarna, med en särskild vinkling åt skolelever. Dessa ser nämligen allt som oftast 

museibesök som en omväxling i ett oinspirerande skolmoment och uppfattar därför inte museet som 

läromedel. Lärarna och museet är medvetna om detta dilemma och försöker lösa det genom 

arbetsuppgifter, som dock dessvärre ofta tar sig uttryck genom fylleriuppgifter, menar författarna.
29

 

I slutändan leder detta till att museet uppfattas som auktoritativt av eleverna där det urval av historia 

och perspektiv godtags utan vidare reflektion. De fåtal gånger som besökare framför sin kritik mot 

utställningar rör det sig om personer såsom journalister, museianställda och lärare som tagit till sig 

och bearbetat materialet under en längre tid.
30

 

 

Från Växjö universitet kom år 2000 rapportserien Att resa i tiden. Mål och medel i mötet mellan 

museum, skola och elever där en rad historiker och pedagoger utforskat det projekt som Kalmar läns 

museum arbetat med sedan slutet av 1980-talet. Detta projekt, riktat till skolvärlden, fokuserar på att 

levandegöra historien på lokal nivå inom vilken skolorna är verksamma. Målet med rapporten har 

varit att undersöka detta projekt utifrån en mängd olika frågeställningar, metoder och perspektiv för 

att få fram dels hur olika läroprocesser kan utveckla eleverna men också dels hur verksamheten och 

forskningen knutet till ämnet kan förnyas.
31

 Rapporten tar bland annat upp de ökade krav som 
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museerna har och som inte existerar på samma sätt hos de övriga, mer turistiska, historiebruken
32

. 

Museerna vill nämligen i högre utsträckning:  

[…]lära besökaren något, och de har en legitimitet som delvis vilar just på att de visar 

äkta föremål och äkta historia. Balansgången mellan det korrekta och det 

publikdragande blir svårare för ett museum, som på något sätt måste markera en gräns 

mot en trivialiserad historia[…]
33

 

De ökade krav som föreligger museiverksamheten tar sig också uttryck i relationen mellan skola 

och museum. Under museibesöken överlåter nämligen lärarna gärna innehållsfrågorna till museet, 

som ses som experten på det specifika ämnet. Konsekvensen av detta blir att det annars så självklara 

didaktiska övervägandet kring materialurval och innehållsval hos lärarna uteblir och överlåts till en 

person på museet som kan inneha helt andra syften med besöket. Det kan i sin tur leda till att 

eleverna inte anammar ett källkritiskt tänkande till besöket utan enbart tar till sig av själva 

berättelserna. Det bör alltså ligga ett större fokus på att eleverna reflekterar över varför utställningen 

återspeglar ämnet på just det specifika sättet samt vilken generell bild vi idag har om det dåtida som 

utställningen behandlar. Detta för att möta styrdokumentens krav.
34

   

 

En annan forskare som undersökt museer som en arena för lärande är Eva Insulander genom sin 

doktorsavhandling Tinget, rummet, besökaren – Om meningsskapande på museum utkommen 2010. 

I avhandlingen undersöker Insulander dels hur museernas roll i samhället förändrats genom en 

alltmer breddad syn på lärande och dels hur människor skapar och kommunicerar via de 

lärandearenor som museerna tillhandahar. Detta gör hon genom att granska två museiutställningar, 

Forntider 1 och Forntider 2, på Historiska museet i Stockholm och hur dessa gestaltar kunskap 

samt mening för besökarna. Insulander menar nämligen att få studier har genomförts på just 

området om vilken påverkan olika utformningar av utställningar får för besökarnas 

meningsskapande och lärande. Hon menar att betoningen i tidigare forskning på museer snarare 

varit på själva producentrollen eller på, vad hon kallar för, begränsade aspekter av besökares 

lärande.
35

 Genom en kombination av flertalet arbetsmetoder, såsom videodata, observation och 

intervju, kommer Insulander fram till att besökarna till båda utställningarna aktivt får bidra till den 
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mening som skapas, genom att utställningarna ställer direkta frågor till dem. Forntider 2 ifrågasätter 

till och med själva utställningsprocessen och materialurvalet.
36

 Detta leder till att Insulander 

klassificerar de båda utställningarna till genren nya museer, som står för en mer postmodern 

infallsvinkel där kulturella och mänskliga rättigheter får ett stort fokus. Besökaren är i denna 

kategori av museer aktiv i den mening att den är involverad i själva tolkningen av materialet genom 

de öppna frågor och reflektionsunderlag som utgör en central del av själva utställningarna. 

Avslutningsvis menar Insulander att de två utställningarnas valda inriktning kan vara resultatet av 

den vilja hos museer överlag att möta den kritik som finns angående deras auktoritet, som 

formulerats i både tidigare forskning och media. Denna auktoritet grundar sig i bilden av att museer 

har en form av sanningsanspråk kring det berörda ämnet.
37

    

 

Den forskning som ligger allra närmast denna uppsats ämne är Cecilia Axelssons avhandling En 

meningsfull historia, skriven 2009, i vilken hon undersöker hur historieförmedlande och 

meningsskapande tar sig uttryck i två utställningar, Afrikafararna och Kongospår, som på olika sätt 

skildrar migration. Hon granskar även hur lärare och elever uppfattar och tar till sig av själva 

besöken på de två nämnda utställningarna samt vilka perspektiv som lyfts fram av 

museiföreträdarna.
38

 Hennes resultat som är av intresse för denna undersökning visar bland annat att 

utställningarna fokuserade på olika typer av historieförmedlande. I Afrikafararna lades stor vikt vid 

foton, bilder och textskyltar som på ett positivt sätt tog upp berättelser och personöden. Konflikter 

och svårigheter meddelades visserligen besökaren men dessa upptog en mycket liten plats av hela 

utställningen, till förmån för en mer konsensusladdad bild. Besökarna fick lära sig om hur 

svenskarna klarade sig och vilka avtryck de satte i södra Afrika men inte speciellt många fler 

perspektiv än så. Axelsson väljer därför att definiera Afrikafararna som en rak utställning, där en 

färdig och oproblematisk berättelse tilldelas besökarna av museet. Intervjuer med elever efteråt 

visade även att dessa hade behövt betydligt mer tid och utrymme att diskutera den förmedling som 

museet hade valt.  

 

I den andra utställningen, Kongospår, kretsade innehållet istället mycket till konkret material från 

Kongo och perspektivet låg snarare på Norden som helhet än specifikt Sverige. De olika trådarna 

som behandlades i utställningen kopplades ofta till nutid och var ett populärt besöksmål för många 

skolklasser. Besökarna hade även möjlighet att interagera med de teman och spörsmål som 
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framkom i utställningen på ett betydligt mer omfattande sätt än vad Afrikafararna kunde. 

Berättelsen var heller inte färdig i samma bemärkelse som med Afrikafararna utan besökarna 

förväntades att själva skapa sin egen uppfattning av de berättelser som existerade i utställningen. 

Likväl väljer Axelsson att också definiera Kongospår som rak i sitt framställningssätt då besökarna 

inte fick ta del av andra budskap än det som museet själv specifikt lyfte fram. Detta leder till 

slutsatsen att Axelsson inte finner att de två museerna kan hantera de krav som skolverksamheten 

har satt upp för sin undervisning utan att glappet mellan museiverksamheten och skolan är relativt 

stor.
39

 Vad Axelsson dock inte har tittat närmare på är de konkreta styrdokumenten för 

gymnasieskolan och hur dessa kan kopplas till lokalhistorisk migration, som är fallet med denna 

uppsats. Denna uppsats kan därför med fördel ses som ett komplement till Axelssons forskning.  

 

Att göra ett urval över de mest centrala delarna i någon historieskrivning går inte att genomföra utan 

att värderingar, normer, identifikationsprocesser och maktrelationer avspeglas. Författaren väljer 

med andra ord ut det material som hen finner mest relevant att återberätta för samhället. Detta blir 

även fallet med att sammanfatta den svenska utvandringen till Amerika.
40

 I avhandlingen I 

historiekanons skugga analyserar författaren Vanja Lozic vad 19 gymnasieböcker väljer att 

behandla i deras respektive kapitel om utvandringen. Hans resultat visar att den svenska och den 

europeiska migrationen i huvudsak återges i separata kapitel där Amerika allt som oftast får rollen 

som objekt vars perspektiv därav marginaliseras. Lozic menar även att ett stort fokus läggs på de 

kulturella interaktionerna som i texterna tar sig uttryck genom bland annat överföringen av svensk 

kultur till Amerika. Däremot får läsaren inte ta del av svenskarnas möten med andra etniska och 

nationella grupper. Det är dessutom vanligt att tillskriva emigranterna kollektiva samlingsnamn 

utifrån vissa egenskaper. Dessa namn kan vara svenskar, svenska emigranter och svenskamerikaner, 

vilket gör att individerna aldrig kan betraktas som fullständiga amerikaner. Deras liv kommer därför 

alltid stå i relation till emigrationslandet Sverige.
41

  

4. Teoretiska utgångspunkter 

De tre teorier som redovisas i detta kapitel sätts i relation till resultatet i analys/diskussionskapitlet. 

Vad, hur och varför används som grundfundament till att lättare dela in det som observeras i 

relevanta didaktiska kategorier. Med hjälp av Arfwedsons undervisningsteori fokuseras resultatet på 
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relationen mellan museets förmedling och skolans olika kunskapstyper medan Heins teori istället 

undersöker vilken inriktning de två museerna tagit i sin historieförmedling.   

4.1 Vad, hur och varför? 

Dessa frågor ses som de klassiska didaktiska frågorna och svaren på desamma visar på olika 

aspekter att närma sig det didaktiska intresseområdet. Vad-frågan berör själva stoffet och materialet 

i undervisningen, det vill säga vilket innehåll som förmedlas. Kring denna fråga visar det sig tydligt 

vad som klassificeras som viktigt innehåll i varje specifik lärandesituation och, på samma gång, vad 

som inte är det, genom att detta har valts bort. Av den anledningen är det minst lika viktigt att 

undersöka det som inte finns med, själva tystnaden, som att se det som faktiskt framträder i en 

förmedling för att kunna analysera det budskap som finns. Själva metoden för hur detta innehåll ska 

behandlas och förmedlas på framkommer genom hur-frågan. Här besvaras vilka arbetssätt som valts 

ut för att arbeta med det utvalda innehållet på samt vilka metoder som ansetts vara de mest 

framgångsrika för att nå ut med den information som kommer fram genom vad-frågan. Hela 

poängen med lärandesituationen kommer dock först fram genom den sista av de tre didaktiska 

frågorna, varför-frågan. Svaren på denna fråga rör vilka intentioner och syften som fanns vid 

lärandesituationen men det ger också en möjlighet till att problematisera de första två frågorna, vad 

och hur: Varför valdes just detta material ut och varför användes specifikt denna metod för att 

förmedla samma material? Det är därför möjligt att utveckla varför-frågan till: varför vad och varför 

hur?
42

     

 

Dessa frågor är inte enbart centrala i skolans värld utan något som möter oss dagligen i form av 

olika budskap och förmedlingar av händelser och företeelser. Museiverksamheten är ett sådant 

exempel och av den anledningen blir dessa frågor av mycket stort värde för denna undersökning. De 

tre didaktiska frågorna utgör också fundamenten i uppsatsens resultatdel och ligger sedan till grund 

för att analysera vilket förhållningssätt museerna har till begreppen lärande och kunskap.  

4.2 Arfwedsons undervisningsteori  

Den utbildning som tillhandahas av skolväsendet har huvudsakligen två stycken huvudintressenter: 

eleven och samhället, där båda parternas behov, intressen och krav behöver tillgodoses. Skolans 

undervisning ska alltså visserligen kunna möta elevens särskilda behov och förmåga men samtidigt 

ses institutionen av samhället som en investerare i mänskligt kapital. Den behöver således vara 

ordentligt uppstyrd genom lagar och riktlinjer för att tilldela eleven en viss medborgerlig kompetens 
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som ligger i enlighet med resten av vårt samhälle. Detta innebär att samhället sedan tidigare har en 

bestämd uppfattning om vad som ska läras ut och som samtidigt klassas som viktig kunskap. På så 

sätt är skolans och utbildningens primära syfte att betjäna både eleven och samhället, trots att det 

sällan råder konsensus mellan de två. I denna uppsats hamnar museerna inom samma kategori som 

samhället då museerna tillhandahar en utställning som i mångt och mycket ska falla den breda 

massan i smaken, det vill säga samhället. Museibesökaren hamnar i sin tur i samma kategori som 

eleven då det är denne som ska tillskansa sig kunskapen.  

 

Till samma diskussion kan läggas ytterligare ett motsatspar, som här betecknas som kunskapstyp 1 

och kunskapstyp 2 som tillsammans tar upp samtliga de kunskapsuppfattningar som existerar i 

skolans värld. Kunskapstyp 1 står för den typ av kunskap som är uppbyggd av konkret fakta eller 

data och ses som legitimerad av samhället. Beteckningar på denna typ av kunskap är exempelvis 

allmänbildning, kulturarv eller baskunskap. Denna kunskapstyp upplevs också av generationer av 

skolelever som skolans kunskap. Om kunskapstyp 1 är karakteriserbar med en undervisning där 

eleven ska reproducera ett tilldelat kunskapsstoff står istället kunskapstyp 2 för en kunskap som 

istället ska utgå från eleven. Företrädare för denna typ av kunskap menar att kunskapen i sig inte är 

intressant utan snarare hur densamme förmår individen att utveckla sina färdigheter och kunskaper. 

Eleven ska alltså här snarare söka sin egen kunskap än att enbart lära in en tidigare fastställd, och 

detta ska hen göra genom att förstå hur och att förstå varför olika fenomen bildar processer och 

sammanhang. I kort sammanfattning betonar: 

 

- kunskapstyp 1 faktabaserad kunskap där eleven ses som ett objekt  

- kunskapstyp 2 sammanhangsbaserad kunskap där eleven ses som ett subjekt.  

Dessa fyra grundelement i undervisningen: elev, samhälle, kunskapstyp 1 och kunskapstyp 2, går att 

illustrera i form av en fyrfältare där de olika ytterområdena motsvarar olika sätt på vilket kunskap 

kan läras ut och vilkas intressen som tillgodoses.
43

 Detta innebär att beroende på i vilket av dessa 

fyra fält som man anser att kunskapen bör existera får det konsekvenser på tillvägagångssättet och 

elevernas möjligheter till utveckling. Det kan här vara en poäng att klargöra att Arfwedsons menar 

att den bästa undervisningen inte äger rum med enbart ett av dessa grundelement utan snarare en 

blandning av alla, en slags didaktisk pluralism.
44

 Teorin appliceras på uppsatsens resultat för att 

granska vilket fält de två museernas kunskapstyp hamnar i. Detta för att ta reda på om det går att 
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urskilja huruvida upplägget och förmedlingen försöker ta sin utgångspunkt i varje besökares/elevs 

förutsättningar eller om fokus istället ligger på att förmedla utvandringen på ett så allmängiltigt, 

samhälleligt plan som möjligt. Frågor som här blir relevanta att undersöka är ifall besökaren/eleven 

får ta del av olika perspektiv och livsöden kring de olika teman och då lättare kan ta till sig av 

detsamma och bli berörd, samt om de erhåller eller skapar denna kunskap. Det ska till diskussionen 

tilläggas att museerna inte har något krav att några styrdokument ska följas men då museerna likväl 

är en arena för lärande, och som får mängder med skolgrupper på besök varje år
45

, är det ändå av 

stort värde att undersöka hur de förhåller sig till denna undervisningsteori. Teorin ligger som bilaga 

två i uppsatsen där även nyckelorden för varje fält omnämns. För tydlighetens skull sammanfattas 

de fyra fälten kort nedan: 

 

- Fält ett (elev och kunskapstyp 1) ser till att eleven erhåller faktabaserad kunskap men utifrån 

olika kanaler och perspektiv för att på så sätt reproducera kunskapen på bästa sätt.  

- Fält två (samhälle och kunskapstyp 1) ser till att eleven erhåller faktabaserad kunskap genom 

ett av samhället bestämt tillvägagångssätt. 

- Fält tre (elev och kunskapstyp 2) ser till att eleven erhåller sammanhangsbaserad kunskap 

där betoningen ligger på elevens unika identitet och fria skapandeförmåga.   

- Fält fyra (samhälle och kunskapstyp 2) ser till att eleven erhåller sammanhangsbaserad kun-

skap där betoningen ligger på samhällets egna värderingar och grund.  

4.3 Kategorisering av museers förmedlande  

I boken Learning in the Museum ritar professor emeritus George Hein upp en fyrfältare inom vilken 

man kan dela in olika lärandesituationer i ett museum, baserat på vilket förhållningssätt 

utställningarna har till lärande och kunskap. De fält inom vilka utställningarna kan hamna i 

benämns av Hein som ”Didactic, Expository”, ”Stimulus-Response”, ”Discovery”, 

och ”Constructivism”.
46

 Han skriver förvisso att utställningarna inte alltid har en uttalad riktlinje 

men att detta är en fördel för dem då: 

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 education and 

visitors will still receive powerful educational messages, but these may be mixed and/or 
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contradictory and visitors may be confused.
47

   

Det är med andra ord oftast en fördel för museerna att anamma en tydlig riktlinje angående kunskap 

och lärande då det annars kan uppstå förvirring hos besökarna. Vilken inriktning som väljs kan 

också få stora konsekvenser för hur besökarna tar till sig utställningarna. I ett museum ordnat 

efter ”Didactic, Expository” får besökarna ta del av utställningar med en tydlig struktur samt början 

och slut. Det framkommer också tydligt för besökarna vilka kunskaper som ska läras av det material 

som visas upp vilket gör att lärandemålen sedan tidigare är tydliggjorda och bestämda av det 

innehåll som utställningen har. Ett ”Stimulus-Response” museum har också en tydlig struktur med 

en början och slut men här är det ett tydligare fokus på förstärkande och motiverande komponenter 

där besökarna exempelvis får positiv återkoppling om de svarar rätt på en fråga.  Denna tydliga 

struktur, som är fallet med de två första fälten, faller dock bort om ett museum är ordnat 

efter ”Discovery”, som istället uppmuntrar besökarna att själva ta reda på svar till olika frågor. 

Nyckelorden här blir istället att upptäcka och frilägga och de svar som besökarna sedan kommit 

fram till sätts i jämförelse med museets egen sanning, som ses som den rätta tolkningen. Den sista 

inriktningen, ”Constructivism” har ingen konkret början eller slut, ej heller någon tydlig struktur 

eller ordning. Besökarna får istället ta del av en mängd olika infallsvinklar och uppfattningar där 

även en rad olika lärandesätt erbjuds. Det som visas knyter an till besökarnas egen erfarenhet, ofta 

genom experiment och gissningar, där målet är att besökarna själva ska få skapa mening och 

värdera den information som framkommer i utställningen på egen hand.
48

  

 

I uppsatsen undersöks alltså, genom Heins teori, vilka riktlinjer som Utvandrarnas hus samt 

Emigranternas hus har valt att arbeta efter för att förmedla utvandringen till den breda massan. 

Museerna har trots allt en unik möjlighet, men också ansvar, att hålla historien om utvandringen vid 

liv och de valda tillvägagångssätten för detta spelar stor roll för vilken uppfattning besökarna 

kommer få av denna massrörelse. Det blir därför av värde att undersöka vilka friheter som ges till 

besökarna och huruvida museerna ger flera infallsvinklar av utvandringen utan att tydligt framhäva 

någon som den enskilt sanna. Teorin ligger som bilaga tre i uppsatsen, där nyckelorden för varje fält 

finns markerat. 
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5. Metodiska överväganden samt genomgång av studieobjekt 

5.1 Valda metoder 

Uppsatsen är av kvalitativ och komparativ karaktär där observation och intervjuer använts för att 

undersöka vilken historieförmedling de två museerna använder sig av samt hur dessa två skiljer sig 

åt. En kort motivering till användandet av komparativ metod är att den är en flexibel metod som kan 

sätta in ett uppfattat välbekant fenomen i nya perspektiv samt att den ”identifierar liknande fenomen 

eller strukturer i åtminstone två olika miljöer vilka knyts samman av en specifik problematik.”
49

 

Den komparativa metoden har större potential att bli korrekt genomförd om jämförelseobjekten är 

få till antalet, något som denna uppsats tagit hänsyn till. Att jämföra två objekt på djupet ger därför 

oftast en tydligare bild av fenomenet än att översiktligt granska tio liknande objekt mot varandra.
50

 

De faktiska utställningarna har granskats grundligt på så sätt att alla montrar och material 

undersökts och bearbetats mot de uppsatta frågeställningarna. Besöken ägde rum den 19 november 

2015 på Emigranternas hus samt den 12 december 2015 på Utvandrarnas hus. Då utställningarna 

varierade i storlek och utformning tog de olika lång tid att undersöka. Besöket på Emigranternas hus 

varade i 3,5 timme medan Utvandrarnas hus istället behövde 4,5 timme för att undersökas.  

 

Undersökningen har tagit sin utgångspunkt i den observationsmall som utgör bilaga ett. Denna 

malls karaktär har tagit sin utgångspunkt i det innehåll och de kunskapskrav som återfinns i 

kursplanerna för historia på gymnasiet samt läroplanen i sin helhet. Det är här viktigt att betona att 

observationen är av särskild karaktär eftersom den i detta fall tittar på ett dött objekt, utställningarna, 

än vad som annars är det vanligaste studieobjektet, människan. Innebörden av detta blir att 

utställningarna är statiska fram till den dag då de förnyas. Det leder till fördelen att läsaren på ett 

enkelt sätt kan kontrollera uppsatsens resultat genom att själv besöka de två museerna. En potentiell 

nackdel med denna observation kan inträffa om utställningarna görs om eller tages bort helt, 

eftersom det studerade materialet då inte längre finns tillgängligt för den breda massan och därför 

omöjliggör en granskning av läsaren. Båda utställningarna har dock inte förändrats i någon 

nämnvärd utsträckning sedan deras respektive öppnande vilket troligtvis kan innebära slutsatsen att 

museerna är nöjda med utformningen av utställningarna. För att tydligt klargöra för läsaren exakt 

vad som undersökts under observationerna, och som genererat i undersökningens resultat, bifogas 

alltså samtliga frågeställningar som tillsammans utgör observationsmallen. Dessa är uppdelade 

utifrån de didaktiska frågorna som denna uppsats tar sin grund i, vad, hur och varför, som besvaras 
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genom dels de faktiska utställningarna och dels intervjuerna med guiderna, både skriftligt och 

muntligt. De två första kategorierna i mallen, vad och hur, besvaras genom utställningarna medan 

den sista kategorin, varför, främst ges svar på via direktkontakten med guiderna.  

 

Intervjuerna med guiderna har genomförts både muntligt såväl som skriftligt via mail då en av dessa, 

på grund av tidsbrist, inte kunnat avvara tillräckligt med tid för att muntligt besvara alla de frågor 

som utgör varför-kategorin. Frågorna över mail som skickades till denne guide behandlade sålunda 

de frågor som inte hann besvaras under den muntliga intervjun. Detta betyder att båda guiderna haft 

möjlighet att bemöta samma frågor och ämnen men där det varit aningen svårare att ställa 

följdfrågor till den guide som valde att besvara delar av undersökningen via mejl. Frågornas 

karaktär har nämligen varit semi-strukturerade vilket innebär att ämnena sedan tidigare varit 

bestämda men att frågorna under intervjuerna kan ta olika inriktningar och formuleringar beroende 

på vad guiden väljer att ta upp. Den främsta fördelen med denna intervjumetod är att jag som 

forskare mer kan gå ner på djupet kring de frågor som under intervjuerna varit särskilt intressanta. 

Detta hade varit omöjligt med strukturerade intervjuer eftersom dessa inte ger något utrymme för att 

lämna den fastslagna intervjumallen. Med semistrukturerade frågor har intervjuerna sålunda vunnit 

mer i djup och kvalité än vad som hade varit fallet med strukturerade frågor.
51

 

 

Skälet till dessa intervjuer ligger i värdet att låta museerna själva få förklara varför de valt och 

väljer att lägga upp utställningarna på de specifika sätten. Varför-frågan kan även vara svår att 

kunna identifiera genom observation utan kräver snarare ett mer djupgående intervjuperspektiv. Här 

bör givetvis ett källkritiskt förhållningssätt appliceras eftersom guiderna troligtvis vill sätta muséet i 

god dager. Likväl kommer deras svar utgöra ett djup i undersökningen som inte hade varit möjligt 

med enbart observation som metod. Hur väl guidernas svar motsvaras i utställningarna framkommer 

i analysen.  

 

Samtliga metoder utgår sammanfattningsvis från ett empiriskt, induktivt synsätt där insamlandet av 

material från studieobjekten utgör grunden för att skapa generella samband mellan museers 

förmedlande och gymnasieskolans styrdokument. Detta är det klart vanligaste arbetssättet inom 

historiska studier då kunskapen rättfärdigas nerifrån och upp, från riktig observation till 

konstruerandet av sanna slutsatser.
52
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5.2 Genomgång av studieobjekten 

Nedan följer en kortare genomgång om de båda studieobjekten, deras historia samt de permanenta 

utställningar de har om utvandringen. Svenska Emigrantinstitutet, som till stor del ansvarar för 

museernas framställning och underhåll, grundades år 1965 då syftet var att bevara arkiv, intervjuer 

och minnen från den svenska emigrationen till Amerika mellan 1846-1930. Institutionen har även 

dokumenterat invandringen till Sverige under de senaste decennierna och då fokuserat på 

invandrarnas erfarenheter av att lämna sina hemländer för Sverige. Svenska Emigrantinstitutets 

dokumentation kan därför fungera som en källa till kunskap för de personer som nu etablerar sig i 

Sverige.
53

 Informationen om museerna är hämtad dels genom museernas hemsidor men också dels 

genom mail och intervjuer med guiderna.  

5.2.1 Utvandrarnas hus (Växjö) 

Utvandrarnas hus rymmer både utställningar och forskningsverksamhet där utställningen Drömmen 

om Amerika är permanent och som skildrar 1800-talets stora emigrationsvåg.
54

 Utställningen gjor-

des om i en helt ny version nästan precis vid millenniumskiftet. Detta efter att en tillbyggnad av 

huset gjordes under 1999. Några få inslag i utställningen är från 1968, annars är merparten av 

materialet från tiden då tillbyggnaden skapades. Personen som producerade utställningen heter 

Willy Läth, från Ord och Bild i Växjö, medan texterna skrevs av chefen för Utvandrarnas hus och 

Svenska Emigrantinstitutet, professor Ulf Beijbom. Adine Ozolins och Solveig Kristiansson skap-

ade de montrar och den design som utställningen har.
55

  

5.2.2 Emigranternas hus (Göteborg) 

Emigranternas hus påbörjade sin verksamhet på allvar år 2005 genom ett bidrag från kommunen 

som täckte lokalkostnaderna. Själva inredningen har blivit till främst genom eget snickeri och små 

medel och de montrar som utställningen idag består av inköptes, av nuvarande guiden Roger Bodin, 

några år senare från Eksjö dit de förflyttats från deras dåvarande ägare Utvandrarnas hus. Till en 

början tog de stor nytta av kompetensen som fanns i Växjö men på senare år har samarbetet 

museerna emellan minskat till en närmast obefintlig nivå. Emigranternas hus väljer helst att inte 

benämna sig självt som ett museum då de inte finner sitt material tillräckligt omfattande för att 

tilldela sig den stämpeln. De väljer istället att betona sin förmåga till storytelling
56

 som de menar 
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ligger långt fram jämfört med många andra museer.
57

 Utställningen Det nya landet, som är av 

permanent karaktär, tar upp utvandringen i ljuset av annan europeisk utvandring genom åren men 

den drar även paralleller och jämförelser med svensk invandring i dåtid och nutid. 

6. Undersökningen 

Undersökningen är uppdelad i tre delkapitel: Resultat, Analys och Slutsatser. I resultatet återges de 

två museernas förmedling av utvandringen separat från varandra samt strukturerat utifrån de tre 

didaktiska frågorna, vad, hur och varför. I den efterföljande analysen sätts resultatet i relation till 

styrdokumenten och teorierna för att avslutningsvis bilda slutsatser, tillsammans med tidigare 

forskning, i delkapitlet med samma namn.  

6.1 Resultat 

I detta kapitel redovisas de svar på de didaktiska frågorna som utgör uppsatsens frågeställningar. De 

två museernas svar presenteras var för sig för att det tydligt ska framkomma hos läsaren vilken 

historieförmedling varje museum använder sig av. Då de didaktiska frågorna vad och hur ibland kan 

omfattas av samma anteckningar tilldelas de samma delkapitel för att undvika förvirring hos 

läsaren.
58

 Då undersökningen är baserad på de faktiska utställningarna samt till viss del även 

intervjuer är materialet svårt att direkt referera till i fotnoterna. Av den anledningen presenteras 

materialet utan fotnoter men om läsaren likväl vill undersöka anteckningarna återfinns dessa hos 

forskaren.  

6.1.1 Emigranternas hus 

Vad förmedlas och hur förmedlas det? 

Utställningen i Emigranternas hus är uppdelad i två våningar där den första våningen tar upp 

utvandringen sett ur ett lokalt perspektiv, det vill säga Göteborg. Den andra våningen är istället 

inriktad på ett nationellt men även globalt perspektiv där betoningen ligger på förhållandena i 

Amerika för utvandrarna.  

 

Den första våningen illustrerar utvandringen mycket via bilder och fotografier med korta tillhörande 

texter.  En majoritet av det som visas upp fokuserar på tiden från 1900-talet och framåt och 
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betoningen ligger på att lyfta fram den vanliga människans historia. Nästintill samtliga fotografier 

och bilder består av kända motiv från Göteborgsområdet som vill skildra livet i staden innan avresa 

till Amerika. Besökaren kan även finna annat material från utvandringen som bland annat skänkta 

dagboksutdrag och giftermålsbekräftelser men även modeller på de fartyg som troligtvis förde 

människor över Atlanten under den specifika tiden. Här finns också en karta över Mellan- och 

Sydsverige där definitioner på bland annat landskap, härad och församling ges. I en av montrarna 

får besökaren ta del av en backstugehistoria som handlar om hur kvinnan Signhild Petersdotter från 

Vederslövs socken levde sitt liv och på en pelare bredvid finns en kort information om 

Nationalföreningen mot emigrationen, en samtida motståndsrörelse till hela utvandringsfenomenet. 

Den enda information besökaren får om livet i Amerika är genom de brev som donerats till museet 

samt de fotografier som visar på själva ankomsten till det nya landet där majoriteten av dessa har 

tagits från Ellis Island. Perspektivet ligger främst på mikronivå genom att utställningen vill lyfta 

fram den vanliga människan men det finns inslag av både meso- och makroperspektiv också. Det 

sistnämnda framkommer exempelvis genom en kortare beskrivning av uttrycket Freden, vaccinet 

och potäterna. Det som tilldelas klart mest utrymme på första våningen är annars en stor 

cylinderformad monter som tar upp det faktum att snuset etablerade sig i Amerika under 

utvandringsvågen. Detta illustreras genom att lokalanknytningen Göteborgs Rapé utgör exemplet på 

hur snuset fick ett starkt fäste i Amerika under perioden, något som tar sig uttryck genom 

fotografier samt korta tillhörande texter som berättar om olika snussorter och olika städers Snoose 

Boulevard
59

. 

 

Allt som oftast får besökaren ingen längre förklaring till det som visas upp i utställningen. Korta 

informationstexter vid sidan av fotografierna eller dagboksanteckningarna nämner oftast bara själva 

motivet eller vem som skrev texten. Utställningen saknar därför konkreta förklaringar till materialet 

samt olika perspektiv att förstå detsamma utifrån. Montrarna behandlar också vitt skilda ämnen, 

även om de står bredvid varandra, vilket gör att besökaren kan fundera över hur allt hänger samman. 

De få livsöden som utställningen lyfter fram har ofta ett narrativt framställningssätt men som på 

samma gång inte ger några källkritiska infallsvinklar. Ett exempel på detta är historien om Signhild 

i Vederslöv där texten beskriver henne som snäll och flitig samt att man fortfarande minns henne i 

Vederslöv. Besökaren får i detta fall ingen information om vilket material som använts eller i vilken 

kontext man kan placera Signhild i. Då informationstexterna mestadels antingen är just narrativa 
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eller enbart faktabaserade blir det svårt att greppa och bli påverkad av de livsöden som utställningen 

vill lyfta fram. Den första våningen har sammanfattningsvis ett stort fokus på mikrohistoria och 

socialhistoria som tar sig uttryck genom de många fotografier och bilder på emigranter som vittnar 

om deras öden. Våningen är inte utformad utifrån något kronologiskt förlopp utan texterna och 

materialet skiftar ständigt i tid och rum.   

 

Det informationsblad som besökaren får i samband med utställningen på plan ett ses som ett 

komplement till materialet som beskrivits i ovanstående stycke. Här får besökaren i kronologisk 

ordning först information om byggnaden som idag inrymmer museet och som då var avreseplats för 

ungefär 1,5 miljoner svenskar. Informationsbladet berör även Sillgatan
60

där livsförhållandena 

beskrivs för de olika människorna som uppehöll sig där. Därefter behandlas vilka det var som 

emigrerade och varför man tillslut tog beslutet att lämna sina hemtrakter. Berättelsen utgår från 

förhållandena i hemtrakten och förflyttar sedan fokus till hur samma emigranter upplevde tiden i 

Göteborg innan avresa. Resan beskrivs i nästa kapitel där de olika sträckorna samt några av de 

färjebolag som var verksamma nämns. Avslutningsvis beskrivs förhållandena på plats i Amerika, 

hur det gick för emigranterna samt så dras kopplingar mellan orsakerna till utvandringen till dagens 

invandrare i Sverige. 

 

Våning två inleds med några bilder och en informationsskylt om att många svenskamerikaner med-

verkade i Coca Colas reklamapparat under emigrantvågen. I en monter bredvid får besökaren sedan 

ta del av komikern och artisten Olle i Skratthult genom flertalet bilder och faktatexter. Via en ljudfil 

kan man även lyssna på ett inspelat stycke från just samma person. Utställningen berättar sedan 

vilken påverkan utvandringen kunde få för socknar runtom i Sverige. Detta illustreras genom en 

informationsskylt som utgör exemplet Bäckseda socken där 360 personer utvandrade år 1849, vilket 

var en stor del av den totala befolkningen på 761 det året. En närliggande karta till montern om 

Bäckseda socken tar upp ett exempel på den rörlighet som många emigranter tvingades till väl i 

Amerika. Exemplet är emigranten Ole Hanssons resa runtom i Amerika på jakt efter jobb. Även 

utställningen på våning två är mycket fokuserad på bilder med tillhörande informationsskyltar. Be-

sökarna kan till exempel titta på bilder på fartyg, Ellis Island, annonser i tidningar samt minnesbil-

der över svensk folkrörelse i Chicago där motiven bland annat är en fackförening för typografer och 

en nykterhetsförening. Ett annat fokus som våning två har är att lyfta fram svenskarna i städerna, i 
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synnerhet Chicago där en detaljerad karta visar var i staden svenskarna bosatte sig. Genom bilder 

men också ett diagram framkommer även vilka yrken som var populärast hos svenska män respek-

tive kvinnor på arbetsmarknaden i städerna runtom Amerika. 

Det är också ett påtagligt större perspektiv på det globala i utvandringsvågen på våning två. I mitten 

av utställningen finns nämligen statistik och en viss genomgång av emigrationen från Nordeuropa 

med betoning på Tyskland, Irland och Italien. Till samma monter hör också en viss genomgång av 

den judiska utvandringen från Östeuropa. Det globala perspektivet är också representativt vad gäller 

sammanblandningen av olika kulturer. Längst bort i utställningen tar exempelvis flertalet montrar 

upp svenska traditioner i det nya landet och svenskarnas möten med andra etniska grupper. Här kan 

vi bland annat läsa om Jenny Nyströms julkortstomtar, midsommarfiranden och vattentornet i Min-

nesota som är utformad som en kaffekanna. På andra sidan av dessa montrar lyftes svenska fram-

gångssagor upp, däribland Greyhoundbolaget och kupongföretaget Gold Bond Stamp Company. 

Våning två tar även upp socialhistoria i form av bland annat bilder på kvinnornas situation i fabri-

kerna i Minneapolis men också genom en pyramidformad bild som behandlar hierarkin inom järn-

vägen för immigranter i Amerika. 

Det är en tydlig koppling till dagens migration i utställningen. Mitt i utställningen dras jämförelser 

mellan immigranter i Sverige idag med hur svenskarna betedde sig i Amerika under den stora ut-

vandringsvågen. Till detta tema jämförs till exempel de villkor som gällde för dåtidens utvandrare 

med de villkor som gäller idag för de som invandrar till Sverige, vad gäller arbetsförhållanden, fri-

tidsintressen och boplatser. Tre tidningsklipp från olika svenska tidningar idag visar besökaren att 

arvet från utvandringen fortfarande är påtagligt i Amerika, trots att den ägde rum för mer än 100 år 

sedan.  

Likt våning ett har våning två fokuserat mycket av sitt förmedlande via bilder och kortare texter 

därtill. Besökaren får inte speciellt mycket information om det som visas upp och ofta verkar det 

vara upp till besökaren att på egen hand förstå sammanhanget. Så är fallet till exempel med montern 

om Bäckseda socken där besökaren inte kan läsa något om vilka orsaker som föranledde eller vilka 

konsekvenser för byn som utvandringen ledde till. Utställningen är heller inte kronologiskt upp-

byggd utan de olika montrarna kan ta upp vitt skilda områden av utvandringen, trots att de står 

bredvid varandra. Jämfört med våning ett är det här ett större fokus på ett globalt samt ett nutida 

perspektiv och även mer socialhistoria kommer till uttryck, såsom föreningsliv och arbetsförhållan-

den. 
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Precis som på våning ett får besökaren på våning två ett informationshäfte att ta med och som är 

uppradat i siffror där samma siffror återfinns på utställningens olika montrar. Detta häfte förklarar 

vissa bilder och montrar på ett aningen mer ingående sätt än vad som är fallet med de texter som 

återfinns på montrarna. Häftet har likväl mest inslag av konstaterande karaktär där bildens motiv 

slås fast utan några större utläggningar om dennes roll i utvandringsvågen i stort. Det ger alltså inte 

besökaren någon överblicksbild över utvandringen utan hela häftet är enbart uppdelat utifrån de 

olika bilderna som finns på utställningen.   

Varför förmedlas det? 

På informationsskylten precis i inledningen av utställningen på våning två berättar Emigranternas 

hus om syftet med hela utställningen. Detta menar museet vara att vi har upplevt precis detsamma 

som våra vänner från andra delar av världen upplever just nu på deras väg till Sverige, det vill säga 

större massförflyttningar. Vi har således mer som förenar oss än som skiljer oss åt, något som vi ska 

ta tillvara på, menar museet. Det vill därför få besökarna att förstå hur det kan vara att fly eller av 

annan anledning tvingas lämna sitt hemland. Museet ser sig självt som en mötesplats för alla som 

vill arbeta för gemenskap mellan olika folkgrupper och för dem som vill arbeta för att förverkliga 

ett bättre liv i Sverige för våra vänner som kommer utifrån. Kopplingen mellan då och nu samt 

mellan emigration och immigration är därför naturliga delar i hela förmedlingen av utvandringen, 

menar museet, och det är genom detta arbetssätt som besökarna kan få ta del av stadens rika och 

fylliga historia och få upp ett intresse för aktiv forskning på området. Nyckelorden för hela 

utställningen menar museet är Tillsammans och Gemenskap.  

 

Museet vill också betona sin förmåga till storytelling, det vill säga att berättandet står i centrum för 

förmedlingen av utvandringen. Emigranternas hus vill av den anledningen helst inte definieras som 

ett museum då de menar att mängden material för att rättvist erhålla denna benämning inte är 

tillräckligt. Styrkan ligger istället på detta historieberättande som främst tar sig uttryck i de guidade 

visningarna där guiden involverar besökarna i själva berättelsen.    

6.1.2 Utvandrarnas hus 

Vad förmedlas och hur förmedlas det? 

Utvandrarnas hus utställning om utvandringen till Amerika är på ett våningsplan och inleder med en 

vägg där elever i en årskurs två-klass i Växjö skrivit och målat vilka föremål de skulle ta med sig 

om de utvandrade till ett annat land. Vid väggen står även en amerikakoffert från den senare delen 
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av utvandringsvågen som blivit donerat till museet. En tillhörande informationsskylt berättar att 

kofferten tillhört en viss Gottfrid Nilsson som arbetade bland annat inom taxi- samt inom 

kylskåpsverksamheten i Amerika. Utställningen överlag är väldigt mycket uppbyggd på just detta 

sätt: en till flera föremål eller bilder förklaras genom tillhörande informationsskyltar och 

tillsammans berör de ett liknande tema. Så är fallet till exempel med montern om Titanic. Genom 

flertalet bilder, illustrationer och informationstexter får besökaren ta del av fartygets karaktär och 

vilket rykte det hade innan avresan. Texten berättar också detaljerat om de ödesdigra minuterna då 

fartyget kolliderade med isberget och vad som hände närmast efter det. Intill montern med Titanic 

kan besökaren beskåda två reklamplakat med två olika färjebolag samt en statistisk genomgång av 

restider och biljettpriser under vissa specifika år mellan 1841-1968. Denna del av utställningen har 

också en monter som berör hur den tekniska utvecklingen bidrog till att segelfartygen byttes ut till 

förmån för ångfartygen. På en monter intill illustreras även själva livet ombord, där resan sågs som 

den första riktiga semestern för de flesta resenärer. Tidigt i utställningen görs alltså en poäng av att 

redogöra för själva överfarten till Amerika, med betoning på socialhistoria men även till viss del 

teknisk historia.  

 

Genomgående under hela utställningen är att fokus ligger på att skildra utvandringen ur ett 

nationellt och ibland även ett globalt perspektiv, som i fallet med Titanic. Det är få inslag av 

lokalhistoriska perspektiv och dessa behandlar allt som oftast donerat material, exempelvis koffertar 

eller dagboksutdrag, från människor som haft någon anknytning till Växjö eller Småland med 

omnejd. Det bör till ämnet tilläggas det mer direkt pedagogiska, och lokala, inslaget i form av 

papper föreställandes flaskposter med tillhörande text, skapade av lågstadieelever i Växjö, som 

använder sin fantasi och berättar hur livet i Amerika vore om de var emigranter på den tiden. Ett 

annat stort fokus i utställningen, i synnerhet i inledningen, ligger på att redogöra för ankomsten i 

Amerika. Besökaren får här bland annat ta del av information, via texter och bilder, hur 

förhållandena på mottagarstationen Ellis Island var och hur dessa kraftigt kunde skifta beroende på 

om emigranten hade någon åkomma eller åkte första-, andra- eller tredjeklass. Även själva 

transporterna inom Amerika, främst med järnvägen, behandlas. Det är här ingen särskild  

infallsvinkel på just svenskarna som grupp utan betoningen ligger istället på ett slags 

allmänperspektiv där samtliga immigranter, oavsett global härkomst, definieras inom allmäntermen 

immigranterna. Detsamma gäller för en monter lite längre in i utställningen som tar upp den första 

immigrantstationen, Castle Garden.  
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Ett tydligare fokus på svenskarna, både i Sverige och i Amerika, hittar besökaren lite längre in i 

utställningen. På en av montrarna här redogörs det för de förutsättningar i Sverige som låg till grund 

för utvandringen, bland annat missväxt, överbefolkning och social misär i Stockholm, där 

dödligheten var dubbelt så hög som på landsbygden. Även i detta fall förmedlas ämnet genom 

flertalet bilder, illustrationer och texter. Till samma monter kan besökaren även titta på en 

dockhusmodell föreställandes Sillgatan i Göteborg och mittemot denna finns en annan modell som 

illustrerar Stadsgården i Stockholm 1879 där olika livsöden samlas på samma bild, alltifrån 

societetsdamer till TBC-sjuka och tiggargossar. Dessa två ögonblicksmodeller fokuserar alltså på 

lokala perspektiv medan en dator bredvid, med så kallad touchscreen, istället tar upp övergripande 

statistik från utvandringen, såsom Sveriges och USA:s folkmängd olika år och årlig emigration och 

återinvandring 1851-1930.  

 

Först i mitten av utställningen finns montern Utvandringen börjar. Denna monter är inriktad på den 

första riktiga utvandringen från Sverige till Amerika som ägde rum år 1638 och blev starten på 

svenskkolonin Nya Sverige. Montern redogör för vilka grupper i samhället som blev en del av 

denna tidiga utvandring och hur det gick för kolonin. Bredvid denna monter finns porträtt och 

sammanfattningar av tre personer som betytt mycket för 1800-talets utvandring, där besökaren till 

exempel kan läsa om verklighetens Karl-Oskar. I närheten av denna monter finns också en modell 

som illustrerar en scen ur Vilhelm Mobergs bok Soldat med brutet gevär samt ett tillhörande utdrag 

från samma bok. Montrarna i utställningen är med andra ord inte ordnade i någon kronologisk följd 

utan skilda teman i tid och rum kan stå bredvid varandra. Detta visar sig också när besökaren läst 

igenom informationen vid Castle Garden-montern och förflyttar sig någon meter framåt i 

utställningen för att då komma i kontakt med nästa monter, som istället fokuserar på 

agentverksamheten på Sillgatan. Bredvid denna monter står i sin tur ett cirkeldiagram och några 

träfigurer som tillsammans tar upp vilka yrken som flest människor i Sverige arbetade med under 

olika utvandringsår. På golvet, längst med ena väggen, finns flera koffertar där en av dessa är öppen 

och visar kläder, en yxa och en emigranthandledning. En mängd olika emigranthandledningar är 

likaså uppsatta på väggen intill.  

 

Ju längre in i utställningen man kommer desto tydligare blir perspektivet inriktat på livet i Amerika. 

En stor plats i utställningen får religionen som utvandringsorsak. Besökaren kan till exempel läsa 

om bröderna Hedström som tillhörde den första utvandringsvågen på 1840-talet och om Bishop Hill, 
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svenskbygden där janssarna
61

 kom att utveckla ett eget litet samhälle. Det går här även att läsa om 

konventikelplakatet
62

samt om andra kristna rörelser, däribland metodistkyrkan och baptistmission-

ärerna. Olika kyrkliga rörelser tillsammans med ideella organisationer och myndigheterna beskrivs 

också som motståndare till alla de ohederliga människor som försökte lura immigranterna i Amerika. 

Det blir i samband med detta allt tydligare i utställningen att fokus mer och mer riktas mot immi-

granternas förutsättningar i Amerika. I en närliggande monter beskrivs de pullfaktorer som gällde 

för jordbruket och som fick immigranter att flytta till Amerika. Här redogörs det för Homesteadact
63

 

1862 och fotografier visar på förutsättningar inom jord- och skogsbruket. Området Maine tages upp 

i en annan monter som ett exempel på en annan viktig pullfaktor i sammanhanget, det faktum att 

området såg ut som dåtidens Sverige. Genom en karta bredvid kan besökaren titta på var i Amerika 

svenskar bosatte sig 1880 jämfört med 1900. Samma monter tar upp kvinnobristen på landsbygden, 

att svenskarna assimilerade sig snabbare än många andra nationaliteter och att industriarbetarna 

överlag var fler än bönderna, något som många tror förefaller vara tvärtom. Vi får också ta del av ett 

specifikt lokalt levnadsöde, smålänningen Sven Magnus Svensson, som genom ett giftermål byggde 

upp ett omfattande affärsimperium i Texas med bland annat bomull, kreatur och fastigheter. Till 

detta imperium ville han anlita många smålänningar som arbetade som cowboys för honom. 

 

Mot slutet av utställningen är perspektivet fortsatt riktat på livet i Amerika men här får stadslivet en 

allt större plats jämfört med de andra delarna av utställningen. Besökaren får ta del av förhållandena 

i bland annat New York och Chicago och det är ett tydligt fokus på svenskarna, i grupp men också 

på enskilda individer. Till de sistnämnda finner vi exempelvis Olle i Skratthult, vars liv förmedlas 

genom bilder och en informationsskylt. Under denna stora monter som behandlar stadslivet under 

utvandringen finner besökaren olika typer av material hämtat från städerna. Museet har också valt 

att försöka levandegöra livet i städerna genom en miniatyrgata av Snusgatan. Här kan besökaren till 

exempel, genom olika ljudupptagningar, stifta bekantskap med livet i en restaurang, hos en fotograf, 

en arbetsförmedling och en skräddare. Inom samma del av utställningen går det också att läsa om 

den svenska kvinnoemigrationen, eftersom dessa ofta hamnade i städerna, samt föreningslivet i stä-

derna, med exempel från midsommarfiranden och svenskarnas dag i Minnesota. Trots att huvudde-

len av utställningens sista del är baserat på stadslivet finns det montrar som berör andra ämnen. Till 

dessa hör bland annat emigrationen till Kanada, emigrantpressen, en modell som visar hur svenska 
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skogsarbetare arbetade i British Columbia samt etablerandet av kyrkor i Amerika, med exempel 

från Augustanasynoden och Missionsvännerna. Avslutningsvis tar utställningen upp några svenskar 

som på olika sätt har betytt mycket för Amerika, i och med deras utvandring. Två av de som be-

handlas är Frederick Lundsby som år 1915 bestämde över 30 000 kommunala befattningar i Chi-

cago och antikrigstalaren Charles Lindbergh Sr. Utställningen avslutas också med en kortare ge-

nomgång av guldrushen och en tavla med fyra stycken återvändare på 1920-talet som berättar om 

hur deras utvandring var. 

 

Genomgående under utställningen anammas det ett förklarande framställningssätt. Informations-

skyltarna redogör för själva temat men också ofta över orsaker och konsekvenser som påverkade 

eller påverkades av temat. Förmedlandet av de olika temana sker på en mängd olika sätt, däribland 

genom informationsskyltar, bilder, illustrationer, modeller, donerat material, ljudupptagningar och 

miniatyrgata för att väcka den breda massans intresse. Det finns underlag för att konstatera att ut-

ställningen anammar makro-, meso- och mikroperspektiv på förmedlandet. Besökaren kan nämligen 

ta del av landsomfattande orsaker till utvandringen såväl som personliga livsöden och specifika 

gruppers situationer. En blandning gäller också när det kommer till valet av infallsvinklar. Det finns 

alltså dels montrar och information som berör den globala utvandringen men dels också montrar 

som istället lyfter fram ett mer lokalt, småländskt perspektiv. Merparten av materialet i utställning-

en är också inriktat mot att skildra socialhistoria men det finns även flera inslag av ekonomisk, poli-

tisk och teknisk historia också. Till denna diskussion är det dock viktigt att lyfta fram att utställ-

ningen inte uppmanar till något direkt källkritiskt reflekterande utan besökaren väntas ta till sig av 

materialet utan att ifrågasätta det. Det är visserligen ett vanligt förekommande i utställningen att 

besökaren får ta del av olika perspektiv och infallsvinklar kring ett tema men montrarna lyfter ändå 

inte fram problematiken med de olika källmaterialen som utställningen tar sin grund i. På så sätt är 

besökarens roll passiv i utställningen. Utställningen är heller inte ordnad i kronologisk följd utan de 

olika montrarna kan ta upp vitt skilda områden inom utvandringen trots det faktum att de står bred-

vid varandra. 

Varför förmedlas det?  

Utvandrarnas hus menar att de vill levandegöra utvandringen och även göra tydliga kopplingar till 

situationen med flyktingströmmarna idag. Detta kommer till exempel fram i utställningen genom de 

pedagogiska inslagen med flaskposterna och bilderna på föremål som elever idag hade tagit med sig 

på en emigrantresa. Perspektivet ska alltså ligga både på in- och utvandring där jämförelser ska 

kunna dras mellan då och nu. Utvandrarnas hus finner att sitt innehåll är genomarbetat men att ut-
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formningen är aningen föråldrad i sin karaktär. Museet menar att det är ett medvetet fokus på per-

sonöden och mikrohistoria överlag eftersom dessa infallsvinklar är betydligt lättare för besökaren 

att ta till sig och bli berörd av. Dessa infallsvinklar utvecklas ytterligare i de faktiska visningarna 

museet har för skolklasser och föreningar. 

6.2 Analys 

Det genomgångna resultatet kommer i detta delkapitel att kopplas samman med både Arfwedsons 

och Heins teori för att få en mer djupgående kunskap om förmedlandet av utvandringen och vilka 

konsekvenser detta får för skolverksamheten. Resultatet kommer även att jämföras med läroplanen, 

det centrala innehåll samt kunskapskraven för de olika kurserna i historia på gymnasiet. Detta för att 

ta reda på hur väl ett museibesök svarar mot dessa mål.  

 

Emigranternas hus fokuserar till stor del sitt innehåll på material såsom bilder, fotografier, 

dagboksutdrag och donerade brev, oftast med en kortare informationsskylt intill. 

Informationsskylten tar främst upp vad det är för föremål, eller motiv på bilden, och när i historien 

det tillkom. Det är sålunda ett tydligt fokus på faktabaserad kunskap för besökaren. 

Informationsskyltarna är mycket sällan av någon förklarande karaktär och tar inte upp speciellt 

många infallsvinklar kring varje tema. Det leder till att den knappast kan anses taga sin 

utgångspunkt i besökarens möjlighet till att producera kunskap utan istället får besökaren ta del av 

en färdig uppsättning montrar och information som sedan tidigare är bestämd av samhället, mer 

specifikt museet. Av dessa anledningar hamnar Emigranternas hus i fältet där samhället och 

kunskapstyp 1 huserar i Arfwedsons undervisningsteori. Detta fält lyfter alltså fram en faktabaserad 

kunskap som samhället och i synnerhet museet anser vara det viktigaste för besökaren att 

reproducera.  

 

Utvandrarnas hus, å andra sidan, har en utställning som till mycket högre grad är baserad på mer 

omfångsrika informationsskyltar som ofta förklarar bakomliggande orsaker och direkta 

konsekvenser av ett tema inom utvandringen. Besökaren får här också ta del av många olika 

gruppers öden och levnadsvillkor vilket kan få personen i fråga att vilja sträva efter att producera 

egen kunskap på området, det vill säga närma sig kunskapstyp 2. Detta skulle dock innebära att 

själva kunskapen som museet förmedlar inte skulle vara i centrum, vilket den i detta fall är. 

Utvandrarnas hus ger en form av sanning som eleverna sedan ska ta till sig av vilket gör att den 

produktiva kraften hos besökaren avstannar. Museet har ändå, genom sitt tydliga fokus på att skildra 
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ett tema på en mängd olika vis och genom olika förmedlingskanaler (texter, bilder, fysiska material, 

elevarbeten, ljudupptagningar, miniatyrgata m.m.), ett mer konkret fokus på besökarens olika 

förutsättningar och bakgrunder. Det gör att Utvandrarnas hus snarare hamnar i fältet där elev och 

kunskapstyp 1 finns. Det bör dock påpekas att utställningen också är fastställd utifrån vad samhället 

och museet anser vara av värde att förmedla vilket gör att det också finns inslag av samhällets 

inflytande i Utvandrarnas hus.  

 

En intressant detalj i sammanhanget är att båda museerna strävar efter att besökarna ska kunna 

knyta dåtid till nutid och dagens flyktingar till den tidens utvandrare. Det innebär att besökaren 

behöver kunna se utvandringen ur flera perspektiv och även uppmuntras av utställningen att 

producera fram denna typ av kunskap. Emigranternas hus har några montrar som, främst med bilder, 

tar upp skillnader mellan dagens invandrare och dåtidens utvandrare men detta kan knappast klassas 

som tillräckligt för att hamna inom fältet där eleven och kunskapstyp 2 finns, som är det fält som är 

mest likt museernas syfte. Detta betyder med andra ord att museernas förhoppningar och syfte med 

sina respektive utställningar inte riktigt följs i praktiken. Arfwedsons undervisningsteori visar alltså 

att man som besökare troligtvis lämnar de två museerna med aningen skilda intryck då betoningen 

ligger olika mycket på begreppen elev och samhälle men där de båda till övervägande del 

förespråkar en faktabaserad förmedling av utvandringen.   

 

Kopplingarna till Heins teori visar att Emigranternas hus befinner sig i fältet Didactic, Expository. 

Besökaren får nämligen ta del av en utställning som sedan tidigare tydliggjort vad som är av 

intresse att få reda på om utvandringen. Besökaren får ej heller testa sina kunskaper eller 

uppmuntras till att värdera den information som framkommer om utvandringen, utan får ta del av ett 

färdigt paket som museet gjort. Det ska dock påpekas att det finns inslag av de andra fälten också i 

Emigranternas hus. Utställningen knyter exempelvis genomgående utvandringen till dagens 

flyktingsituation samt har ett genomgående lokalt perspektiv, vilket gör att besökaren lättare kan 

koppla till sina egna erfarenheter på området. Utställningens montrar har ej heller någon logisk 

placering utifrån de teman de berör. Montrar som berör vitt skilda ämnen kan stå bredvid varandra 

vilket leder till att utställningen inte riktigt har den tydliga struktur som är kännetecknet för 

Didactic, Expository. Trots dessa avvikelser tillskrivs Emigranternas hus detta fält eftersom museet 

utgår från att lärandet görs stegvis bit för bit och där besökaren ses som en passiv mottagare av alla 

dessa bitar. Då museet ej tillhandahar förstärkande eller motiverande komponenter, som är fallet 

med fältet Stimulus-Response, blir därför valet av Didactic, Expository naturligt.  
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Det är aningen svårare att analysera Utvandrarnas hus då detta museum, i högre grad än 

Emigranternas hus, har många inslag från de flesta av fälten i Heins teori. Det enda fältet som direkt 

saknas är Stimulus-Response eftersom besökaren inte får testa sina kunskaper genom något konkret 

svar-fråga-objekt. Utställningen i sig har ej heller någon konkret slinga som besökaren ska gå där 

utställningens början och slut tydligt framkommer. Besökaren kan med andra ord ta vilka vägar som 

helst i utställningen vilket gör att det inte finns någon riktig struktur på vandringen. Detta talar i sin 

tur för fältet Discovery som just betonar att besökaren själv kan gå omkring och upptäcka de för hen 

mest intressanta områdena inom utvandringen. Texterna som finns på informationsskyltarna 

behandlar också ofta det specifika ämnet utifrån flera olika infallsvinklar och lärandesätten är 

många i utställningen, vilket leder till att utställningen även berör fältet Constructivism. Det är 

likväl en typ av sanning som framkommer och museet uppmuntrar inte medvetet besökaren till att 

reflektera över materialet utifrån sin egen kontext och erfarenhet. Tanken är istället att det material 

och den information som finns i utställningen ska besökaren ta till sig av och se dessa som de 

viktigaste delarna i att förstå utvandringen. Även här ses alltså kunskapen som något som tilldelas 

besökaren bit för bit genom att museet inte medvetet uppmuntrar till att besökaren ska tänka utanför 

utställningens ramar. Detta betyder alltså att kunskapen ligger utanför människan, som ett färdigt 

paket, vilket leder till slutsatsen att även Utvandrarnas hus, i huvudsak, är ett museum konstruerat 

utifrån Didactic, Expository.  

 

Båda museerna faller alltså inom samma fält, Didactic, Expository, men där framförallt 

Utvandrarnas hus har stora influenser av de övriga fälten. Museerna anser sig tillhandahålla 

sanningen där utställningarna ses som förmedlare av den sanna kunskapen om utvandringen till 

besökarna. Kunskapen ligger sålunda utanför besökaren, som ska inhämta densamme bit för bit 

genom att ta del av de olika montrarna. Först efter att ha tagit del av samtliga montrar har besökaren 

fått en heltäckande bild av utvandringen. Till vilken grad besökaren sedan reflekterar över all 

information och kunskap som givits av utställningarna är oklart eftersom inget av museerna 

medvetet uppmuntrar till självreflektion och kritiska överväganden. Det blir härmed intressant att 

lyfta in kursplanerna i historia för att ta reda på hur mycket ett besök på något av museerna kan 

hjälpa eleverna till att uppnå det centrala innehållet samt kunskapskraven.  

 

Läroplanens betoning på en icke-konfessionell skolgång överensstämmer med själva förmedlandet 

av utvandringen i båda museerna. Det finns exempelvis få värdeladdade ord och normativa inslag i 

de informationstexter som behandlar varje tema på montrarna. I Utvandrarnas hus får besökaren 
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också ta del av flera olika perspektiv och infallsvinklar vilket gör att fler röster blir hörda. Detta 

hänger också ihop med läroplanens krav på att undervisningen ska arbeta med relationer mellan 

människor, människans unika egenvärde samt förmåga till att visa respekt för vår gemensamma 

miljö. Att besökarna till de båda museerna även får ta del av alltifrån lokala till globala perspektiv 

kring olika ämnen gör att ytterligare en punkt i läroplanen tillgodoses. Skolan ska nämligen inte 

enbart främja det svenska perspektivet utan i allra högsta grad även det nordiska, det europeiska och 

det globala perspektivet, vilket med andra ord uppnås av de båda museerna. En annan punkt som 

läroplanen berör är att låta eleverna förstå andra människors villkor och värderingsgrunder. 

Emigranternas hus kopplingar till nutidens flyktingströmmar och Utvandrarnas hus fokus på olika 

gruppers livsöden har just denna infallsvinkel som kan öppna upp till diskussion angående 

individens frihet och integritet samt alla människors lika värde.  

 

Vad de båda museerna inte uppnår i läroplanen är kravet på att uppmuntra till personliga 

ställningstaganden hos eleverna. Det källkritiska tänkandet ska, enligt läroplanen, finnas med under 

hela undervisningstiden och eleverna ska få tillfällen att kunna reflektera över och själva ta ställning 

till den information och kunskap som de tar del av. Då både Arfwedsons och Heins teori avslöjar att 

inget av museerna arbetar på detta sätt uppnår de av den anledningen inte detta krav från läroplanen. 

En annan punkt som museerna inte svarar upp till är skolans krav på att kunskapen hos eleverna ska 

ta sig olika uttryckssätt – fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Emigranternas hus uppvisar 

egentligen bara det första uttryckssättet medan Utvandrarnas hus även berör förståelse. Färdigheter 

eller förtrogenheter är uttryckssätt som inte kommer fram i något av museerna, som därför fallerar 

på denna punkt i läroplanen. Läsaren bör dock än en gång ha i åtanke att museerna ej har någon 

skyldighet att följa skolans styrdokument, men att det likväl kan ligga i deras intresse eftersom de 

varje år tar emot många skolklasser.  

 

I den konkreta historieundervisningen ska eleven inte bara erhålla kunskaper om det förflutna utan 

även kopplingar mellan dåtid, nutid och framtid. Då Emigranternas hus har ett tydligare fokus på 

kopplingar till idag efterlevs denna del av historieämnets syfte bättre i detta museum än vad som är 

fallet med Utvandrarnas hus. Dock är utställningen i Växjö betydligt mer inriktad på att lyfta fram 

olika perspektiv och infallsvinklar på utvandringen vilket leder till att detta museum bättre kan 

svara mot historieämnets krav på att kunna analysera förändringsprocesser genom olika tolkningar. 

Vad gäller nästa punkt i ämnets syfte, att kunna utveckla förståelse för olika levnadsvillkor i tid och 

rum, visar uppsatsens resultat att båda museerna baserar sin utställning i mångt och mycket på 
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mikrohistoria där olika livsöden behandlas. Det är därför befogat att konstatera att även detta krav 

tillgodoses genom ett besök på något av museerna. Svårare blir det istället för andra delar i 

syftesbeskrivningen. Eleverna ska nämligen även få kunskaper i hur historia har använts av olika 

grupper och människor samt utveckla en förmåga till att söka, tolka och granska material. Då båda 

museerna redan förser eleverna med ett färdigt koncept, som samtidigt ses som sanningen, 

uppmuntrar inte detta eleverna i någon högre grad till att reflektera över förmedlingen och 

innehållet. Utställningarna har också ofta ett utanför-perspektiv som snarare berättar om ett 

fenomen under utvandringen än att visa på konkreta exempel på material som är skrivet av olika 

emigranter där syftet varit att använda historien till deras fördel. Till viss del efterlevs detta ändå, 

fast i syftets sista punkt: vilken roll kulturarv spelar för identitets- och verklighetsuppfattning, 

eftersom båda museerna tar upp att emigranterna ofta behöll många av sina traditioner från 

hemlandet när de väl kom till Amerika. Sammanfattningsvis upplevs de båda museerna, trots vissa 

inbördes skillnader, ha utställningar som till stor del överensstämmer med historieämnets syfte.  

 

Vilken av historieämnets alla kurser skulle då bäst ha nytta av ett besök i något av de båda museerna? 

Kurserna 1a1 och 1a2 samt 1b tar upp en översikt av den europeiska tidsindelningen med en 

särskild betoning på 1800- och 1900-talets industrialisering och demokratisering. Eleverna ska 

också få kunskaper om viktiga förändringsprocesser där bland annat migration och mänskliga 

rättigheter exemplifieras. Till dessa arbetsområden lämpar sig därför ett besök på något av museerna. 

Utdrag från exempelvis dagböcker och fartygsbiljetter i de båda utställningarna leder till att 

eleverna också får ta del av historiskt källmaterial skapat av människor eller grupper som försöker 

förändra sin egen eller andras situation. Detta är också en viktig del i det centrala innehållet för 

dessa kurser. Bristen på källkritik och inslag av hur olika människor använder sig av historia, som är 

de två övriga punkterna i det centrala innehållet, har redan förklarats i föregående stycke. Det ska 

likväl än en gång påpekas att dessa kursers mål är att behandla världshistorien ur ett europeiskt 

perspektiv men också på en översiktlig nivå.  

 

På grund av dessa anledningar kan istället besök på något av de två museerna lämpa sig bättre i 

fördjupningskurserna 2a, 2b-kultur och 3 där fokus istället ligger på att ta upp lokalhistoria, global 

migration och kulturmöten där eleverna ska arbeta med frågeställningar som haft stor betydelse för 

individer, grupper och samhällen. Utvandringen kan därför ses som ett arbetsområde som faller väl 

inom kursernas ramar. Emigranternas hus har i detta fall en större betoning på just lokalhistoriska 

inslag medan Utvandrarnas hus tar upp utvandringen sett till många olika perspektiv på både mikro-, 
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meso- och makronivå, vilket leder till att museerna ter sig relevanta på olika punkter i det centrala 

innehållet. Av dessa tre historiekurser är Historia 3 den kurs som går ner än mer på djupet där 

eleverna ska arbeta med en global förändringsprocess under 1800- och 1900-talet och förstå hela 

sambandskedjan av orsaker och konsekvenser. I detta fall lämpar sig ett besök på Utvandrarnas hus 

bättre eftersom det museet har en tydligare inriktning på att ge utförliga förklaringar sett ur flera 

olika perspektiv till de teman som montrarna behandlar. I denna kurs ska eleverna också komma i 

kontakt med kulturarvssektorn, inom vilken just museiverksamheten återfinns. Sammanfattningsvis 

kan ett besök på något av de två museerna vara nyttigt vilken kurs som eleverna än tillhör. Besöken 

kan dock kopplas tydligare till det centrala innehållet om kursen i fråga är av mer fördjupande 

karaktär. Utvandrarnas hus mer utförliga förklaringar gör att det museet är att föredra för de mer 

fördjupande kurserna.   

 

Bristen på djupgående förklaringar till de teman som tages upp om utvandringen i Emigranternas 

hus gör att ett besök på det museet enbart visar upp en bild av utvandringen som ligger på skolans 

E-nivå. Eleverna får nämligen genom ett sådant besök en översiktlig genomgång om utvandringen 

genom mycket korta informationsskyltar som sällan tager upp orsaker och konsekvenser till olika 

händelser under denna tid. Det finns visserligen ett tydligt fokus på att jämföra det förflutna med 

dagens flyktingströmmar men även detta görs på ett genomgående översiktligt plan. Museet ger 

vidare många exempel på betydelsefulla människor men informationen om dessa rör sig allt som 

oftast på ren faktabaserad nivå. Det bör dock påpekas att ett besök givetvis kan leda till att eleven 

själv börjar reflektera kring materialet och utvandringen men då museet inte aktivt stödjer denna 

form av förmedling hamnar utställningen under de krav som faller inom ramen för betyget E. Vad 

gäller Utvandrarnas hus får eleven betydligt mer djupgående förklaringar och infallsvinklar till de 

olika teman där det inte sällan sker ett jämförande perspektiv mellan olika fenomen. Detta museum 

rör sig alltså betydligt mer inom den nivå som utgör betyget C. Skälet till att museets utställning 

inte berör de aspekter som kategoriseras som A-nivå är på grund av den nästan obefintliga mängden 

nyanserat material. Det dras exempelvis knappt några paralleller alls till dagens förhållanden eller 

uppmuntrar eleven till att dra egna slutsatser och antaganden om utställningen. Till denna analys är 

det viktigt att lyfta fram det faktum att inget av museerna uppnår kraven på källkritik eller 

kunskapen om hur olika historiska skeenden använts på skilda sätt beroende på grupp. Det betyder 

att ett besök på något av museerna inte automatiskt leder till att eleven får inslag av alla 

kunskapskrav.  
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6.3 Generella slutsatser och kopplingar till forskningsfältet i stort 

Genom uppsatsens teorier och kopplingar till styrdokumenten framkommer det att de båda 

museerna skiljer sig åt sett till innehåll, förmedlande och relevans för gymnasieelever. Vad gäller 

själva innehållet kan man dra följande slutsatser utifrån besök hos de båda museerna: 

 

- Emigranternas hus har ett innehåll som huvudsakligen är kopplat till diverse olika material 

direkt hämtat från utvandringstiden såsom fotografier, koffertar och dagboksutdrag och syf-

tar till att ge besökaren/eleven konkreta faktabaserade kunskaper. Tyngdpunkten ligger på 

att förmedla lokalhistoria från Göteborg men också på socialhistoria i form av personöden 

och levnadsvillkor i Amerika samt tydliga kopplingar till dagens flyktingströmmar.  

- Utvandrarnas hus har ett innehåll som huvudsakligen är av varierad karaktär där både 

material från utvandringstiden samt montrar med bilder och informationstexter syftar till att 

ge besökaren/eleven konkreta fakta- och förståelsebaserade kunskaper. Tyngdpunkten ligger 

på att förmedla utvandringen främst genom ett nationellt perspektiv, med vissa lokalhisto-

riska inslag, samt genom att skildra livet i Sverige, på överfärden och i Amerika genom fler-

talet olika infallsvinklar.  

Museerna skiljer sig även åt en del vad gäller själva förmedlandet av samma innehåll. Till 

uppsatsens hjälp har Arfwedsons undervisningsteori samt Heins teori om kategorisering av museers 

förmedlande använts för att undersöka de studerade utställningarnas förhållande till begreppet 

kunskap och lärande i relation till besökaren/eleven. Genom att sätta samman de svar som 

framkommit genom analyserna med de två teorierna bildas följande slutsatser: 

 

- Emigranternas hus har ett på förhand bestämt förmedlingssätt och faktabaserat innehåll där 

besökaren/eleven ses som en passiv mottagare av den information och kunskap som museet 

anser vara de viktigaste, och de rätta, för att förstå utvandringen.  

- Utvandrarnas hus har ett på förhand bestämt fakta- och förståelsebaserat innehåll men detta 

tar sig uttryck genom flera olika förmedlingssätt där besökaren/eleven ses som en passiv 

mottagare av den information och kunskap som museet anser vara de viktigaste, och de 

rätta, för att förstå utvandringen.   

- Inget av museerna har en utställning som uppmuntrar besökaren/eleven till egna reflektioner 

eller kritiska överväganden över vare sig materialet eller förmedlingen utan betraktas istället 

som bärare av den sanna tolkningen och kunskapen.  
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Båda museerna har således en syn på besökaren/eleven där denne ska reproducera ett sedan tidigare 

bestämt innehåll som museerna ansett vara de mest centrala att få kunskaper i om utvandringen. 

Skillnaden ligger i att Emigranternas hus utgår från ett specifikt förmedlingssätt, material med 

tillhörande korta informationsskyltar, medan Utvandrarnas hus istället använder sig av flera olika 

förmedlingssätt, alltifrån ljudupptagningar, pedagogiska inslag, donerat material och miniatyrgata. 

Applicerandet av Arfwedsons teori visar att Emigranternas hus berör fältet som innehåller samhället 

där syftet är att ge den sanna bilden av ett fenomen genom det valda rätta sättet för den breda 

massan. Samma teori visar också att Utvandrarnas hus snarare befinner sig i fältet som innehåller 

eleven där syftet är att ge den sanna bilden av ett fenomen genom olika sätt för att tillgodose varje 

individs skilda inlärningsmöjligheter. Inget av museerna uppvisar något förmedlingssätt som tar sin 

utgångspunkt i att eleven själv ska ges möjlighet till att producera sin egen kunskap, det vill säga 

det fält som Arfwedsons definierar som kunskapstyp 2. Kopplas de båda utställningarna till skolans 

styrdokument leder detta till följande slutsatser: 

 

- Både Emigranternas hus och Utvandrarnas hus förmedlar utvandringen på ett sådant sätt att 

det finner stöd i relativt många av läroplanens olika delar.  

- Både Emigranternas hus och Utvandrarnas hus har ett innehåll som lämpar sig väl för de 

flesta av de olika historiekursernas, i synnerhet fördjupningskursernas, centrala innehåll.  

- Emigranternas hus har ett innehåll och en förmedling som motsvarar kunskapskraven för E-

nivå. 

- Utvandrarnas hus har ett innehåll och en förmedling som motsvarar kunskapskraven för 

både E- och C-nivå.  

Ett skolbesök på något av museerna kan alltså ligga väl i linje med styrdokumenten. Många av 

punkterna i både centrala innehållen och kunskapskraven tillgodoses men absolut inte alla, något 

som både lärare och elever ska vara medvetna om. Det främsta problemet med de båda museerna i 

detta avseende är bristen på fördjupade kunskaper som ligger på A-nivå samt ett källkritiskt 

förhållningssätt. Eftersom inget av museerna uppmanar eleven till att själv reflektera och fördjupa 

sig i materialet kräver det att eleven får kompletterande material på dessa områden för att täcka in 

alla punkter i centrala innehållet och ge möjlighet till det högsta betyget. Ett skolbesök kan därför 

inte på goda grunder anses tillräckligt för att eleven ska få in samtliga styrdokuments olika delar 

utan bör snarare ses som ett komplement till den ordinarie undervisningen i skolan.  

 

Uppsatsen har berört ett ämne som Adolfsson redan 1987 menade forskades alldeles för lite om, det 
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vill säga vilken påverkan olika utformningar av utställningar får för besökarens meningsskapande 

och lärande.
64

 Genom att sätta denna undersökning i jämförelse med den tidigare forskning som 

gjorts på ämnet framkommer även en högst splittrad museiverksamhet i landet, sett till innehåll och 

förmedlande. Insulanders forskning visar till exempel att i hennes två undersökta utställningar, 

Forntider 1 och Forntider 2 på Historiska museet i Stockholm, är besökarna mycket aktiva genom 

att utställningarna ställer direkta frågor till dem. Besökarna är även själva med i tolkningen av 

materialet som finns i utställningarna genom reflektionsunderlag vilket leder till att Insulander valt 

att kategorisera dessa två utställningar till kategorin: Nya museer. Denna kategori har en 

postmodern infallsvinkel leder till att museet självt inte äger sanningen kring det utställda temat 

utan besökaren är högst delaktig till att skapa sin egen sanning kring det.
65

 Någon postmodern 

stämpel i den bemärkelsen går knappast att tilldela de museer som Axelsson undersöker i sin 

avhandling. Här handlar det istället om två utställningar, Afrikafararna och Kongospår, som hon 

väljer att benämna som raka, vars innebörd är en färdig och oproblematisk berättelse som tilldelas 

besökarna, trots att Kongospår uppmuntrade till att interagera med materialet. Med detta resultat 

menar Axelsson att det fortfarande är ett stort glapp mellan museiverksamheten och skolan än 

idag.
66

 Hennes användande av begreppet rak utställning har flera likheter med fältet Didactic, 

Expository i Heins teori, som använts i denna uppsats. Trots att båda undersökta museum i denna 

uppsats, Emigranternas hus och Utvandrarnas hus, visserligen tilldelats detta fält i Heins teori finns 

det ändå stora skillnader mellan dessa två. Emigranternas hus har ett tydligare fokus på både 

lokalhistoria och nutidsperspektiv medan Utvandrarnas hus fokuserar på förmedlandet utifrån flera 

olika perspektiv, alltifrån makro till meso och mikro, från globalt till lokalt, från ekonomisk- till 

politisk historia.  

 

Sett ur en skolkontext är det således viktigt att reflektera över vad man som lärare vill få ut med ett 

besök på ett museum. Aronsson skriver att så länge vi är medvetna om vilka ställningstaganden vi 

gör när vi skapar historia är det inga problem om normativa inslag, i form av materialurval och 

framställningsformer, synliggörs eftersom detta är något naturligt i vårt sätt att bearbeta den 

information vi finner viktigast.
67

 En reflektionstråd som bildas av Aronssons tankar är huruvida de 

två museerna borde införa en slags informationstext eller utlåtande i sina utställningar som just 

behandlar hur de diskuterat och övervägt kring vilket material som ska visas upp och hur samma 
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material ska visas upp. Med andra ord borde, sett till Aronssons tankar, de textstycken som tillhör 

denna uppsats två delar med namnet: Varför förmedlas det? finnas med i utställningarna. I grund 

och botten handlar det om, precis som Aronsson och Gerrevall skriver, att museerna i mångt och 

mycket fungerar som sanningsbärare och då skolklasser kommer på besök tilldelas museet en 

väldigt fri roll att lägga upp besöket på det sätt som faller dem bäst in, utan någon större påverkan 

från lärarens håll. Detta leder i sin tur till att eleverna oftast får ta del av en sedan tidigare utvald 

bild av, i detta fall, utvandringen. Vilken bild av utvandringen som efterlevs hänger alltså till största 

del på museerna själva. Detta resonemang knyter an till uppsatsens titel. Att ordet historien står i 

bestämd form innebär just det faktum att museerna valt ut ett specifikt sätt att visa upp utvandringen 

på och som ses som det rätta. Deras mål är inte att hålla olika historier vid liv. Deras mål är heller 

inte att öppna upp för nya historier och hålla dessa vid liv. Deras mål är istället: att hålla historien 

vid liv.  

7. Sammanfattning 
 

Denna magisteruppsats har, genom intervjuer och observationer, undersökt hur två museer, 

Emigranternas hus i Göteborg och Utvandrarnas hus i Växjö, förmedlar sitt innehåll om 

amerikautvandringen till besökarna, baserat på de klassiska didaktiska frågorna vad, hur och varför. 

Resultatet har sedan kopplats till två teorier där den ena, Arfwedsons undervisningsteori, undersöker 

utställningarna i ljuset av de didaktiska aspekterna i skolans värld gällande bland annat olika 

kunskapstyper. Den andra teorin, Heins teori, fokuserar istället på att besvara hur utställningarna 

förhåller sig till begreppen kunskap och lärande inom museiverksamheten. Avslutningsvis har även 

kopplingar dragits till gymnasieskolans styrdokument, både vad gäller den allmänna läroplanen men 

också de specifika kursplanerna och kunskapskraven i historia, för att ta reda på hur väl lämpat ett 

museibesök är för en elev i någon av historiekurserna.  

 

Resultatet och analysen visar att utställningarna skiljer sig relativt mycket åt i både innehåll och 

förmedling. Emigranternas hus har ett tydligare fokus på lokalhistoriska perspektiv och förmedlar 

detta främst genom mycket enkla och konstaterande informationsskyltar med tillhörande bilder. 

Utvandrarnas hus, å andra sidan, tar upp utvandringen ur flera olika perspektiv och ofta med 

betydligt mer berikade och förklarade informationsskyltar än Emigranternas hus. Utställningen i 

Växjö förmedlar även sitt material via flera olika förmedlingskanaler vilket gör att den utställningen 

inriktar sig tydligare på att nå ut till en så bred massa som möjligt. I båda museerna ges dock 
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besökaren ett färdigt kunskapspaket som ska reproduceras utan något större krav på källkritiska 

eller självreflekterande resonemang. Genom att koppla denna analys till styrdokumenten visar det 

att ett besök på något av de båda museerna kan visa sig vara lämpligt oavsett vilken historiekurs 

eleven läser, då alla kursers centrala innehåll har delar som direkt kan kopplas till 

utvandringsperioden. Vad gäller kunskapskraven har inte utställningarna någon speciellt nyanserad 

bild och Emigranternas hus kan heller knappast anses inneha en utställning som utförligt redogör 

för utvandringen. Av den anledningen tilldelas eleven ett färdigt kunskapspaket, som inte ska 

kritiseras och som främst ligger på E-nivå. Historielärare bör således använda ett museibesök på 

något av de två museerna som ett komplement till den ordinarie undervisningen och inte ha 

uppfattningen om att museerna kan bistå med att täcka in samtliga delar i styrdokumenten.  

8. Källor 

 

Anton Johanssons arkiv. Observationer och intervjuer genomförda och registrerade 19/11-15 samt 

12/12-15.  
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11.  Bilaga ett – Observations- och intervjumall 

 

Vad? 

- Vad är det för material som finns på utställningen? Följer utställningen en kronologisk ord-

ning, växlar mellan tid och rum eller tar den sin utgångspunkt i besökarnas tid och kontext? 

- Vilken typ av, och vems, historia skildras under utställningen? Är det politisk, social eller 

ekonomisk historia vi främst möter? 

- Fokuserar utställningen på vissa specifika delar av utvandringen och vilka är i så fall dessa? 

Vad betraktas som viktigt? Vad tages inte med? 

- Är materialet på något sätt anpassat för olika åldersgrupper eller används samma material 

för samtliga åldrar? 

- Kretsar utställningen främst kring olika föremål eller står informationstexter i centrum?  

Hur? 

- På vilket sätt interageras besökarna i själva utställningen? Testas dem genom frågor eller har 

de möjlighet att själva ställa frågor till materialet/utställningen? Är besökarna aktiva eller 

passiva? Är deras aktiva medverkan en naturlig del i själva utställningen eller ses dessa som 

sidospår?  

- Är utställningen av en sedan tidigare bestämd karaktär eller tillåts besökarna själva att forma 

sin ”egen” uppfattning om utvandringen? Blir begreppen upptäcka och skapa en naturlig del 

i utställningen? 

- Är det möjligt att upptäcka ett källkritiskt förhållningssätt i utställningen och hur tar sig 

detta i så fall uttryck? Laborerar utställningen med olika typer av historier som var och en 

har sina egna sanningsanspråk? 

- Hur väljer utställningen att presentera utvandringen? På ett berättande sätt, på ett sakligt och 

informativt sätt eller genom ett analyserande och reflekterande sätt? 

- Används olika typer av förmedlingskanaler? 

- Anammas det ett lokalt perspektiv under utställningen eller är det snarare ett övergripande, 

svenskt, perspektiv som fokus ligger på? Hur mycket informerar utställningen om det glo-

bala perspektivet? Hur synliggörs begreppen mikro, meso och makro i utställningen?  

- Hur väl integrerat är historiemedvetande i utställningen?  

 

Varför? 

- Varför är utställningen uppbyggd på just detta sätt? Varför är just detta innehåll relevant för 

besökaren och vilka gjorde detta val, samhället eller museet? 

- Kopplas utvandringen till vår tid och på vilket sätt genomförs detta? Vilka konsekvenser får 

detta?  
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12. Bilaga två – Arfwedsons undervisningsteori 

 
Arfwedson och Arfwedson. Didaktik för lärare. 1991. Sid 168.  
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13.  Bilaga tre – Heins teori 

 
Hein, George. Learning in the Museum. 1998. Sid 25.  


