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G

amla Uppsala är ett välkänt besöksmål för skolklasser och hit
kommer många elever för att lära sig mer om järnåldern och
fornnordisk religion. Platsen kan dock användas för många fler
teman och för att utforska detta genomförde vi ett pedagogiskt
experiment. I början av detta pedagogiska experiment ställde vi oss frågan hur
fornlämningsområdet kan användas för att lära ut aspekter som handlar om
landskapets försändning med fokus på naturliga och mänskliga processer. Vi
ville göra det eftersom utställningar och förmedling av Gamla Uppsala
fokuserar på en manlig aristokrati under järnålder (se diskussion av Rodéhn i
denna bok). Som ett försök att bryta detta ville vi utveckla möjligheter till att
bredda användningen av Gamla Uppsalas fornminnesområde. Experimentet
utfördes som en del av lärarutbildningens kurs ”självständigt arbete” där Emil
Niklasson och Kristina Persson (2014) utvecklade en ny typ av
visningsmanual för visningar av Gamla Uppsala. Visningsmanualen fokuserar
på landskapets naturliga och mänskliga förändringsprocesser vid Gamla
Uppsala. Arbetet handleddes av Cecilia Rodéhn som tillsammans med Emil
Nicklasson författat och redigerat denna text.

Visningsmanualen
Vi valde att anpassa visningsmanualen till årskursena 4-6 och anledningen till
detta var att denna grupp är de som vanligtvis besöker museer eller
kulturarvslokaler, det är också den skolgrupp som Gamla Uppsala museum
vanligen tar emot (Niklasson och Persson 2014). Även om årskurserna är de
som tillsammans med läraren vanligen kommer till museet så är det ändå svårt
att motivera lärare att bedriva undervisning vid museer. Lärare är ofta tyngda
av administrativa bördor vilket hindrar dem från att planera och genomföra
alternativa lektioner utanför klassrummet. Ett annat hinder är att lärarna är
skyldiga att på ett tydligt sätt uppfylla läroplanens mål vilket gör att de måste
motivera besök utanför klassrummet inom ramen för läromålen. Eftersom
lärare är tyngda av administrativa bördor och ofta stressade att uppfylla
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läroplanens mål har de sällan tid att ta sig till museer. När lärare gör
museibesök följer de också den normativa berättelsen som presenteras på
museer och det sätt som institutionen vanligen används och det finns sällan tid
till att utveckla alternativa lektioner eller användningar.
Gamla Uppsala museum och fornlämningsområde kan dock användas för att
uppfylla flera lärandemål och i vårt experiment ville vi leka med möjligheten
att introducera fler ämnen och perspektiv i en visning av Gamla Uppsala. Vi
ville också ta lektionen bortanför berättelsen om järnåldern och medeltiden.
Att introducera andra perspektiv på Gamla Uppsala, menar vi, kan locka lärare
att återvända till museet för att undervisa om andra ämnesområden. Det finns
därför ett behov av att tydliggöra på vilka sätt en plats eller ett museum kan
kopplas till olika mål i läroplanen och vad som uppfylls i och med besöket.
I visningsmanualen ville vi knyta an till flera moment i läroplanen och vi
utgick från det som läroplanen för grundskolan 2011 skriver: att samtliga
elever i grundskolan ska lära sig om historia genom möten med platser
(Skolverket 2011, s. 172), att undervisningen ska bidra till att ge eleverna
erfarenhet av förändringar som sker i naturen (Skolverket 2011, s. 161) och
att eleverna skall lära sig förstå landskapsförändringar och hur jordytan
förändras genom mänskliga och naturliga processer (Skolverket 2011, s. 161).
På så sätt kopplar visningsmanual inte bara till historieämnets läromål utan
också till geografi och hållbar utveckling. Det bör betonas att fler
delar/moment och läromål hade kunnat inkluderas i visningen, exampelvis kan
med fördel Gamla Uppsala användas för undervisning av både flora och fauna
liksom också miljöarbete, något som diskuteras i kapitel 1 och 2 i denna bok.
En möjlig slutsats till valet av teman är att platsens berättelse, och kopplingen
till järnåldershistorien är så stark att det var svårt att värja sig från detta
narrativ även i ett experiment gå bortom denna historia.
I följande text beskriver vi experimentet och arbetsprocessen med att utarbeta
av visningsmanualen; dels när det gäller utformningen men också
tankegången om teman och pedagogiska moment som inkluderades. Parallellt
med detta kommer vi väva in utvärdering och egna reflektioner baserat på den
testvisning vi genomförde med en grupp skolbarn.

Pedagogiska utgångspunkter
Utgångspunkten för utvecklingen av visningsmanualen var en kombination av
ett musei- och kulturarvspedagogiskt samt ett utomhuspedagogiskt
förhållningsätt. Dessa pedagogiska riktlinjer utgår ifrån att museer och
kulturarvslokaler, till skillnad från klassrum, aktiverar flera sinnen hos
eleverna och gör att de lär med hela kroppen. Det är en form av
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upplevelsebaserat lärande som kan bidra till ett mer holistiskt och integrerat
lärande (Szczepanski 2007, s. 13, Hooper-Greenhill 2007, s. 166). John
Deweys skrifter och teorier har påverkat utvecklingen av den svenska skolan
samt haft stort inflytande på musei- och kulturarvspedagogiken (se
exempelvis Ljung 2009). I utformandet av visningsmanualen har vi utgått från
Deweys begrepp sammanhang och erfarenhet som “organiskt
sammankopplade” eftersom erfarenhet och lärande alltid sker i kontinuerlig
interaktion med omgivningen (Dewey 2004, s. 117, 171). Sammanhang är ett
begrepp som Dewey använder för att förklara hur lärande sker genom att knyta
an kunskapen till omvärlden (Dewey 2003 s. 39). Läraren har en betydande
roll för att möjliggöra sammanhang och vägleda elevers tolkning och
erfarenheter på t.ex. ett fornlämningsområde (jmf Ljung 2009, s. 174). I
Gamla Uppsala museums utställning kan elever och lärare uppleva och erfara
Gamla Uppsalas historia men här fokuseras inte på landskapsförändringar. För
att eleverna skall kunna lära sig om landskapsförändringar måste
läraren/museipedagogen skapa anknytningar och hjälpa eleverna att reflektera
över landskapsförändringen.
Utifrån de pedagogiska utgångspunkter som förklarats ovan utvecklade vi en
visningsmanual för att stimulera lärande om landskapsförändringar vid Gamla
Uppsalas fornlämningsområde. Som en del i arbetet genomförde vi också en
visning (härefter omnämnd som ”testvisningen”). Vi bjöd in en klass med ca
30 elever i årskurs 4 från en skola i Uppsala för at pröva visningsmanualen.
Testvisningen gav oss möjlighet att reflektera över genomförandet och
eventuella problem. I samband med testvisningen följdes gängse etiska
riktlinjer för forskning i samband med barn; vi informerade läraren om studien
samt barnens vårdnadshavare och fick deras godkännande. Vi vill dock
poängtera att barnens reflektioner eller uttalande inte kommer att presenteras
här. Diskussionen kommer istället baseras på vår upplevelse av barnens
reaktioner på visningens olika delar och reflektera kring dessa.

Att göra en annorlunda visning
Vi ville göra en visning för skolelever som låg utanför det som vanligtvis
förmedlas vid Gamla Uppsala och en visning där andra platser än gravhögarna
användes för lärande. För att genomföra en annorlunda visning fokuserade vi
på området vid Myrby träsk. Området besöks sällan under en visning av
Gamla Uppsala då det ligger en bit bort från museet (se Rodéhn, föregående
kapitel). Området omkring Myrby träsk kan dock på ett bra sätt illustrera
många naturliga och mänskliga förändringar av Gamla Uppsala. Här går det
att exemplifiera och berätta om landhöjningen, om människans förändring av
området, om växter och om ortnamn men också om aktuell forskning och det
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finns även ett utarbetat visningsunderlag utomhus med illustrationer för att
göra en sådan visning.
Visningen utformas som en vandring följande den led som går runt högarna
och förbi Myrby träsk med sju stationer eller stopp. Varje stopp förmedlar
olika slags fakta och även innehåller fysiska moment för att aktivera elevernas
olika sinnen (Fig. 1). Stoppen varvades med olika långa promenader.
Promenaderna och förflyttningen syftade till att hjälpa eleverna att ta till sig
och reflektera över informationen som gavs.

Fig. 1. Karta över området som visar gångrutt för visningen. Bilden är från Google earth,
modifierad.

Vi lade upp visningen så att första stoppet började vid Gamla Uppsala
museum, stopp två var bakom Kungshögarna med överblick över Myrby
träsk; de påföljande tre stoppen utformades längs stigen runt högarna; det
sjätte stoppet skedde uppe på Västhögen och det avslutande stoppet skedde
inne på museet. Visningen utformades till ca 90 minuter vilket var nödvändigt
för att överhuvudtaget hinna med vandringen runt högarna och till Myrby
träsk. Samtidigt ligger 90 minuter på gränsen för vad som är genomförbart för
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en elevgrupp i årskursen 4‒6. Vid längre visningar tappar eleverna snabbt
koncentrationen och slutar lyssna och visningen förlorar då sin poäng. För att
kunna upprätthålla elevernas koncentrationsförmåga i 90 minuter arbetade vi
därför med flera olika pedagogiska moment; dels variation mellan stoppen
och, som museipedagogen Monica Cassel (2001, s. 89) förordar, omväxling i
visningen.
En viktig aspekt med utvecklingen av visningsmanualen vara lätt för lärare
och museipedagoger att använda. Varje stopp har därför ett specifikt
lärandemål som tydliggörs och som kopplas till en viss typ av information. Vi
arbetade också fram en rad didaktiska aspekter såsom information om
läraren/museipedagogen och elevernas placering i landskapet, vad för material
som var nödvändigt vid varje stopp, ett summariskt faktainnehåll och en
litteraturlista som möjliggör ämnesfördjupning för läraren. Vi inkluderade
också en rad pedagogiska frågor för att ställa till barnen så att läraren och
museipedagogen kan försäkra sig att barnen har förstått informationen som
skall förmedlas (Niklasson och Persson 2014).
Början av visningen
Visningen påbörjas vid Gamla Uppsala museum där eleverna hälsas
välkomna. Välkomnandet är viktigare än vad man kan tro och inledningen och
introduktionen på en visning kan vara avgörande för hur den tas emot av
eleverna. Cassel (2001, s. 89‒90) skriver t.ex. att det är viktigt att skapa en
positiv, lugn och trygg atmosfär för att möjliggöra lärande och enligt Hattie
(2012, s. 189) påverkar ett positivt välkomnande och en god stämning elevens
studieprestationer positivt.
Ytterligare en aspekt som påverkar visningens genomförande är att lärare har
mer bakgrundsinformation om elevgruppen än vad museipedagogen har.
Betydelsen av bakgrundsinformation var en lärdom vi tillgodogjorde oss från
testvisningen och vi utvecklade också denna del i visningsmanualen efter
testvisningen. Aspekter som kunskapsnivå och förståelse om gruppdynamik
har inte en museipedagog till skillnad från en lärare som arbetar kontinuerligt
med elevgruppen.
Det första välkomnandet av eleverna spelar därför en viktig roll eftersom det
är under de första minuterna av visningen som museipedagogen tar reda på
elevernas förkunskaper. Museipedagogen undersöker gruppdynamiken och
kunskaper genom att ställa frågor om vilka de är, hur de har kommit till platsen
men också några frågor kopplat till visningens ämnesinnehåll. Det hjälper
museipedagogen att förstå barnens ämnesnivå (jmf Cassel 2001, s. 85,
Holmegaard och Vikström 2004, s. 503‒539).
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Det är ändå svårt att anpassa visningen till alla elever då de oftast befinner sig
på olika kunskapsnivåer. Vi arbetade därför med att inkludera olika moment
av stöttning i visningsmanualen. Gibbons (2006, s. 29) beskriver stöttning som
ett verktyg för läraren att hjälpa eleverna att lära sig. Det kan t.ex. handla om
att läraren arbetar med upprepningar för att förankra viss information. I
visningsmanualen betonade vi stöttningens roll för att skapa ett bra
lärandeklimat och nödvändigheten med att förklara och upprepa hur visningen
skulle gå till. I manualen betonades betydelsen av att läraren/museipedagogen
vid varje nytt stopp förklarade vad detta skulle handla om och vad som skulle
hända just där.

Fig. 2 Vy över Myrby träsk. Foto: Emil Niklasson och Kristina Persson.

Station 2: Myrby träsk
Från det inledande stoppet vid museet är det meningen att eleverna ska
promenera mellan Öst- och Mitthögen till en plats nedanför Västhögen och
invid Myrby träsk. Här återfinns det andra stoppet för visningen. Vid Myrby
träsk är syftet att ge eleverna en överblick av den plats som en gång i tiden var
en havsvik och som sedan förvandlades till en sjö och slutligen till ett träsk. I
visningsmanualen förklarade vi hur landskapet har formats genom naturliga
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processer. Vi fokuserade speciellt på processen när inlandsisen drog sig
tillbaka och när området blev en havsvik.
Landhöjning kan vara svår att förstå för barn och vi försökte under
testvisningen att exemplifiera omformningen av landskapet genom att
uppmuntra barnen till att föreställa sig Myrby träsk som del av ett stort hav
och därefter som en sjö. I samband med att vi pratade om landhöjningen
berättade vi också om de växter som började gro i Gamla Uppsala efter att
isen hade börjat smälta och vi fokuserade på havtorn. Havtorn växer inte
längre på platsen så därför inkluderade vi bilder i visningsmanualen. Men även
bilder kan vara svåra att förstå och för att stärka kopplingen till växten och till
kunskapen om landhöjningen inkluderade vi ett moment där eleverna bjöds på
havtornsaft.
Momentet att dricka havtornssaft inkluderades för att eleverna skulle få
uppleva havtorn, och kopplingen till landhöjningen, på fler sätt än enbart
genom bilder och verbal kommunikation. Momentet knyter därför an till det
som Dewey kallar inlärning genom erfarenhet (Dewey, 2004, s. 168). Genom
att ge eleverna något att smaka på var vår förhoppning att det skulle skapa ett
kroppsligt minne som kunde kopplas till berättelsen om landhöjningen och
landskapets förändring. För att detta ska möjliggöras är det viktigt att
läraren/museipedagogen förklarar och upprepar varför eleverna får
havtornsaft att dricka och skapar en anknytning mellan smaken och det som
eleverna skall lära sig.
Station 3: Utdikning och betesmark
Myrby träsk är ett bra exempel för att visa hur människors handlingar har
förändrat naturen och vilka konsekvenser det fått för landskapet. Ämnet har
bäring idag eftersom människans handlingar och dess konsekvenser ofta
diskuteras i anslutning till miljöförändringar och frågan berör därför elever.
Den tredje stationen återkopplar till miljöförändringar och syftet var att
förmedla kunskap om utdikningar. Frågor som; varför sker utdikningar? Vad
för effekter får utdikningar på naturen? Togs upp vid den tredje stationen.
Syftet med stationen var att visa att landskapet är en källa till information om
platsens historia och uppmuntra elever till att göra liknande undersökningar
vid andra platser. I visningsmanualen tog vi därför upp information om
utdikningar och betesmark med syftet att elever skulle förstå innebörden av
människans förändringar av landskapet samt också visuellt kunna avläsa dem.
Därför var vi också noga med att välja en plats där utdikningar var synliga;
betesmarken vid Myrby träsk är en sådan plats och den används idag som
betesmark för kor.
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Utdikning som begrepp kan vara svårt att förstå för barn. De flesta barnen vet
vad ett dike är och därför utgick vi ifrån den kunskapen för att förklara
utdikningar. Vi baserade dessa val på Deweys (2004) och Holmegaard och
Wikström (2004, s 503‒539) idéer om att kunskapsinnehållet måste vara
förpackad på ett sådant sätt att det kan kopplas till elevernas erfarenhetsvärld
samt att nya erfarenheter skall relateras till tidigare erfarenheter för att skapa
ett kvalitativt lärande (Dewey 2004, s. 207‒209). Vi valde också att berätta
om, och visa bilder på, olika gräsarter som växer på platsen för att förtydliga
begreppet betesmark. Myrby träsk blir på så sätt en plats som hjälper barnen
att förstå och minnas begrepp som används vid visningen. Landskapet blir
relevant då de flesta barnen som bor i Uppsala lever i en urban kontext och få
vet vad utdikning har för funktion för jordbruket eller hur man sköter en
jordbruksmark. Under testvisningen visade det sig att just utdikning var ett
okänt begrepp och att dess funktion var svår att förstå för många elever.
Behovet av just stöttning blev påtagligt. Utdiktning behövdes

Fig. 3 Nedanför västhögen och platsen för fjärde stoppet. Foto: Emil Nicklasson och
Kristina Persson.

förklaras och förtydligas flera gånger men till slut förstod eleverna hur, och
varför, området hade förvandlats och hur betesmarken uppstått.
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Station 4: Pollenanalyser
Visningen följer stigen söderut till station 4 beläget vi en stor sten invid några
träd. På denna station får eleverna vetskap om hur platsens vegetation och
landskap har sett ut under olika tidsperioder samt hur forskare skapar kunskap
om landskapsförändring. Det har genomförts en rad geologiska och
arkeologiska undersökningar av platsen som ger underlag för denna del av
visningen (Duczko, 1993, s. 80‒82, Duczko, 1996, s. 159‒163; Ljungkvist
2013). Vi ville använda oss av denna kunskap men också introducera barnen
till olika forskningsmetoder såsom pollenanalys. Det finns också en del
historiska kartor över området som kan visualisera förändringar av platsen.
Kapitel 5‒7 i den här boken beskriver områdets historia på ett ingående sätt
som kan användas som underlag för att fortsätta utveckla visningen om så
önskas.
Pollenanalys kan vara någonting som är nytt och komplicerat för skolbarn.
När vi genomförde testvisningen framkom det att begreppet pollenanalys var
svårt att förstå. En del elever hade också svårt att greppa tanken att det var
möjligt att säga något om forntiden med hjälp av jord och pollen. I
visningsmanualen, och i testvisningen, förklarade vi vad ordet ”pollen” och
ordet ”analys” var för något så att eleverna kunde kombinera dessa ord och
förstå innebörden. Pollen är något som de flesta av barnen kan förstå och vet
vad det är; elever känner till att man kan vara allergisk mot pollen och att
pollen finns på blommor. Vi använde därför barnens kunskap om pollen
eftersom det är en pedagogisk grundregel att elever blir intresserade av sådant
de redan känner till och kan relatera till (jmf Friman 1996). Utifrån barnens
vetskap om pollen rörde vi oss mot att pollen kan bevaras i jorden och flera
hundra år senare undersökas och analyseras av forskare. På så sätt rörde vi oss
från någonting som var elevnära till någonting mer abstrakt. Vi visade också
bilder på pollen och berättade hur det analyserades och att resultaten från
pollenanalyser visat att området använts som jordbruksmark men också att det
funnits skog runtomkring. På så sätt ville vi introducera barnen till
miljöarkeologisk forskning. Att förklara hur forskning går till är viktigt då det
på ett tidigt stadium introducerar barn till hur kunskap skapas och det är något
som skolan arbetar aktivt med. Under testvisningen visade det sig att elevernas
lärare önskade att 14C metoden också inkluderats så att eleverna kunde
introduceras till flera forskningsmetoder.
Station 5: Ortnamnet Myrby träsk
Stationen är placerad uppe på högen närmast Västhögen och syftet med
stationen är att förmedla innebörden i namnet Myrby träsk och ge en bild av
Myrby by. Ortsnamnet Myrby träsk avslöjar en del om platsens geografi och
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historia vilket gör det möjligt att knyta an till geografiämnet. I
visningsmanualen rekommenderade vi användaren att ha med sig en karta
över området. Under testvisningen använde vi därför en karta för att peka ut
Myrby by och på så sätt hjälptes barnen att koppla kartbilden till verklighetens
Gamla Uppsala. Utifrån kartan började vi sedan prata om olika ortsnamn.
Lärandemålet för stoppet var just att eleverna skulle förstå och lära sig
innebörden av begreppen by, träsk och myr. Vi ville att de skulle förstå att by,
träsk och myr inte enbart är ortsnamn utan att de också är geografiska namn
som berättar om miljö. Detta är förenligt med lärandemålet inom
geografiämnet för årskurs 4‒6 där det står att ”centrala begrepp för att kunna
samtala, läsa, och skriva om geografi” (Skolverket 2011, s. 162). Gamla
Uppsala och Myrby träsk är därför ett exempel på hur lärare vid ett
fornlämningsområde kan jobba med geografi och historia parallellt med
varandra. För att realisera detta förordar vi i visningsmanualen att eleverna
skall få diskutera orden myr, träsk och by och vad dessa begrepp kan innebära.
Nästa steg var att genom dessa begrepp få eleverna att lista ut hur platsen sett
ut under tidigare perioder. Detta steg återkopplade till den kunskap som vi
presenterat vid de tidigare stoppen och möjliggjorde sålunda en repetition av
fakta och skapade nya anknytningspunkter för barnen. Vi sökte också
stimulera barnens intresse för landskapet och uppmuntrade dem till att
analysera andra landskap och platser med hjälp av ortsnamn. På så sätt ville
vi väcka intresse hos barnen och uppmuntrade dem till att fortsätta
läroprocessen efter visningens slut.
Station 6: Vattnets funktion
Västhögen ger en vidsträckt utsikt över Gamla Uppsalas landskap och i
manualen ligger också ett stopp uppe på denna hög. Genom att gå upp på
högen ges eleverna en känsla för höjdskillnad men också en känsla av
överblick av fornlämningsområdet och Myrby träsk. Platsen ger också en
geografisk orientering i landskapet och underlättar för dem att relatera det
fysiska landskapet med Gamla Uppsala som plats. Under visningsstoppet tas
vattnets funktion under järnåldern och andra historiska perioder upp i syfte att
koppla det fysiska landskapets förändring med skapandet av Gamla Uppsala
som plats genom tid. Det här stoppet bygger alltså på att eleverna har förstått
att landskapet en gång såg annorlunda ut. Härmed understryks och repeteras
vattnets betydelse för hur människor reste, levde och bedrev jordbruk i Gamla
Uppsala under tidigare perioder och hur detta kopplar till landskapets
förändring. För barn som är vana vid affärer, vattenkranar, bilar och tåg kan
en annan form av liv vara ganska komplext och svårförståeligt. Som lärare
eller museipedagog måste förklaringen till livet under historien börja med en
jämförelse med nuet där alla tänkbara moderniteter en efter en plockas bort
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för att förmedla hur det var att leva under andra perioder. När allt detta
plockats bort går det att förmedla berättelser om livet förr. För att exemplifiera
livet förr fokuserade vi på järnåldern och tiden när de stora högarna byggdes.
Vi förklarade hur och varför människor reste till Gamla Uppsala men också
hur det såg ut när Myrby träsk var en sjö.
Att gå upp på högen och prata om landskapet, vattnet och historien var ett sätt
för oss ge eleverna ett sammanhang och skapa anknytningspunkter.
Visningsmanualen syftar därför inte enbart till att barnen skall uppleva
landskapet utan de ska också lära sig något av upplevelsen, vilket anknyter till
Deweys (2004, s. 172) betoning på sammanhang och erfarenhet som
diskuterats i inledningen. Ljung (2009, s. 174) betonar museipedagogens roll
i att aktivt skapa sammanhang och vägleda eleverna till att tolka och förstå det
som presenteras på ett museum eller på ett fornlämningsområde. I
visningsmanualen betonade vi att läraren eller museipedagogen behöver ställa
tydliga frågor som kopplar till den information som ges vid stoppet och på så
sätt går det att leda eleverna till de uppställda lärandemålen.
För att fånga upp vad eleverna har lärt sig och fördjupa deras kunskaper måste
de också få möjlighet till att aktivt reflektera över kunskapen, det är också
något som sista stoppet på visningen avser att göra.
Station 7: Visningens avslutning
Den sista stationen för visningen är vid Gamla Uppsala museum och här ges
eleverna möjlighet att diskutera visningen. Denna avslutning syftar till att ta
reda på vad barnen har lärt sig men också att låta dem reflektera över lärandet
och låta dem lära av varandra. Långström och Viklund (2011, s. 201) menar
att grupparbetet gör att elever lär sig mer än om de bara lyssnar på en visning
och därför kan de nå en högre kunskapsnivå tillsammans. Visningsmanualen
instruerade därför läraren/museipedagogen till att dela upp eleverna i grupper
och uppmuntra dem till att presentera minst tre saker för varandra som de
kunde komma ihåg från visningen. Eleverna får på så sätt välja fritt från
visningens tema och få möjlighet till att lyfta vad de tyckte var mest intressant.
Elevernas diskussioner ger också en förståelse för vad eleverna uppskattade
mest med visningen och i vilka sammanhang som lärande uppstod. De tre
sakerna som eleverna berättar för varandra fungerar också som ett sätt att
stötta barnens lärande.
Elevernas diskussion kan också användas som ett sätt att förbättra visningen
för läraren/museipedagogen. Att som lärare eller museipedagog utvärdera
visningen och reflektera över metoder, innehållet och tidsramar är nödvändigt
för att skapa ett kvalitativt lärande. Elevernas röster och åsikter kan därmed
visa vad som upplevts som svårt och på så sätt kan läraren/museipedagogen
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förbättra visningen till nästa gång. Det avslutande stoppet syftar därmed till
att både fungera som ett lärandemoment för eleverna men också belysa sådant
som kan förändras med visningen.

Avslutande diskussion
En stor utmaning vid utformandet av visningsmanualen var att röra sig bortom
museets och fornlämningsområdets förhärskande berättelser (se kapitel 3). Vi
ville använda ett ur förmedlingssynpunkt oanvänt området – Myrby träsk –
och fokusera på landskapsförändringar. Att förmedla landskapsförändringar
vid Gamla Uppsalas fornminnesområde har många fördelar. I jämförelse med
undervisning i ett traditionellt klassrum är möjligheter till att skapa
upplevelser, erfarenheter och förståelse för landskapsförändringar mer
sammanhängande och skiljer sig avsevärt från att läsa en bok.
Arbetet med en ny form av visning vid Gamla Uppsala kan betraktas som en
pedagogisk intervention med syfte att direkt bidra till Gamla Uppsala
museums pågående förändringsprocess. Vi hoppas att arbetet både ska bidra
till att utveckla och bredda museets programutbud men också till att skolor
använder fornlämningsområdet för att undervisa annat än järnåldershistoria.
Att kunna förmedla många och olika berättelser på en plats är också
nödvändigt för museer om de vill verka lockande för skolväsendet. Som vi
nämnde i början av texten är lärare mycket pressade att uppfylla lärandemålen
och har en stor administrativ börda vilket hindrar deras kreativitet och arbetet
med att utforma alternativa lektioner. Musei- och kulturarvsbesök faller därför
ofta bort eftersom det tar tid att planera sådana lektioner – tid som lärare ofta
inte har. När de besöker ett museum eller kulturarvslokal inriktar sig läraren
på ett ämne. Om museerna istället kan erbjuda program för olika lärandemål
som passar fler skolämnen ökar chanserna att lärare betraktar museer och
kulturarvslokaler som en verklig resurs för lärande. Förhoppningsvis kan vår
manual för visning vara ett litet steg på vägen till ett mer diversifierat
användande av Gamla Uppsalas fornlämningsområde.
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