
STÖD TILL GRÄNSÖVERSKRIDANDE VERKSAMHET PÅ ARBETSLIVSMUSEER
Arbetets museum vill, inom ramen för projekt Kunskapscentrum för arbetslivsmuseer, 
stötta arbetslivsmuseer som utmärker sig lite extra genom att arbeta med gränsöver- 
skridande verksamhet. Två olika projekt kommer att väljas ut under 2017.

Gränsöverskridande verksamhet kan exempelvis innebära att arbeta över generationsgränser- 
na, till exempel genom att involvera de unga i styrelsearbete, drift av museet, eller att arbe-
ta med ungdomsläger och feriearbetare. Det kan också handla om integrationsarbete och att 
samverka med nyanlända eller asylsökande unga i museiverksamheten. 

Kulturarvet kan ses som en resurs för nyanlända unga, som kan bli en del av det lokalsamhälle 
de kommit till. Samtidigt tränas det svenska språket, och möjligheten att locka helt nya mål-
grupper till museet öppnar sig. Det finns många fördelar med att involvera ungdomar i musei- 
och föreningsarbete. De får lära känna sin bygd eller ort och dess historia. Tillsammans med 
det lokala arbetslivsmuseet eller föreningen finns chansen att utveckla lokalsamhället, samti-
digt som ungdomarna får erfarenhet av föreningsliv och demokrati. Unga växer och mognar när 
de ges förtroende, och de kan bli ambassadörer för museet – likväl dess framtida arbetskraft. 

Arbetar ert arbetslivsmuseum tillsammans med ungdomar eller integration? Har ni tips och 
erfarenheter som ni vill dela med er av? Är ni nyfikna på att arrangera ett ungdomsläger eller 
något annat tillsammans med unga? Har ni helt nya projektidéer kring vad ni skulle vilja göra 
tillsammans med ungdomar, men har inte riktigt kommit igång än? 
Hör av er till oss!

Kontakt 
Magdalena Åkerström 
Arbetslivsintendent, Arbetets museum
Telefon: 011–23 17 25, 073–140 57 29
E-post: magdalena.akerstrom@arbetetsmuseum.se
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Kriterier
Uppfyller ert arbetslivs-
museum några följande 
kriterier finns det stöd 
att få:

• Integrationsarbete med 

nyanlända 

• Ungdomar involverade 

i museiverksamheten

• Ungdomsläger

• Feriearbetare

• Kurser/utbildningar för 

unga inom museet

• En projektbeskrivning 

och tidsplan ska lämnas in


