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I förordningen om kursplan för svenskundervisning för invandrare står att eleverna 

förutom språkliga redskap för kommunikation också ska utveckla sin ”interkulturella 

kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem 

med företeelser i vardags-, samhälls- och arbetsliv i Sverige”.1 En väg att fördjupa 

arbetet med interkulturell reflektion kan gå via samarbeten mellan SFI-utbildare och 

museum. 

 

Många museer runtom i Sverige har under lång tid arbetat med svenska för invandrare 

(SFI). Den samlade kunskapen om dessa satsningar är dock bristfällig. Där pågår ett 

stort antal lokala samarbeten mellan SFI-utbildare, kommuner och museer som inte 

kartlagts och analyserats.2 Här finns en outnyttjad potential när det gäller 

möjligheterna för museerna att inspireras av och utbyta erfarenheter med varandra. 

Projektet interkulturell dialog på svenska museer handlar om att ta till vara på befintlig 

kunskap inom det här området och medverka till att den får en vid spridning i den 

svenska museisektorn. Föreliggande rapport bygger på en enkätundersökning om SFI 

på svenska museer som genomfördes i början av 2014 och redovisar de första 

resultaten av projektet. Med SFI avses reglerad undervisning som erbjuds vuxna 

invandrare men vi har i enkäten valt att även inkludera motsvarande utbildning för 

unga upp till 18 år. 

En webenkät med 23 frågor skickades ut till medlemsmuseerna i Riksförbundet Sveri-

ges Museer (RSM) och mellan 14 januari och 26 februari 2014 inkom 87 svar. Då två 

av svaren kom från organisationer som inte tillhörde museisektorn plockades dessa 

bort. Totalt svarade alltså 85 museer vilket utgör cirka 45 procent av de tillfrågade. 

Enkäten ligger som bilaga till denna rapport men kan också nås via följande länk 

<http://nckultur.polldaddy.com/s/sfi-undersökning>. 

 

                                                   
1 Förordning om kursplan för svenskundervisning för invandrare, SKOLFS 2009:2. 
2 Där är dock några undantag: Göteborgs stadsmuseum drev ett SFI-projekt mellan 2003 och 2008 
vilket har beskrivts i Bozic och Christianson (2008). Där finns också Bäckström och Grut (2012) som 
beskriver ett tillfälligt SFI-projekt på Jamtli i Östersund och det nordiska samarbetsprojektet SKI 
(Språk, kultur, identitet) som avslutades 2007 och där ett antal nordiska museer gemensamt 
publicerade en rapport vilket tar upp olika insatser inom detta område. Även i ett land som 
Storbritannien där man under lång tid arbetat mycket målmedvetet med social inkludering som en 
huvudfråga för museerna, är kunskapsläget likartat. Se till exempel Sergei (2013). 



 

I inledningen till webenkäten stod att syftet var att kartlägga museernas SFI-verksam-

het. Där stod också att med sådan verksamhet avsågs reglerad undervisning som er-

bjuds vuxna invandrare, samt motsvarande utbildning för unga upp till 18 år och kul-

turinstitutionernas samverkan med denna undervisningsform. I det epostmeddelande 

med vilket länken till webenkäten spreds, specificerades också vem frågorna riktades 

mot. Tanken var att enkäten skulle besvaras av den person vid museet som är ansvarig 

för pedagogisk verksamhet, avdelningschef eller motsvarande. Av epostmeddelandet 

framgick också att enkäten riktade sig till alla museer, även dem som saknade erfaren-

heter av SFI-verksamhet. 

Enkäten var alltså avsedd för den person som leder museets pedagogiska arbete och i 

svaret på den första frågan fick informanterna ange sin befattning. 

 

Diagram. Befattningar bland informanterna 

 

Som vi ser är det personer med många olika typer av befattningar som besvarat enkät-

en men den vanligast förekommande är dock museichef. Detta beror förmodligen i 

första hand på att vissa, i synnerhet mindre museer inte har någon personal anställd 

för att arbeta med lärande, än mindre någon avdelning för detsamma. Men man får 

också ta i beaktande att det är museichefen som först mottagit meddelandet och ibland 

därför också besvarat enkäten. Även om det egentligen tillhör en annan diskussion kan 

det i detta sammanhang vara intressant att notera att det i svaret om befattningar finns 

en väldigt stor variation och att informanterna anger inte mindre än 21 olika befatt-

ningar. Viss terminologi är naturligtvis utbytbar i tjänstebeteckningar så som till ex-
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empel avdelningschef, enhetschef, mellanchef och verksamhetschef, men denna vari-

ationsrikedom får ändå betecknas som ett bra exempel på den ambivalens som präglar 

tjänsteterminologin och då inte minst det som rör lärande, i den svenska museisektorn. 

 

Diagram. Antal anställda vid museum i undersökningen 

 

 

Närmare hälften eller 41 av informanterna arbetar på ett litet museum och med litet 

menas här att antalet medarbetare är tio eller färre. Sedan finns där 21 museer som har 

mellan 10 och 30 medarbetare och 13 museer som sysselsätter mellan 31 och hundra. 

Fem av museerna i vår undersökning har fler än hundra anställda. 

 

Nästa fråga i enkäten som handlar om hur många av de anställda som är pedagoger 

eller arbetar med lärande är inte lika enkel att sammanfatta då många museer har pe-

dagoger anställda på deltid och/eller under säsong. Ett annat problem när svaren ska 

tolkas är att det i Sverige inte finns en enhetlig terminologi för personer som arbetar 

med lärande men också att vad som ska betecknas som lärande inom en museiorgani-

sation är öppet för tolkning. En intendent anger till exempel i sitt svar på frågan om 

hur många av de anställda som är pedagoger eller arbetar med lärande att två har detta 

som huvuduppgift ”men jag hoppas att vi alla arbetar med lärande”.  

 

Nedanstående diagram visar att tolv museer i undersökningen har ingen eller färre än 

en person anställda för att arbeta med lärande. Vanligast bland museerna i undersök-

ningen är som synes att ha en till två personer anställda i den pedagogiska verksam-

heten. Endast fyra museer har fler än tio personer som arbetar med lärande. Bland 

informanterna var det 13 som valde att hoppa över denna fråga, vilket förmodligen 

hänger samman med att definitionerna är luddiga och många av anställningarna till-

fälliga. Bland de 72 svaren placerar 51 in sig på skalan under fyra anställda.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

<10 10-30 31-100 >100



 

 

Diagram. Anställda som arbetar som pedagoger/med lärande 

 

 

De fyra museer som i diagrammet ingår i stapeln med fler än tio pedagoger har i mer 

precisa tal angett att de har 10, 17, 18 och 20 personer anställda för att arbeta med 

lärande. När det gäller den sista siffran har dock respondenten svarat ”ca 20 (i någon 

form)” vilket gör det svårt att med säkerhet kategorisera in svaret under nämnda svars-

alternativ. Inget av dessa fyra museer har färre än totalt 45 medarbetare och tre av dem 

har över hundra personer anställda. Om man ska se till deras storlek i förhållande till 

besökssiffror så har det minsta av dem 125 000 besökare per år och det största fler än 

en miljon.  

 

Cirka tio procent av de museer som besvarat enkäten har fler än 200 000 besök per år. 

Vanligast är dock ett besökstal som ligger någonstans mellan 10 000-50 000. 

 

Diagram. Besökstal vid de undersökta museerna 
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En av enkätens mer övergripande frågeställningar handlar om i vilken utsträckning 

museerna har kommit i kontakt med SFI. Utifrån svaren på de två frågorna: har ni 

erfarenhet av fortlöpande, organiserad samverkan med SFI-utbildare respektive har ni 

bokningsbara aktiviteter/visningar som är anpassade för SFI-grupper som vill komma 

enstaka gånger, går det att urskilja tre kategorier av museer med olika grad av engage-

mang. Bland museerna i den första kategorin finner vi dem som har erfarenhet av fort-

löpande, organiserad samverkan med SFI-utbildare, till exempel genom pedagogiska 

program. Museer i den andra kategorin har inte erfarenhet av fortlöpande, organiserad 

samverkan men har däremot bokningsbara aktiviteter/visningar som är anpassade för 

SFI-grupper som vill komma enstaka gånger. Den tredje kategorin museer har ingen 

erfarenhet vare sig av organiserad eller mer sporadisk kontakt med SFI. 

 

Sju av museerna har inte svarat på en eller flera av de frågor som denna kategorisering 

bygger på vilket betyder att nedanstående diagram innefattar data från 78 av de 85 

museer som deltog i studien. 

 

Diagram. Museer kategoriserade utifrån grad av samverkan med SFI 

 

 

Som framgår av diagrammet handlar det om tre grupper som storleksmässigt är rela-

tivt jämförbara. Museer som helt saknar kontakt eller samverkan med SFI (kategori 3) 

är dock den minsta gruppen.  

 

Vilka skäl anger museerna för att arbeta med SFI-grupper? Museer som faller inom 

kategori 1 och har organiserad verksamhet, har fått besvara denna fråga. Det absolut 

vanligaste svaret handlar om att museet ska vara en mötesplats för alla, en plats för 
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inkludering eller integration. Av de 26 svaren på frågan – varför har ni satsat på orga-

niserad verksamhet för SFI-grupper? – handlade 13 av dem om detta. En av informan-

terna skriver: 

Vårt arbete ska utgå ifrån alla människors lika värde och vi ska bemöta alla på lika villkor 

oavsett bakgrund, förförståelse, åsikter och funktionsförutsättningar. Alla ska ha tillgång 

till det som man ser som sin historia, och våra utställningar och program ska innehålla 

möjlighet till igenkänning och beröringspunkter för många. Vårt uppdrag innefattar hela 

landet och alla medborgare. Vi ska vara närvarande lokalt, nationellt och digital. 

Där finns även svar i vilka det framhålls att museets profil särskilt lämpar sig för verk-

samhet av det här slaget och svar som antyder att museet genom sin verksamhet inom 

ramen för SFI lever upp till förväntade eller faktiska krav, utifrån eller från den egna 

organisationen. Så skriver till exempel en respondent från ett statligt museum att 

”[y]tterst handlar det om att vi tolkat vår verksamhet för SFI som en del av ett sam-

hällsuppdrag.” På detta museum finns SFI inte med som en prioriterad grupp i institut-

ionens styrdokument men verksamheten har av personal och kanske även av ledning 

fått status som prioriterad även om detta inte är formaliserat på papper. En företrädare 

från ett annat statligt museum där SFI inte heller finns med i styrdokumentet har på 

likartat sätt svarat att 

Vi är ett statligt museum och vår verksamhet utgår ifrån de kulturpolitiska målen, t ex att 

”Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande 

förmågor”. Vi har sett att besökare med utländsk bakgrund är underrepresenterade bland 

museets besökare och har därför velat göra museet känt även för dessa grupper.  

Låt oss för ett slag dröja vid frågan om SFI som prioriterad grupp i styrdokumenten. 

Hur vanligt är det egentligen att museernas styrdokument uttryckligen gör SFI till 

verksamhetens särskilda hänsyn? Inte särskilt vanligt, om man ser till svaren i just 

denna studie. Av de 79 museer som besvarade frågan uppgav 17 att SFI är en priorite-

rad grupp i styrdokumenten. 

 

 

 

 



 

 

Diagram. Finns SFI med i styrdokument 

 

De 17 museer som i sina styrdokument pekat ut SFI som prioriterad grupp återfinns i 

samtliga av de tre ovan urskilda kategorierna, det vill säga bland museer med organi-

serad SFI-verksamhet, museer med bokningsbara aktiviteter och museer utan SFI-

verksamhet. Att man har SFI-verksamhet behöver alltså inte betyda att detta är en in-

riktning som formaliserats i institutionens styrdokument och omvänt är det inte säkert 

att ett utpekande i styrdokumenten alltid borgar för verksamhet i praktiken. Däremot 

kan det, föga förvånande, konstateras att bland alla museer i undersökningen är det 

vanligast att SFI återfinns i styrdokumenten hos institutionerna i kategori 1. Men, även 

där är det endast en tredjedel som har sådana instruktioner.  

 

Diagram. Finns SFI med i styrdokument? Fördelning av svar bland museer med olika grad av SFI-engagemang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informanter som företräder museer där SFI finns i styrdokumenten säger till exempel 

att denna del av verksamheten ”ingår i museets ambition att arbeta med social inklu-

dering”, att den ”finns med i vår Tillgänglighets- och mångfaldsplan” eller att det 

“[f]rån 2014 är en prioriterad grupp”. Bland de som svarat nej på frågan kan man dock 
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i många svar ana att styrdokumenten på ett mer övergripande plan fokuserar på integ-

ration och mångfald utan att SFI-elever för den skull pekas ut som målgrupp. 

 

Ett av museerna i vår undersökning uttrycker i svaret på frågan om varför de inte har 

någon organiserad samverkan med SFI-utbildare, att det inte funnits någon efterfrå-

gan på denna typ av upplägg. Att museerna uppvaktas från SFI-utbildare tycks dock 

vara relativt ovanligt.3 Det förefaller i de allra flesta fall vara så att museerna aktivt sökt 

upp SFI-utbildare och tagit det första steget mot ett samarbete. När vi frågade muse-

erna i kategori 1 hur deras samverkan med SFI-utbildaren tillkommit framhöll således 

endast 5 av 27 museer att SFI-utbildaren varit den initiativtagande partern. Bland de 

övriga ska kommunen i ett fall ha haft denna roll och i 12 fall, museet. Sju av museerna 

angav att steget mot en samverkan ska ha tagits gemensamt med antingen SFI-utbild-

are, kommunen eller båda dessa aktörer. 

Vi ska nu titta lite närmare på museer i kategori 1, det vill säga de som har ett organi-

serat samarbete med SFI-utbildare. Finns det något, förutom denna inriktning av verk-

samheten som särskiljer dessa museer från övriga i vår undersökning? Svaret på denna 

fråga är, inte helt oväntat, ja. Det är otvetydigt att där finns ett samband, inte minst 

mellan storleken på museet och graden av engagemang i det som rör SFI.  

 

Diagram. Antal anställda fördelade utifrån grad av engagemang i SFI-verksamhet 

 

De blå staplarna i diagrammet ovan representerar museer i kategori 1, det vill säga dem 

med organiserad SFI-verksamhet. Slutsatsen som kan dras av denna bild är att ju fler 

                                                   
3 Undantaget det museum i kategori 1 som uttrycker att: ”Vi anser att det är en viktig grupp att satsa på 
samt att det har funnits en efterfrågan.” 
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anställda ett museum har desto större sannolikhet att institutionen bedriver organise-

rat samarbete med SFI-utbildare. Föga oväntat blir resultatet detsamma om vi istället 

väljer att studera museerna i de tre kategorierna utifrån antalet årliga besök – och då 

syftar vi inte på SFI-elever utan på museibesökare generellt sett. De blå staplarna är 

koncentrerade till diagrammets högra sida och de högre besökstalen medan de grå 

staplarna som representerar museer utan SFI-verksamhet är mer jämnt fördelade över 

hela skalan med undantag för gruppen längst till höger där vi återfinner museer med 

fler än 200 000 besök årligen. 

 

Diagram. Antal besökare fördelade utifrån grad av engagemang i SFI-verksamhet 

 

 

Majoriteten av museerna i kategori 1 har arbetat med SFI-samverkan under en längre 

tid. Sexton av resondenterna uppger att deras engagemang pågått i mer än fem år. 

Bland de övriga har sex av museerna 4-5 års erfarenhet, två har 1-3 års erfarenhet och 

två har mindre än ett års erfarenhet. I elva av 27 fall, är samverkan med SFI en del av 

den reguljära verksamheten. På sju av museerna har man bedrivit eller bedriver verk-

samhet i projektform medan resterande sju institutioner som besvarat frågan har er-

farenhet av verksamhet i såväl projektform som reguljär verksamhet. Bland informan-

terna i kategori 1 är det endast två som inte vet vem eller vilka som bedriver SFI-under-

visning i den egna kommunen. Detta kan jämföras med svaren från informanterna i 

kategori 3 där hälften angav att de inte visste. De vanligaste är att kommunala aktörer 

ensamma står för undervisningen – 15 av tillfrågade har angett detta som svar. I åtta 

fall säger museerna att det är kommunen i samverkan med andra aktörer som bedriver 

undervisningen och i två fall organiseras den helt av andra aktörer. 
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Oftast är det museerna själva som finansierar verksamheten. Sexton av de 27 museerna 

anger detta som svar. I tre fall står SFI-utbildaren för finansieringen och i ytterligare 

tre är det SFI och museet tillsammans som finansierar verksamheten. Tre personer har 

även uppgett ”annat” som svarsalternativ och då handlar det framförallt om att en-

gångssatsningar inom olika projekt där medel från till exempel Leader, Kulturrådet 

eller Framtidens kultur, har finansierat olika SFI-verksamheter. 

 

Diagram. Vem har finansierat verksamheten? 

 

 

Vad består då den organiserade verksamheten i? Vid hur många tillfällen besöker 

grupperna museet, hur många är det som deltar, vilka teman och metoder förekom-

mer? Ungefär hälften av museerna i kategori 1 uppger att varje SFI-grupp besöker dem 

flera gånger. Ett fåtal museer säger att grupperna kommer endast en gång medan det 

utifrån övriga svar är svårt att bedöma besöksfrekvensen. När det gäller planering av 

innehållet så är det vanliga att museipedagogerna och SFI-lärarna gör detta tillsam-

mans. ”Tillsammans arbetar vi fram ett upplägg som passar dem” skriver en informant 

medan en annan på likartat sätt uppger att ”[t]räffarna planerades i samråd mellan 

museet och gruppen”. Vissa museer har en lista med färdiga program som lärarna kan 

välja från och som sedan anpassas till eleverna i de aktuella grupperna. Andra erbjuder 

färdiga visningskoncept för SFI som lärarna själva kan använda när de kommer till 

museet. Endast ett fåtal museer, 7 av 27 har lärarmaterial speciellt inriktat mot SFI-

verksamhet som lärarna kan använda på egen hand vid besök på kulturinstitutionen.4 

Hälften av museerna som har organiserad SFI-verksamhet kan inte, i exakta tal, ange 

hur många som deltar i den. Klart är dock att 19 av informanterna arbetar på museum 

                                                   
4 I Sverige har till exempel Nordiska museet och Historiska museet tagit fram särskilda 
studiehandledningar för SFI-gruppen. Se referenserna allra sist i rapporten där det länkas till dessa. 
Denna typ av studiehandledningar är även vanliga i Storbritannien där motsvarigheten till SFI är 
ESOL (English for Speakers of Other Languages). 
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som har 100 eller fler än hundra deltagare per år och av dessa har tre över 1000 delta-

gare. Övriga åtta museer uppger antingen att de har under hundra besökare eller har 

inte underlag för att besvara frågan. 

 

Aktiviteterna som tillhandahålls av museerna är av varierande slag och i svaren nämns 

både mer teoretiska och praktiska upplägg så som till exempel visningar, seminarium, 

workshops, grupparbeten, filmvisningar, dagboksproduktion, diskussioner, eget skap-

ande, skrivande, hemuppgifter, stadsvandringar och vernissage. Ett museum nämner 

också att varje besök avslutas med fika och att det är under dessa fikastunder som en 

djupare kontakt mellan eleverna och museipedagogerna etableras. Några av museerna 

beskriver också hur deras pedagogiska program utgår från eleverna och deras egna er-

farenheter. ”SFI-elevernas egna föremål och berättelser [har] varit utgångpunkt för ak-

tiviteter tillsammans med museets innehåll som bakgrund”, skriver således en av in-

formanterna. Ett annat museum uppger att de arbetar med minnen och den egna histo-

rien som tema och utgår från ”deltagarnas personliga upplevelser, minnen och histo-

ria”. Igenkänning och jämförelse framhålls också som viktiga pedagogiska grepp och 

eleverna ges i programmen utrymme att ”relatera till och berätta om sin egen kultur”. 

 

Ämnesmässigt uppvisar de program som SFI-grupperna erbjuds, en mycket stor 

bredd. Några utgår från platsen och dess kulturhistoria, eleverna får lära känna sin 

stad genom visningar eller praktiska aktiviteter men i övrigt kan innehållet vara i stort 

sett vad som helst och ha som mål att utveckla såväl kompetenser som kunskap, vär-

deringar och färdigheter av olika slag. Bland de många teman som nämns märks till 

exempel tro, tradition och livets riter, natur, miljö och trädgårdsodling i teori och prak-

tik, identitet, mellanmänskliga relationer, fördomar, etiska och moraliska dilemman, 

aktuella debattämnen, design, mode, stilepoker, konsthistoria, konsthantverk och 

hemslöjd. [E]gentligen allt kan ju tas upp, skriver en av informanterna och tillägger att 

det är gruppens associationer och frågor som styr under aktiviteternas gång. Som en 

allmän kommentar till materialet kan man konstatera att variationsrikedomen när det 

gäller metoder och teman är stor och att det är svårt att se några tydliga mönster bland 

svaren. 

 

Vi bad också informanterna i kategori 1 ta ställning till sju påståenden som handlade 

om vad eleverna lär sig i museernas programverksamhet.  



 

 

Diagram. Effekter av lärande genom museernas SFI-undervisning. Informanternas* bedömningar inom följande 

områden.  

 

*Sammanställningen bygger på 28 svar  

Som framgår av diagrammet så kommer språkutvecklingen först på tredje plats när 

informanterna får värdera och ge sin uppfattning av vilka delar av lärandet som aktiv-

eras genom museernas aktiviteter. Mest samstämmiga är svaren istället när det hand-

lar om glädjen i själva upplevelsen. Informanterna är också relativt sett överens när 

det gäller intrycket att eleverna tillgodogör sig kunskapsinnehållet i programmen. Ser 

man istället till det som rör attitydutveckling och värderingar instämmer informan-

terna dock inte i lika hög grad som i övriga sju punkter. Betoningen i museernas verk-

samhet tycks alltså ligga på det lustfyllda lärandet där upplevelsen bland dem som har 

egen erfarenhet av samverkan med SFI är att eleverna i första hand har roligt. 

Som påvisats tidigare i den här rapporten så finns ett tydligt samband mellan museer-

nas storlek och deras grad av engagemang i det som rör SFI. Omvänt kan man säga att 

ju mindre ett museum är desto mindre sannolikt är det att där bedrivs SFI-verksamhet 

i någon form. Som exempel så har 12 av de 22 museer som ingår i kategori 3 - museer 

utan samverkan med SFI - färre än 5 anställda. Bristen på personal tycks vara det 

största hindret för samverkan, det visar både vår sammanställning av data från enkä-

ten och svaren på frågan: vilka hinder bedömer ni finns för att kunna samarbeta med 

SFI-utbildarna, där 33 procent valt svarsalternativet ”personalbrist inom er egen orga-

nisation”. Efter personalbrist är den ekonomiska situationen (20 procent) det näst po-

puläraste svarsalternativet följt av osäkerhet kring hur verksamheten ska bedrivas (16 



 

procent). I kommentarsfälten framhåller flera av museerna också att deras verksamhet 

är under uppbyggnad eller föremål för omorganisation och att samverkan därför kan 

bli en senare fråga. På ett generellt plan kan man säga att museer som inte samverkar 

med SFI också, i jämförelse med andra museer i undersökningen, har sämre kunskaper 

om hur denna utbildningsform är organiserad och mindre erfarenhet av annan inter-

kulturell programverksamhet. Hälften av informanterna i kategori 3 har till exempel 

inte kännedom om hur SFI är organiserat i deras kommun och i gruppen som helhet 

finns, vid sidan av SFI, heller ingen annan aktivitet eller programverksamhet riktad 

mot personer med invandrarbakgrund.  

 

Bland svaren förekommer flera exempel på att SFI-utbildare ansett att museets pro-

gram varit för dyra och därför avstått att komma. ”Vi tar betalt för våra program, det 

är ibland ett hinder för SFI-utbildarna, vissa tycker inte att de har råd att komma till 

oss”, kommenterar en museipedagog och en museichef anser på liknande sätt att det 

är ”[t]råkigt att SFI inte vill betala för visningar på museerna, när de andra faktiskt gör 

det”. Här finns också informanter som framhåller att de har haft kontakt med SFI-

utbildare men att dessa, av oklara anledningar, inte varit intresserade av samverkan. 

Ett av museerna säger dock med ett visst mått av självkritik att  

Ointresse från SFI-utbildarna är väl en sanning med modifikation. Vi har ju inte testat 

att rikta särskilda satsning[ar] mot målgruppen så många gånger, så vi kanske skulle 

lyckas bättre om vi gjorde några nya försök - men där stupar det på att vi inte har tillräck-

liga resurser. 

Dyra transporter är ett annat hinder, särskilt i glesbefolkade områden och en av infor-

manterna menar att de stora avstånden i det län där museet verkar, skulle kunna vara 

en orsak till att samarbete med SFI inte sker i större utsträckning.  

 

I svaren finns också kommentarer kring hur organisationen kring SFI påverkar möj-

ligheterna till samarbete. I detta sammanhang säger en av informanterna att “[v] i upp-

lever att de privata aktörerna inom SFI har lett till färre bokade grupper och fler grup-

per som går på egen hand” medan en annan konstaterar att ”det faktum att sfi-under-

visningen upphandlas för mycket korta perioder gör att vi har svårt att bygga nätverk 

och samverka långsiktigt med utbildarna”. Det hade utifrån vårt material varit intres-

sant att försöka skapa en bild av hur privata aktörer påverkar museers engagemang 



 

inom SFI. En av enkätfrågorna handlar om vilka aktörer som bedriver SFI i museernas 

hemkommuner. I 21 fall har museer svarat att där finns privata aktörer på utbildnings-

marknaden, men endast i tre av dessa fall agerar de privata aktörerna självständigt, 

utan konkurrens från kommunala intressenter. Det går alltså inte utifrån just det här 

materialet att isolera privata aktörer och studera dem för sig. 

Så som vi tolkar enkätsvaren finns en stark vilja bland svenska museer att inleda eller 

fördjupa samverkan med SFI-utbildare. För många är det en resursfråga men att viljan 

finns där går inte att ta miste på vilket nedanstående citat illustrerar.  

Det skulle vara intressant att vara med i ett större projekt eller sammanhang och arbeta 

med detta. 

…en målgrupp vi önskar ett mer kontinuerligt samarbete med än vad det är i dagsläge[t] 

Det är tyvärr inte en prioriterad målgrupp i vårt uppdrag, även om viljan finns hos oss 

pedagoger att satsa mer. 

Vi skulle gärna önska sådan verksamhet. 

Min förhoppning är att vi i framtiden ska börja jobba mer aktivt mot SFI. 

Vi har inte satsat på organiserad verksamhet för SFI-grupper men vi skulle gärna vilja 

göra det! 

Det vore trevligt om vi hade detta. 

…vi är absolut intresserade av att utveckla sådan verksamhet. 

Inte idag, men gör undersökande arbete nu för att se om vi kan ta fram aktivite-

ter/visningar för just denna målgrupp. 

Organiserad SFI-verksamhet kräver resurser men flera av informanterna betonar att 

detta också är en verksamhet som ger mycket tillbaka till museet i termer av lärande 

för de anställda. En av dem som svarat säger till exempel att SFI-grupperna är en ”cen-

tral resurs och en viktig samtalspart” som kan bistå museet i dess strävan att kommu-

nicera en mångfacetterad bild av Sveriges historia. Andra skriver på liknande sätt att 



 

”intresset för integrationsfrågor är stort och lärande”, ”Stimulerande grupp att arbeta 

med. Vi lär oss mkt”, ”Dessa visningar ger väldigt mycket för båda parter”. 

 

Flera av museerna talar också om integrationsfrågorna som vår tids stora utmaning 

och ser det som en självklarhet att museerna tar sitt ansvar och i samverkan med andra 

aktörer aktivt bidrar till att ge människor en god start i det svenska samhället. Formu-

leringen ”mötesplats för alla” återkommer genomgående i enkätsvaren. ”Kulturens in-

stitutioner ska vara inbjudande, generösa, utvecklande och säkra mötesplatser”, säger 

en av informanterna. I materialet finns också exempel på museer som ger förslag på 

hur arbetet skulle kunna föras till en högre nivå genom att kulturrådet och utbildnings-

departementet tillsammans satsade så att ”kulturorganisationerna ska kunna vidare-

utveckla och förmedla denna typ av verksamheter för fler användare än vi idag mäktar 

med rent logistiskt.” 

I projektet interkulturell dialog på svenska museer utgör innehållet i denna rapport en 

första orientering i det som rör museernas förhållande till SFI-utbildning. Den ska för-

djupa vår kunskap om området och peka ut en riktning för det fortsatta arbetet.  

 

I den här studien deltog 85 museer. Av dessa hade 27 erfarenhet av organiserad sam-

verkan med SFI-utbildare men ytterligare 28 av informanterna uppgav att deras mu-

seer användes i SFI-utbildning i någon form om än inte på ett organiserat sätt. Detta 

innebär att det i 56 av de 85 fall som studerats här finns erfarenheter av SFI-utbildning 

som sker inom ramen för museernas olika verksamheter. Innan den här studien ge-

nomfördes fanns ingen samlad kunskap kring SFI på museum när det gäller till exem-

pel hur vanligt det är att museer bedriver olika typer av samverkan med SFI-utbildare, 

hur samarbetena ser ut och hur de motiveras. Efter att ha genomfört den här studien 

vet vi med säkerhet att SFI på museum inte avgränsat fenomen som engagerar ett fåtal 

eldsjälar på en litet antal utvalda institutioner. Det är ingen trend eller dagslända utan 

liknar mer en rörelse i tiden där museerna tolkar det som del av sitt uppdrag att verka 

för integration och mångkultur i samhället. 

 



 

Vår undersökning visar att det är till stora delar en självpåtagen uppgift då bara vart 

femte museum (17 av 85) i den här undersökningen har SFI med som prioriterad mål-

grupp i sina styrdokument. Men trots att alltså så pass få museer arbetar utifrån for-

mella direktiv, förekommer SFI-verksamhet i någon form på cirka två av tre museer i 

undersökningen. Som vi också sett finns, bland dem som i nuläget inte bedriver sådan 

verksamhet, i allmänhet ett stort intresse av att komma igång. Rent generellt kan sägas 

att det framstår som om museerna tar ett mycket större ansvar i denna fråga än vad 

omvärlden förväntar sig. Vi ser till exempel i materialet att museerna i allmänhet inte 

väntar på att bli uppvaktade av kommuner eller andra utbildare inom SFI utan att de 

ofta själva tar första steget till ett samarbete. Det är också uppenbart att museerna i 

många av samarbetena är den part som står för finansieringen. 

 

Ett annat tydligt resultat av vår undersökning är att stora museer är överrepresente-

rade bland dem som arbetar med SFI. Detta är i sig inte särskilt förvånande då en större 

institution i allmänhet innebär större personella resurser vilket ökar möjligheterna att 

bedriva utvecklingsarbete av den typ det här är frågan om. Inte desto mindre är det en 

viktig aspekt att ta med sig i det fortsatta arbetet inom projektet interkulturell dialog 

på svenska museer, där vi planerar att producera någon form av handbok för museer 

som vill utveckla samarbete med SFI-utbildare. Här blir kännedom om de små muse-

ernas situation en viktig tillgång särskilt då det gäller att presentera upplägg och scen-

arion som är genomförbara inte bara för museer med stora resurser.  
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Bilaga 1 
 
 
Kulturrådet finansierar ett utvecklings- och forskningsprojekt kring verksamhet på 
museer som sker för att främja interkulturell dialog. Projektet har ett särskilt fokus 
på museernas samverkan med undervisning i svenska för invandrare och som ett 
första led vill vi med den här enkäten kartlägga vilken verksamhet som finns och hur 
den fungerar. Utifrån era svar väljs ett antal museer ut och erbjuds bli parter i 
projektet. SFI-verksamheten vid dessa museer kommer sedan studeras och 
utvärderas på djupet. Projektet drivs av NCK tillsammans med Malmö Museer, 
Statens Maritima museer och RSM. 
 
Med SFI-verksamhet menas här reglerad undervisning som erbjuds vuxna 
invandrare, samt motsvarande utbildning för unga upp till 18 år och 
kulturinstitutionernas samverkan med denna undervisningsform. Enkäten tar cirka 
fem minuter att besvara. 
 
 
 

1. Vilken befattning har du som svarar på frågorna? 
 

2. Hur många anställda har er institution? 
 

3. Hur många av de anställda är pedagoger/arbetar med lärande? 
 

4. Hur många besök har ni per år? 
 

5. Vem bedriver SFI-undervisningen i er kommun? (Flera svarsalternativ är 
möjliga) 

 
Kommun 
Andra aktörer 
Vet ej 

 
Om andra aktörer är anordnare - vilka? 

 
6. Finns SFI-grupper med som en prioriterad grupp i din institutions 

styrdokument? 
 
Ja 
Nej 

 
7. Har ni bokningsbara aktiviteter/visningar som är anpassade för SFI-grupper 

som vid enstaka gånger? 
 
Ja 
Nej 

  



 

8. Har ni erfarenhet av fortlöpande, organiserad samverkan med SFI-utbildare? 
T ex genom pedagogiska program? (Flera svarsalternativ är möjliga)  
 
Ja, på förskolenivå 
Ja, på grundskolenivå 
Ja, på gymnasienivå 
Ja, på vuxenutbildningsnivå 
Nej, vi har ingen erfarenhet av sådan verksamhet 

 
9. Hur har verksamheten finansierats? 

 
Av museet 
Av SFI-utbildaren 
Av SFI-utbildaren och museet tillsammans 
Annat 

 
10. Hur många personer deltog i er SFI-verksamhet under 2013? 

 
Om ni inte haft SFI-verksamhet under föregående år, ange deltagarantal för 
det år ni senast bedrev sådan verksamhet med det aktuella året angivet inom 
parentes 

 
11. Varför har ni satsat på organiserad verksamhet för SFI-grupper? 

 
12. Vem tog initiativet till SFI-verksamheten på din kulturinstitution? (Flera 

svarsalternativ är möjliga. 
 
Kommunen 
Din kulturinstitution 
SFI-utbildaren 
Vet ej 
 

13. Hur länge har ni haft organiserad verksamhet som riktar sig mot SFI-grupper? 
 
Mindre än 1 år 
1-3 år 
4-5 år 
Mer än 5 år 

 
14. Beskriv kort hur verksamheten sett ut? (t ex Hur många gånger kom en och 

samma grupp? Styrde läraren urvalet av besök? Styrde pedagogen? Mer?)  
 

15. Hur har SFI-verksamheten bedrivits på er kulturinstitution? 
 
I projektform 
Som permanent verksamhet 
Båda 

 
16. Vilka ämnesområden har tagits upp i era aktiviteter för SFI? 

 



 

17. Har ni lärarmaterial speciellt inriktat mot SFI-verksamhet som lärarna kan 
använda på egen hand vid besök på kulturinstitutionen? 
 
Ja 
Nej 

 
18. I vilken utsträckning bedömer du att SFI-deltagarna fått 

 
Nya (fakta)kunskaper om det ämne ni berör 
Nya färdigheter 
Utveckla sitt språk 
Ha roligt 
Utveckla kreativitet 
Ta till sig nya värderingar 
Förändra sina attityder 

 
Här fick informanterna svara utifrån en tiogradigskala där 1 stod för – i 
mycket stor utsträckning och 10 – inte alls. 

 
19. Om ni inte har någon samverkan med SFI: har ni andra aktiviteter eller 

program som riktar sig specifikt till invandrare? 
 
Ja 
Nej 
Om "ja", beskriv kort vad ni gör 
 

20. Om ni inte har någon organiserad SFI-verksamhet på er kulturinstitution – 
vad beror det på? 

 
21. Vilka hinder bedömer ni finns för att kunna samarbeta med SFI-utbildarna? 

(Flera svarsalternativ är möjliga) 
 

Ekonomiska 
Ointresse inom er egen organisation 
Personalbrist inom er egen organisation 
Litet underlag i kommunen 
Ointresse från SFI-utbildarna 
Osäkerhet kring hur man ska bedriva verksamheten 
Osäkerhet kring hur man ska bemöta deltagarna 
Annat 

 
22. Har du några övriga kommentarer/något du vill tillägga? 

 
23. Om vi vill kontakta dig för att studera er verksamhet närmare - vilka är dina 

kontaktuppgifter 
 

 
 
 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


