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1. Inledning. 
Som lärarstudenter brottas vi ständigt med tanken på hur undervisning ska utformas för att vara 

meningsfull, intresseväckande och relevant. Att använda sig av närliggande museum eller dylik 

institution är ett tips som frekvent återkommit under utbildningens gång, dels från lärare på 

institutionen men även från yrkesverksamma lärare i grundskolan. Hur ofta dessa lärare besökte 

museum med sina klasser låter vi vara osagt, variation i besöksfrekvens varierade kraftigt, och från 

många håll var dessa tips och råd mer vision än resultatet av ett återkommande arbetssätt.  

Vår produkt handlar om att kunna använda Gamla Uppsala på ett nytt sätt än enbart i undervisning 

om järnålder/folkvandringstid samt hur man kan göra en visning om landskapsförändringar på ett 

pedagogiskt och väl genomtänkt sätt. Den är skriven för museipedagoger på Gamla Uppsala 

museum. 

Några av de fördelar vi kan se med museum och studiebesök är en kontextualisering och 

konkretisering av teman och ämnen samt tillgång till djupare ämneskunskaper förpackade på ett 

annat sätt än vad som är möjligt i ett klassrum. Detta är något som eleverna gagnas av eftersom alla 

elever lär bäst sitt egna sätt, dvs. ingen metod att lära ut är universell. Exempelvis är innehållet i vår 

visning möjligt att undervisa om i ett klassrum men det skulle då inte bli lika tydligt för eleverna 

som det blir om de besöker platsen de lär sig om.  

I läroplan för grundskolan 2011 (Skolverket, 2011, s. 172) under kursplanen för historieämnet,  

under rubriken ämnets syfte, står det att samtliga elever i grundskolan ska lära sig om det historiska 

genom möten med platser och visning vi har utarbetat svarar mot detta behov. Ett övergripande tips 

utöver stoppen är att använda elevernas frågor, kunskaper och erfarenheter. Visningen kommer då 

att bli både roligare samt mer lärorik för eleverna. Att använda sig av elevernas erfarenheter står 

angivet i Läroplan för grundskolan 2011 (Skolverket, 2011, s. 14). Här står även att undervisningen 

ska bidra till att ge eleverna erfarenhet av förändringar som sker i naturen. (Skolverket, 2011, s. 

161).  

 

Landskapsförändringar står även angivet i Läroplan för grundskolan (Skolverket, 2011) och då 

under ämnet Geografi. I centralt innehåll för årskurs 4-6 i Geografi, under rubriken Livsmiljöer för 

grundskolan, finns skrivet att undervisningen ska ta upp hur jordytan förändras genom människan 

och naturens processer (Skolverket, 2011, s. 161). 

 

En av orsakerna till att vi ville arbeta med detta var Gamla Uppsala. Gamla Uppsala är ett välkänt 

område, dels för sin historia och för sitt museum, men även för sin fina natur. Många människor 
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kommer hit för att vandra runt i naturen eller gå upp på Kungshögarna, om detta är tillåtet vill säga, 

och de flesta turister som kommer till Uppsala besöker med största sannolikhet detta område. En 

annan orsak var det uttalade behovet av en produkt. Vi såg här en chans att få göra något praktiskt 

som förhoppningsvis kommer till användning.  

Ett stort tack ska riktas till vår handledare Cecilia Rodéhn, museichef Fredrik Käck på Gamla 

Uppsala museum samt övrig personal, docent John Ljungkvist vid institutionen för arkeologi vid 

Uppsala universitet, klasslärare Rose-Mari Thörnquist och alla elever i klass 4 på Von Bahrskolan. 

Utan er hade detta arbete ej varit möjligt! 

I rapporten har Kristina arbetat med, och författat delarna produktens syfte, frågeställning och mål, 

material och avgränsning, arbetsprocessen, diskussion av visning, diskussion av begrepp, 

diskussion av viktigt att tänka på, diskussion av stopp 3, 4 och 5, sammanfattande diskussion samt 

utvärdering. Emil har arbetet med och författat inledning, bakgrund, teoretiska utgångspunkter och 

forskningsöversikt, diskussion av inledning, diskussion av material till visningen, diskussion av 

karta med gångrutt, diskussion av stopp 1, 2 och 6. Övriga delar har vi arbetat gemensamt med. 

I produkten har Kristina arbetet med stopp 3, 4 och 5. Emil har arbetat med stopp 1, 2, 6 och 7. 

Övriga delar har vi arbetat gemensamt med.  

 

2. Bakgrund. 

Detta arbete görs inom ämnet museipedagogik. Vårt fokus har varit att med utgångspunkt i 

museipedagogik utforma en pedagogisk produkt kopplad till Gamla Uppsala museum. Denna 

rapport skrivs som en del av “Självständigt arbete 15 hp” i lärarprogrammet och är tillsammans med 

vår produkt resultat av vårt arbete. Projektet initierades av vår handledare som tillsammans med 

andra forskare i noden Mind and Nature, sökte studenter intresserade att utforma en didaktisk 

produkt kring Gamla Uppsala. Produkten faller inom ramarna för forskningsprojektet Framtidens 

naturvärden i kulturmiljöer - fallstudie Gamla Uppsala. 

 

Från museets håll finns ett uttalat behov att på bättre sätt kunna erbjuda visningar för skolor som ej 

bara fokuserar på kulturarvsplatsen utan även på omgivande områden. I det ingår att belysa det 

okända område som omger kungshögarna och museet. Vår produkt söker att svara mot detta behov.  

 

 

 



 

  4 

3. Syfte, frågeställningar och mål. 

Syftet med produkten är att uppmärksamma Myrby träsk och platsens landskapsförändringar över 

tid, för att ge en helhetsbild av området. Anledning till detta är att Myrby träsk är en okänd plats 

inom fornlämningsområdet Gamla Uppsala. 

Den pedagogiska poängen är att utifrån John Deweys pedagogiska filosofi skapa en produkt som ej 

enbart förmedlar ett kunskapsinnehåll utan även skapar förutsättningar för en djupare förståelse 

genom att eleverna upplever med flera sinnen. 

• Hur kan en museipedagogisk visning med fokus på Myrby träsk och landskapsförändringar 

utvecklas med utgångspunkt från John Deweys pedagogiska filosofi? 

Målet med produkten är att ge en helhetsbild av Myrby träsk. Det gör vi genom att förklara platsens 

historia och nutid med anpassning för årskurs 4-6. I detta ingår en fokusering på 

landskapsförändringar. 

 

4. Material och avgränsning. 

Material i det här fallet är den didaktiska produkt som det självständiga arbetet resulterar i. Den 

didaktiska produkten består av en manual med handledningsstöd för en guidad visning inom 

fornlämningsområdet Gamla Uppsala. Visningsmanualen är avgränsad till Myrby träsk, de 

landskapsförändringar som skett inom fornlämningsområdet Gamla Uppsala samt målgruppens 

lärande. 

 

5. Teoretiska utgångspunkter och forskningsöversikt 

Vi har, i detta arbete, utgått från John Deweys pedagogik kring undervisning och ett förhållningssätt 

till undervisning som baseras i utomhuspedagogik. Från Dewey är det främst begreppen 

erfarenheter och sammanhang som vi har använt oss av vid utformning av visningen. Dessa två har 

fått fungera som fundament vid utformningen. Dewey sammankopplade erfarenhet med pedagogik 

och ansåg dessa två begrepp vara “organiskt sammankopplade” (Dewey, 2004, s. 171). Genom 

olika sammanhang får elever erfarenheter och sammanhanget inom vilket det sker är en av 

faktorerna som påverkar lärande. Vad gäller erfarenhet är frågan inte om elever får erfarenhet av 

undervisning, frågan är istället om erfarenhetens natur är önskvärd. I och med att pedagogik och 

erfarenhet är sammankopplade är erfarenhet, bra som dålig, oundviklig och sker ständigt. 

Erfarenheter kan vara bildande, dvs, önskvärda, och icke-bildande, dvs. ej önskvärda.  
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Utomhuspedagogik definieras av Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik (NCU) i Linköping 

som ett “förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat 

på konkreta erfarenheter i autentiska situationer”. Utomhus innebär att lärandets rum flyttas ut till 

samhällsliv, natur- och kulturlandskap, att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning 

betonas samt att platsens betydelse för lärandet lyfts fram (liu.se, 2014). 

Szczepanski (2007, s. 13) menar att skillnaden från ett klassrum är att utomhuspedagogik möjliggör 

ett lärande där fler sinnen spelar in, eleverna lär på så sätt med hela kroppen. Upplevelsebaserat och 

platsrelaterat lärande är något som ett klassrum ej kan erbjuda på samma sätt. 

Nedan följer en forskningsöversikt över forskning som tidigare har gjorts inom området. Först 

presenteras tidigare forskning utifrån en svensk kontext följt av tidigare forskning utifrån en 

omvärldskontext. Den forskning vi har hittat och blivit hänvisade till inom denna kontext är utifrån 

västerländsk kontext, med stor sannolikhet finns både likhet och skillnader i perspektiv på museum 

och museipedagogik sett till olika delar av världen. Detta finns det tyvärr ej tid och möjlighet att 

studera närmare inom ramarna för denna uppsats. 

I Sverige är detta ett område där mycket forskning saknas. Forskning har gjorts, och görs, men det 

är inget stort område och aktörerna inom området är få.  

Monica Cassel (2001) skriver i verket Museipedagogik: konsten att visa en utställning kring 

praktiskt arbete med museum och visningar. Här finns många idéer och tips på sådant som är viktigt 

att tänka på. Aspekter som tas upp är b.la. röstens betydelse, inledning och avslutning samt 

museipedagogen som förmedlare.  

Vaike Fors (2006) fokuserar i sin avhandling på Science centers och orsak till ungdomars motvilja 

till att besöka ett sådant. Science center är museum där besökaren får testa på saker och vara aktiv 

inom det område museet är inriktat. Dessa museer har två syften, att visa utställningsinnehållet samt 

att aktivera besökarna (Hult, 2014). Ungdomarnas delaktighet och identifikation mäts för att finna 

svar till varför dessa ungdomar valde att antingen vara delaktiga eller ej. Begreppen Fors använder 

är dissociated eller ongoing relationship. Hennes resultat påvisar att en utställnings intention blir ett 

pågående ”relationship” om utställningen är tillgänglig och meningsfull. För att ungdomarna skulle 

vara delaktiga krävdes att de var intresserade och medskapande till kunskapsutbytet som skedde på 

museet, det räckte således ej att enbart vistas i lokalen. 

Cecilia Axelsson (2009) har fokus på historieämnet och hur detta förmedlas på två utställningar. En 

kritisk blick anläggs på utställningsinnehållet, på vilket sätt detta förmedlades, vilka som får ta plats 

och på vilket sätt dessa framställs. Kopplat till detta görs utblick mot skolvärlden och på vilket sätt 
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museum används av skolor. Slutsatserna Axelsson gör är att skolors syfte med utställningsbesök är 

att fördjupa innehållet i läroboken, skapa intresse, variera undervisningen samt att få tillgång till 

den djupa kunskap en utställning utgör. Besöken kan, enligt Axelsson, förbättras och användas på 

bättre sätt än vad som sker. Detta genom bättre samarbete mellan lärare och museipedagoger samt 

att lärare planerar in museibesöken när de gör sin didaktiska planering (Axelsson, 2009, s. 287). 

Framkom gjorde även att besökarna, i många fall, ansåg de kunskaper och berättelser 

utställningarna förmedlade vara sanningar eftersom museum som institution anses förmedla 

sanningar. Delvis orsak till detta riktas mot museernas interna arbeten. Axelsson anser att dessa 

brister i kritiskt synsätt på den egna verksamheten, hur innehåll förmedlas samt vilka och varför 

urval till utställningar görs. De bakomliggande orsakerna till dessa val saknar problematisering från 

museernas håll.  

Eva Insulander (2010) fokuserar utifrån ett designorienterat perspektiv på lärande i museimiljö och 

vad och på vilket sätt människor lär av utställningar. Ett designorienterat perspektiv definieras som 

ett perspektiv vilket lägger fokus på vad individer gör i en given situation. I detta fall hur individer 

blir medskapare till det lärande som sker på museum då avhandlingen är av didaktisk karaktär 

(Insulander, 2010, s.18). Hur människor kommunicerar ses utifrån ett multimodalt perspektiv där 

olika teckensystem ger olika möjligheter att skapa mening. Kommunikation är enligt detta 

perspektiv något som kan ske flera sätt och ej enbart genom t.ex. tal eller skrift. Olika teckensystem 

har specifika möjligheter och samspelar vid meningsskapande. Insulander har tittat på två 

utställningar och hur tillfrågade besökare skapade mening av utställningsinnehållet. Besökarna har 

intervjuats, filmats, ritat egna kartor över utformningen av utställningen samt, med hjälp av 

digitalkamera, tagit bilder på det i utställningen som de ansåg vara intressant. De olika besökarna 

antingen uppmärksammade, ej var medvetna eller ifrågasatte utställningsinnehållet (Insulander, 

2010. s. 258).  

Berit Ljung (2009) analyserar utifrån museipedagogiska texter samt empiriskt material om 

museipedagogik kan synliggöras och preciseras. Avhandlingen behandlar även vad ungdomar erfar 

när de besöker en utställning samt om museipedagogik teoretiskt kan vidareutvecklats med hjälp av 

John Deweys skrifter (Ljung, 2009. s. 14). Hela avhandlingen baseras på John Deweys pedagogiska 

idéer och framför allt begreppen education och experience. Att ungdomar blir delaktiga i en 

utställning och dialog uppstår mellan eleverna, mellan ungdomarna och museipedagog och mellan 

ungdomarna och utställningen är något som upplevs som lyckade pedagogiska situationer från 

museipedagogernas perspektiv (Ljung, 2009. s. 161) 

Eilean Hooper-Greenhill är internationellt känd för sin forskning på museum och museipedagogik. 

Hennes verk Museums and the Shaping of Knowledge (Hooper-Greenhill, 1992) ger en översikt och 
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historisk överblick över framväxten av museum och vad som är bakomliggande orsaker till 

utformningen av dagens museum. Orsaker till utformning av dagens museer hittas främst i 

samhällsförändringar och att det idag finns andra sätt att tillgodogöra sig information och kunskap 

som ej tidigare har funnits. Den pedagogiska rollen är idag den mest framträdande (Hooper-

Greenhill, 1992. s. 210). Där tidigare museum ansågs representera något värdeneutralt och 

sanningsenligt har detta idag bytts ut mot ett mer besökarcentrerat perspektiv där kritiska tankar till 

ett museums innehåll gärna lyfts och diskuteras. Fokus har flyttat från objekten till besökarna 

(Hooper-Greenhill, 1992. s.210) och kopplat till detta fokusskifte är även synsättet på besökare. 

Den aktiva besökaren är idag norm och tidigare var den passiva besökaren norm (Hooper-Greenhill, 

1992. s. 211). Skillnaden här är att en aktiv besökare behöver lockas och aktiveras på ett museum 

samtidigt som en passiv besökare får möjlighet att besöka museet p.g.a. denna institutions välvilja 

att visa sin utställning/samling. Begreppet besökare är, enligt Hooper-Greenhill, inte passande idag. 

Istället vill hon använda konsument för att syfta på de människor som kommer till museum 

(Hooper-Greenhill, 1992. s. 211). I och med detta begreppsbyte sker också en maktförändring. 

Konsumenten kan välja bort det som erbjuds och har på så sätt mer makt än besökaren som måste 

hålla tillgodo med det som erbjuds.  

I boken Museums and education: purpose, pedagogy, performance (Hooper-Greenhill, 2007) står 

kopplingen mellan museum och lärande i fokus. Fördelar med museum som platser för lärande är 

bl.a. objektbaserade upplevelser (Hooper-Greenhill, 2007. s. 37). Med detta menas lärande genom 

interaktion med objekt. I objekt finns historier, intentioner, och händelser inbakade eftersom de har 

använts tidigare av någon som hade en intention med användningen. De kan på så sätt ge mycket 

information om den tiden inom vilket de användes. Skillnaden, i jämförelse med ett klassrum, är 

inte att det finns möjlighet till objektbaserade upplevelser, detta kan även ske i klassrummet. 

Skillnaden finns istället i kvaliteten och autenciteten på objekten. Museer möjliggör ett holistiskt 

och integrerat lärande (Hooper-Greenhill, 2007. s. 166) där olika aspekter och 

upplevelsemöjligheter av ett ämne eller tema kan bindas samman till en helhet på ett sätt som inte är 

möjligt i t.ex. ett klassrum.  

Learning in the museum av Georg E. Hein (1998) riktar även fokus på lärande och vad som behövs 

i ett museum för att lärande ska kunna uppstå. Delar som Hein menar påverkar besökares möjlighet 

till lärande i positiv riktning är koppling till tidigare kunskaper, museets utformning, möjlighet att 

lätt orientera sig i museet samt att tilltalet ej är över kognitiv nivå (Hein, 1998. s. 156-176). Att 

kunna koppla ny kunskap till förkunskap är viktigt eftersom förkunskaperna möjliggör förståelse 

för det som presenteras. Varje del i ett museum är här viktig och ej enbart själva 

utställningsobjekten. Museets utformning spelar in på så sätt att detta förmedlar någonting om vad 
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museet vill. Besökare ska kunna röra sig fritt i museet, känna att de vistas i en miljö där de 

stimuleras och känna sig säkra (Hein, 1998. s. 158). Orientering berör såväl fysisk som mental 

orientering. Hein utgår från en konstruktivistisk syn på kunskap och menar att kunskap är något 

som skapas i mötet mellan människor. De slutsatser som besökare kommer fram till är inte 

bedömbara utifrån en sanning, dvs. att det finns ett rätt svar, utan istället om de verkar vettiga inom 

den kontext och med den information som de får (Hein, 1998. s. 34). Ett museum utformat utifrån 

denna kunskapssyn är interagerande med besökaren, appellerar till flera olika inlärningsmöjligheter 

och presenterar olika uppfattningar (Hein, 1998. s. 35). 

Samtliga dessa verk hjälpte oss att få en förståelse för delar vi behövde ha med i vår visning och 

utifrån dessa valde vi att göra en visning med objektbaserade upplevelser där eleverna är delaktiga 

och medskapare till kunskapsutbytet. 

 

6. Arbetsprocessen 

Processen inleddes med att syfte, mål och frågeställningar kartlades och konkretiserades. Detta 

övergick sedan i en fas där fokus var på inläsning och faktainsamling. De områden som 

behandlades var forskning inom museipedagogik och då Axelsson (2009), Fors (2006), Hein 

(1998), Hooper-Greenhill (1992, 2007), Insulander (2010) och Ljung (2009).  Forskning inom 

allmän museipedagogik Cassel (2001), Friman (1996), Szczepanski (2007) och skrifter av John 

Dewey (2004). Forskning inom geologi Ekblom (in prep), forskning inom pedagogik Dahlgren 

(2007) och forskning kring Gamla Uppsala fornområde Duczko (1993,1996), Sundqvist & 

Vikstrand (2013) och Ljungkvist, (2014).  

Under denna fas hade vi också informella samtal med museipersonal och deltog i guidning med 

forskargruppen under ledning av docent John Ljungkvist. Redan i detta skede påbörjades arbetet 

med rapportskrivande. När vi hade samlat in det material vi behövde började planerandet av den 

faktiska guidningen som sedan blev stommen och grunden för visningsmanualen. När vi planerade 

utomhuslektionen var det viktigt att se till att det fanns en röd tråd genom hela manualen. Med detta 

menar vi att det måste finnas en koppling mellan syfte, frågeställning och mål, och produkten 

(manualen). I den delen av målet som handlade om att skapa en helhetsbild över Myrby träsk gällde 

det att se till att ”alla” olika delar som berör Myrby träsk fanns representerade, så som landskapets 

förändring, pollenanalyserna, Myrby by och en mer övergripande beskrivning av 

fornlämningsområdet.  
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När det gäller att förklara platsens historia är det viktigt att ständigt relatera till barnens 

uppfattningsvärd, för att barnen ska förstå tiden, på ett realistiskt sätt. Genom att tala om 

pollenanalyser gjorda i modern tid, utdikning och den ständiga landhöjningen som sker kopplar vi 

an Myrby träsk till nuet. Vi försöker alltså genom att skapa sammanhang och koppla an ny kunskap 

med elevers tidigare erfarenheter och förkunskaper att möjliggöra förståelse för det som 

presenteras. Enligt Hein (1998, s. 156-176) är det vad som behövs för att ett lärande ska ske. I och 

med att vi ser till Myrby träsk över tid samt att det är en plats, som har förändrats mycket över tid 

(gått från att vara en havsvik, till idag åkermark) blir det naturligt att fokusera på 

landskapsförändringar.  

Innan visningen genomfördes utformade vi en utvärdering, som ett underlag för förbättring av 

produkten. Utvärderingen mailades till Rose-Mari Thörnquist, lärare för klass 4 på Von Bahrskolan 

i Uppsala. När detta var gjort var det dags för genomförandet, dvs. testa den manual vi hade 

utformat. Denna ägde rum fredagen den 9/5-14 mellan kl. 9:30–11:00. Efter genomförandet 

utvärderade vi först utfallet enskilt, innan vi jämförde Rose-Maris svar med våra egna. Vi hade vid 

detta skede, genom Rose-Maris svar, det material vi behövde för att kunna förfina produkten. 

Rapporten skrivs klart. När rapporten är klar och examinerad kan överlämning till Gamla Uppsala 

museum ske.  

Arbetet med framtagandet av denna produkt har också inneburit olika val och avvägningar. I ett 

tidigt skede hade vi en tanke om att innehållet i den planerade visningen skulle presenteras utifrån 

ett hållbart perspektiv. Vi insåg ganska snart att det skulle ha blivit för omfattande och inte 

realistiskt i förhållande till vår begränsade kunskap inom övriga områden och beslutade därför att 

avslå den idén. Hållbarhetsperspektivet valdes bort eftersom det perspektivet inte, enligt oss är lika  

bärande för arbetet som ovannämnda områden, när det gällde att ta fram en visningsmanual med 

fokus på Myrby träsk och landskapsförändringar.  

Arbetet innebar som vi redan nämnt att många val behövde göras. Vi valde, som vi redan nämnt att 

genomföra den naturguidning som manualen presenterar för att få vetskap om hur väl produkten är 

anpassad till verkligheten. På så sätt kan vi kvalitetssäkra att den produkt vi lämnar ifrån oss är 

anpassad för en verklig situation. 

När vi planerade visningen kom vi fram till att vi skulle göra en namnrunda med eleverna i stopp 1 

inledningen, för att skapa någon slags relation och därigenom göra visningen mer personlig. Vid 

planerandet av aktiviteterna i stopp 7 avslutningen, kom vi fram till att vi som museilärare är de 

som delar in eleverna i grupper. Detta för att motverka utanförskap.  Under genomförandet av 

naturrundan insåg vi att de två aktiviteter vi hade planerat inom visningens tidsrymd inte skulle 



 

  10 

hinnas med. Vi beslutade då att avstå från den sista, för att istället kunna avrunda aktivitet 1 på bra 

och balanserat sätt.  

Arbetsprocessen har också inneburit att möjliga hinder har behövt identifieras. Att klassen som vi 

har avtalat deltagande med hoppar av, att de olika faserna tar längre tid en beräknat så att övriga 

faserna kommer i kläm och att produkten blir för omfattande i förhållande till den tid vi har till 

förfogande, har vi uppfattat som orosmoment för projektet. 

7. Diskussion 

Nedan följer diskussion av de olika delarna i vår produkt. 

 

7.1 Diskussion av: Inledning 
Inledningen syftar till att ge en introduktion till området och visningen, detta skriver vi fram för att 

tydliggöra vad manualen handlar om. På så sätt kan läsaren fokusera på innehållet i manualen och ej 

på vad som manualen handlar om. Här finns syfte och mål för visningen vilket ska ge den som läser 

förståelse vad som var vår intention när vi utarbetade produkten. Då vi valda att arbeta med Myrby 

träsk är detta i fokus i både syfte och mål. I denna del har vi skrivit fram på vilket sätt vår visning är 

relevant och medför något nytt. I informella samtal med personal på Gamla Uppsala museum har 

det framkommit att miljön i området ej har varit material för visningar förut. Någon aspekt av 

områdets miljö brukar finnas med i de visningar museipedagogerna håller men miljön får då aldrig 

spela huvudrollen. Vi vill med vår visning sätta miljön i förgrunden och visa att det går att göra ett 

område som Myrby träsk intressant, tillgängligt och meningsfullt. Med tillgänglig menar vi både 

fysiskt och psykiskt tillgänglig. Fors (2006, s. 108) menar att hinder för att ungdomar ska kunna ta 

till sig och få relation till en visning är att den inte är meningsfull eller tillgänglig. 

 
Vi valde att rikta visningen mot årskurs 4-6 men visningen är genomförbar även i andra årskurser. 

Dock bör då innehållet i visningen modifieras och anpassas till elevernas kunskapsnivå.  

 

7.2 Diskussion av: Visningen 
Visningens längd var av betydelse när vi utformade guidningen. Om en elev tappar koncentration, 

slutar de lyssna och då finns inte längre någon mening med visningen. Enligt Cassel (2001, s. 89) är 

omväxling bra för koncentration och inlärning. Enligt Rodéhn (2014) bör en visning för barn 

generellt bestå av mellan 5-10 stopp. Detta låg bakom till varför vi valde att ha 7 stopp. Det är ett 

”vägande” att avgöra hur mycket eleverna orkar ta in. Vi ansåg båda två att det är bättre att lägga in 

ett extra stopp än att pressa in för mycket information i ett uppehåll. Stoppens placering beslutades 
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utifrån det faktum att vi inte fick tillträde in till området Myrby träsk. Vi ville trots det lägga upp en 

varierad promenadslinga. När det gäller valet att låta naturpromenaden utgå från museet utgick vi 

från oss själva. Vi valde mellan det och att utgå från Domarringens skola, men kom fram till att vi 

inte hade tid för en promenad från det senare alternativet. Det skulle ha inneburit en allt för lång 

promenadsträcka innan vi hade varit framme vid Myrby träsk. 

 

När vi genomförde visningen ville vi skapa en lugn och trygg atmosfär, under hela visningen. 

Cassel (2001, s. 89) skriver om lugn och ro som en förutsättning när det gäller koncentration och 

inlärning. Detta kan man enligt henne åstadkomma genom att barnen får sitta ner under stoppen, om 

de vill.  

 

Fokus på landskapsförändringar blev det eftersom Myrby träsk är en plats som har förändrats 

mycket över tid. Vi hade också ett önskemål från Cecilia Rodéhn om att beskriva platsen över tid, 

gärna ett så långt historiskt perspektiv som möjligt. 

 

När det gäller stoppens innehåll var syfte och mål styrande. Som det framkommer i syfte och mål, 

vill vi genom visningsmanualen förmedla en helhetsbild av Myrby träsk. Denna över tid, med 

fokusering på landskapsförändringar, vilket vi redan nämnt. Det var alltså viktigt att vi fick med 

både information om de undersökningar som har gjorts på platsen (pollenanalyserna), övergripande 

information om fornlämningsområdet Gamla Uppsala och platsens landskapsförändringar. 

 

7.3 Diskussion av: Material till visningen 
Vi valde att använda oss av material som inte är svåråtkomligt eller särskilt dyrt, detta för att det ska 

vara enkelt för museipedagoger att genomföra visningen. Enligt Rodehn (2014) har museum ej en 

stor budget att röra sig med så att utforma en visning med billigt material kändes mest relevant för 

oss. De mesta av materialet är alldagliga ting som ej är svåra att få tag på. Vi hade som ursprunglig 

tanke att bjuda på havtornsbär men detta visade sig vara svårt att få tag på och vi valde istället 

havtornsdryck, vilket fanns i dagligvaruhandeln. Havtornsdrycken finns med för att eleverna ska få 

uppleva havtorn på fler sätt än enbart genom verbal kommunikation. Förmodligen är det många 

elever som inte har smakat på eller vet vad havtorn är för något. Detta blir med Hooper-Greenhills 

terminologi en objektbaserad upplevelse (2007, s. 37) och inlärning genom erfarenhet (Dewey, 

2004, s. 168). 
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7.4 Diskussion av: Begrepp 
Vi har valt att ta upp dessa begrepp under en egen rubrik eftersom det är begrepp som återkommer i 

alla stoppbeskrivningar. Det är viktigt att den kommande brukaren av manualen verkligen har 

förstått vad vi menar med dessa begrepp. 

 
7.5 Diskussion av: Viktigt att tänka på  
Vi kom gemensamt fram till att informationen under denna rubrik är viktig, men att den inte hade 

någon självklar plats under någon av de andra rubrikerna. Vi valde därför att stoppa informationen 

under en egen rubrik, som fick gälla för alla stopp. Anledningen är att det är ”saker”, som är viktiga 

att tänka på oavsett visningens innehåll. 

 

Under denna rubrik tar vi upp vikten av att anpassa innehållet i visningen efter elevernas nivå och 

förutsättningar, vilket Cassel (2014, s. 90) också betonar. Cassel (2001, s. 85) menar att man som 

museipedagog redan i början av visningen (stopp 1 när eleverna presenterar sig vid namn) ska 

försöka ta reda på elevernas förkunskaper vilket kan ske genom att ställa några frågor om det som 

visningen kommer att beröra. Detta är viktigt för att få en känsla för på vilken nivå man som 

museilärare ska lägga visningen. Vi talar också om vikten av att förklara ord och att ta särskild 

hänsyn till elever med annat modersmål än svenska. Holmegaard och Vikström (2004, s. 503-539) 

menar att det är viktigt att identifiera vilka ämnesord som eleverna behöver kunna för att ta del av 

ämnesinnehållet. Detta är vidare något att ta hänsyn till vid planerandet av visningen. Gibbons 

(2002, s. 29) framhäver betydelsen av stöttning. Detta menar hon är viktigt för alla elever för att de 

ska kunna tillägna sig kunskaper. Stöttning kan beskrivas som tillfällig nödvändig hjälp från 

läraren, t.ex. pauser, betoning och upprepning. Enligt Cassel (2014, s. 90) är lyhördhet för elevers 

språknivå och mognad viktigt för att lägga språket på en lämplig nivå. Hon nämner vidare att det är 

viktigt att försäkra sig om att budskapet har gått fram samtidigt som det är viktigt att inte ha ett 

alltför förenklat språk i onödan. Eleverna behöver enligt henne känna att de förstår ett mer 

avancerat språk än de själva brukar använda. 

 
7.6 Diskussion av: Karta med gångrutt 
Denna finns med för att förtydliga var stoppen är, hur gångrutten ser ut samt var Myrby by och 

Myrby träsk finns. I och med detta hoppas vi att de som vill göra visningen får stöd i hur den är 

praktiskt upplagd. Förutom denna karta finns även en bild samt förklarande text till varje stopp. Det 

fanns en tanke i början att enbart ha med en instruerande text, dvs. ej någon bild eller karta, men det 

blev då för svårt att utröna var de olika stoppens placering. 
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7.7 Diskussion av: Stopp 1. Inledning. 
Detta stopp är inledningen på visningen och första gången eleverna möter museipedagogen. 

Inledningen skall vara tydlig och trevlig. Detta för att museipedagogen ska inge ett gott förtroende 

hos barnen och få dem motiverade till att lyssna. I detta första möte etableras relationen mellan 

museipedagogen och eleverna, det gäller då att ta till vara på tillfället. Hattie (2012, s. 189) skriver 

att positiva relationer bygger på bland annat att eleverna känner uppskattning och att läraren har 

höga förväntningar på eleverna. Positiva relationer är något som påverkar elevers studieprestationer 

positivt (Hattie, 2012, s.312). 

 

Enligt Cassel är det viktigt att man som museipedagog presenterar sig ordentlig för klassen/eleverna 

eftersom museipedagogen och skoleleverna är obekanta med varandra (2001, s. 89). Både 

museipedagog och elever presenterar sig och detta för att etablera en bra relation men även för att 

lärare, i detta fall museipedagogen, och elever samspelar med varandra i en undervisningssituation 

(Prage & Svedner, 2008, s. 7). Det är lika intressant för museipedagogen att skapa sig en 

uppfattning om vilka elever som elevgruppen utgörs av eftersom visningen utformas i mötet med 

eleverna. 

 

7.8 Diskussion av: Stopp 2. övergripande om Myrby träsk 
Detta stopp vill fysiskt visa var Myrby träsk finns placerat samt berätta hur det kan ha sett ut 

tidigare. Området som visningen vill uppmärksamma finns beläget väst om Kungshögarna och är 

inget välkänt område. En informationstavla finns utplacerad där information om platsen finns och 

denna berättar om förvandlingen från havsvik till odlingsbar mark. Vi valda att förlägga stoppet här 

eftersom det ger en bra överblick över Myrby träsk och att det ej är långt att gå från museet.  

 

Underlag för detta har vi hittat i Landskapets processer (Ekblom, in prep), Gamla Uppsala i ny 

belysning (Sundqvist & Vikstrand, 2013) och Arkeologi och miljögeologi i Gamla Uppsala: studier 

och rapporter. (Duczko, 1993). Ekbloms text berör vilka naturliga och mänskliga processer som har 

format, och fortsätter forma, naturen och landskapet. Sundqvist & Vikstrands text berör Gamla 

Uppsala. Nya perspektiv av området läggs fram, t.ex. finns här ny forskning gällande namnet 

Uppsala, bebyggelse och beboelse samt kristna inslag på platsen. Duzcos text berör forskning som 

gjorts i Myrby träsk och i detta fall användes pollenanalyser av jordlager för att resultat skulle 

kunna utrönas. Insektsfynd i dessa jordlager påvisade hur platsen såg ut och har använts till tidigare. 

De resultat som kunde utrönas ur fynden visade att en del av platsen länge var vattenfylld som 

sedan utdikades till fördel för betesmark. Fynden visade även att det i Gamla Uppsala har funnits 

öppet odlingslandskap sedan ca 2000 år tillbaka (Duczko, 1993, s. 84). 
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I detta stopp tas även upp vad kunskap om området baseras på. Enligt Cecilia Axelsson (2009, s. 

279) anser besökare att museum förmedlar sanningar. Här vill vi lyfta en kritisk blick på innehållet 

och förklara att det är mycket som man fortfarande inte vet om Gamla Uppsala och Myrby träsk, 

denna kunskap baseras på kartor och skrifter.  

 
7.9 Diskussion av: stopp 3. Utdikningar och betesmark 
Faktainsamling till detta stopp har dels skett genom informella samtal med docent John Ljungkvist 

vid institutionen för arkeologi på Uppsala universitet och genom text om utdikning (Olsson, 2014). 

Vi har valt att ta upp utdikning eftersom det var anledningen till att Myrby träsk torrlades. 

Torrläggningen av området är alltså en central del eftersom den hör samman med vår fokusering på 

landskapsförändringar. Vi väljer i manualen att säga några ord om betesmark eftersom det är vad 

platsen delvis används till idag.  

Stoppet initieras med information om utdikning och går sedan över till att behandla betesmark. 

Denna ordningsföljd har valts eftersom betesmarken inte hade uppstått om platsen inte hade 

utdikats. Gemensamt för dessa fakta, är att de är allmänna och övergripande. Detta hänger ihop med 

John Deweys åsikter om att kunskapsinnehållet ska vara förpackad på ett sådant sätt att det kan 

kopplas till elevernas erfarenhetsvärld. Enligt Dewey (2004), s. 207-209 ska nya erfarenheter 

relateras till tidigare erfarenheter. Pedagogens roll är då att skapa sammanhang och se framåt i 

tiden. Även Holmegaard och Wikström (2004, s 503-539) talar om vikten att föra samman 

elevernas erfarenheter med innehållet. 

 

När det gäller placering valde vi en plats där utdikningen är synlig. Utdikningen i landskapet hjälper 

då eleverna att känna igen och minnas denna företeelse, vilket syftar mot lärandemålet. 

 

7.10. Diskussion av: Stopp 4. Pollenanalys 

Kunskapsinhämtning för detta moment har skett genom två rapporter Arkeologi och miljögeologi i 

Gamla Uppsala: Studier och rapporter (1993) och Arkeologi och miljögeologi i Gamla Uppsala: 

Studier och rapporter Volym II (1996). Dessa båda skrivna av Wladyslaw Duczko. Utöver detta har 

fakta samlats in genom informella samtal med John Ljungkvist. 

Vi valde att ta upp pollenanalyserna eftersom de representerar de undersökningar som har gjorts av 

denna plats. Eftersom vi i vårt mål ska förklara platsens historia och nutid är det relevant att ta upp 

pollenanalyserna inom visningens ram, då de representerar nutiden. Detta görs på ett mycket 

allmänt och övergripande sätt i ett eget stopp eftersom begreppet med stor sannolikhet inte är 

bekant för barnen. 
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Att blanda ihop pollenanalys med något av de andra stoppen tyckte vi skulle ha blivit för mycket 

olika information i ett och samma moment. Vi beslutade därför att ha Pollenanalys, som ett eget 

moment. Dock, kan man som visningsledare föra ett samtal med eleverna om att forskare genom 

pollenanalyserna ser hur marken använts under historiens gång. Myrby träsk har alltså sett olika ut 

under olika tider, vilket hör i hop med landskapsförändring. Som det framgår av visningsmanualen 

initieras detta stopp med att vi talar om pollen. Detta valde vi att börja med, för att se till alla 

elevers rätt till lärande. Med kunskap om pollen är eleverna redo för det nya begreppet. Detta styrks 

av Hein (1998, s. 156-176) som tar upp betydelsen av att tilltalet är på en lämplig kognitiv nivå, för 

att lärande ska kunna uppstå. För de elever som från början vet vad pollen är blir det ett sätt att utgå 

från något det känner till. Enligt Friman (1996)  handlar den pedagogiska grundregeln om att man 

blir intresserad av sådant som man vet något om. Platsen för stoppet valdes utifrån det faktum att 

den ligger alldeles invid det område av Myrby träsk där det kan antas finnas pollenavsättning 

bevarad. 

 

7.11 Diskussion av: Stopp 5. Myrby träsk, namnet och byn 

Fakta till detta stopp är hämtat från Arkeologi och miljögeologi i Gamla Uppsala: Studier och 

rapporter (1993). Informationsinhämtning har också skett genom guidning under ledning av docent 

John Ljungkvist vid institutionen i arkeologi på Uppsala universitet. Eftersom vi enligt syfte och 

mål ska ge en helhetsbild av området Myrby träsk och samtidigt tala mer övergripande om 

fornlämningsområdet Gamla Uppsala har vi kommit fram till att lyfta fram Myrby by. Vi väljer att 

ta upp betydelsen och skillnaden på träsk och myr för att det under rubriken Geografins metoder, 

begrepp och arbetssätt i Centralt innehåll i Skolverket (2011, s. 162) framkommer att elever i 

årskurserna 4-6 ska få tillgång till centrala begrepp för att kunna samtala, läsa och skriva om 

geografi. Vi valde att ta upp innebörden i namnet Myrby träsk innan vi presenterar Myrby by. Detta 

eftersom vi anser att det är bra om eleverna har en förståelse av vad myr är innan vi presenterar byn.  

 

Detta stopp är ett kortare moment. Syftet med den begränsade informationen är att låta eleverna få 

komma med egna frågor, som bevisligen blev fler desto längre in visningen vi kom. Dessutom 

innebar stoppet om pollenanalys, mycket ny information. Därför ville vi åstadkomma en lämplig 

rytm. Detta är ett begrepp som Cassel (2001, s. 73) benämner som eftersträvansvärt i en visning. En 

varierat rytm menar Cassel (2001, s. 73) uppnås genom en växling mellan aktivitet och passivitet. 

Vilket enligt henne uppnås exempelvis genom att eleverna får ställa frågor.  

 



 

  16 

Under detta stopp ställs också en fråga till eleverna. Denna fråga gäller namnet och vad de tror är 

orsaken till att det i Myrby träsk två ord men liknande betydelse. Denna fråga ställde vi för att ge en 

signal om att vi som guider inte har den absoluta sanningen. 

 
7.12 Diskussion av: Stopp 6. Vattnets funktion 
Detta stopp vill ge en koppling mellan Myrby träsk och Gamla Uppsala. Att sätta in Myrby träsk i 

sammanhang är ett försök att få eleverna förstå varför det är angeläget att lära sig innehållet vi vill 

förmedla. Dewey skrev om sammanhang och erfarenhet, att dessa ej går att separera (2004, s 171), 

dvs. sammanhanget situerar det erfarande som eleverna gör. Intentionen är att denna visning ska 

vara positivt erfarande för eleverna och då krävs ett sammanhang eftersom detta är en förutsättning 

för erfarenhet. Brist på sammanhang kan, enligt Dewey‚ leda till ”splittrade och osammanhängande 

tankevanor” (2004, s 172). Insulander (2010, s. 264) skriver om den svåra uppgiften att förmedla 

kunskap. Hon menar att det är individuellt vad som blir erfarande och lärande eftersom besökarnas 

bakgrund skiljer sig åt. Bakgrunden sätter ramar för det besökaren tycker är intressant och påverkar 

vad de kommer att minnas av visningen. Museipedagogen fungerar i detta sammanhang, som 

förmedlare mellan elev och objekt (Ljung, 2009, s. 174). I det här fallet gäller det Myrby träsk och 

dess sammanhang. Det blir då museipedagogens uppgift att göra visningen ämnesmässigt förståelig 

för eleverna samt att förklara hur olika aspekter hänger samman.  

 

I slutet av stoppet vill vi förmedla en bild av hur Gamla Uppsala kunde sett ut förut, i detta fall ca 

550-700 e.kr (Ljungkvist, 2013, s. 50). Att göra detta förmedlar sammanhang över tid till eleverna, 

att de idag står på en plats som tidigare inte alls såg likadan ut som den gör idag. 

 
7.13 Diskussion av: Stopp 7. Avslutning 
Detta är det avslutande stoppet och här arbetar eleverna tillsammans med innehållet i visningen. Att 

låta eleverna arbeta tillsammans med visningsinnehållet fyller tre funktioner. De får upprepa 

visningsinnehållet, omformulera innehållet med sina egna ord samt tränas i samarbete. Fördelar 

med grupparbeten är att eleverna lär sig mer samt att de lär sig samarbeta i grupp (Långström & 

Viklund, 2011, s. 201). En metod som Georg E. Hein (1998, s. 176) förordar går ut på att presentera 

ny kunskap genom det välkända. Detta försöker vi göra genom att relatera till olika delar i 

visningen och relatera till landskapet runt eleverna.   

 

I slutet av stoppet samlar museipedagogen in material från eleverna där de har skrivit ned fem saker 

som de har lärt sig och tyckt varit intressant. Att få nedskrivet av eleverna vad de tyckte var 
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intressant och lärorikt med visningen är ett bra sätt att se visningen från elevernas ögon. I de flesta 

fall är inte elevernas version densamma som museipedagogens.  

 

7.14 Sammanfattande diskussion 
Vi har försökt arbeta fram en detaljerad visningsmanual med litteraturhänvisningar för varje stopp. 

Det behövs inga förkunskaper om fornlämningsområdet Gamla Uppsala utöver manualen för att 

genomföra visningen. Det betyder att manualen både kan användas av nyanställda på Gamla 

Uppsala museum, befintlig personal och lärare. I och med att personalen därmed inte behöver 

någon fortbildning utöver manualen blir det därmed kostnadseffektivt för museets verksamhet. 

 

Den visning som vår manual beskriver förmedlar ett innehåll och aktiverar besökaren. Ett museum 

med en sådan inriktning betraktar Hult (2014) som ett Science center. Det är alltså ett museum där 

besökaren får vara aktiv och testa olika saker (Fors, 2006). När eleverna i stopp 2. Övergripande om 

Myrby träsk får smaka havtornsjuice får vi in testaspekten i naturguidningen.  

Elevaktiveringen synliggörs bl.a. i stopp 7 när eleverna uppmuntras till att ställa frågor och samtala. 

 

I produkten under rubriken lärandemål tar vi upp det lärande, som vi önskar skapa hos eleverna. För 

att lärande ska uppstå behövs enligt Insulander (2010) engagemang och meningsskapande. Hur väl 

engagemang uppstår beror enligt henne på vad visningen erbjuder samt personliga egenskaper och 

erfarenheter. 

 
8. Utvärdering 

Vi valde att genomföra en utvärdering som en del av Arbetsprocessen. Syftet med utvärderingen var 

att kvalitetssäkra att den produkt vi lämnar över till Gamla Uppsala museum håller god kvalité. Vi 

valde att låta Rose-Mari Thörnquist, lärare för klassen som vi ordnade guidningen för, vara den som 

utvärderade oss. Anledningen är att hon representerar den pedagogiska kompetensen och den 

yrkeskår vi utbildar oss till. Vi tyckte därför att det var relevant hon fick vara den som stod för 

detta.  

 
Rose-Mari var nöjd med upplägg och innehåll. Hon tyckte att det var bra att vi startade med att tala 

om, hur visningen skulle gå till. Hon påminner om att man vid denna inledning också kan ta reda på 

vad eleverna redan kan/vet, vilket vi tog till oss och la till. Detta märks i produktens första stopp. 

När det gäller innehållet svarar hon ”Intressant”. Hon hade dock önskat att vi nämnt något om 

pollen i relation till C14-dateringar (vilket är en annan typ av mätningsmetod).  Hon anser också att 

förväntningarna överensstämde med den faktiska visningen. När det gäller våra ämneskunskaper 
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menar hon att de var tillräckliga för det vi berättade. Riktigt nöjd var hon med visningen och de 

olika stoppens längd, vilket hon beskrev som ”tidsmässigt god planering” och ”perfekt”. När det 

gäller frågan på om hon tycker att Deweys pedagogik syntes i vår utomhuslektion svarar hon att 

hon inte är insatt i Deweys pedagogik, men att hon tycker att det märktes att ”vi noga planerat vad 

och vem som skulle tala”. När det gäller hur elevernas frågor och åsikter togs till vara svarar hon 

”Ja, det var ju inte så många åsikter som dryftades men de få mottogs av er på ett bra sätt som förde 

er visning vidare”.  På frågan ”Anser du att alla elever inkluderades, dvs. fick vara delaktiga och 

komma till tals i visningen?” svarar hon ”Ja”. När det gäller vårt bemötande mot henne som 

klasslärare och gentemot barnen är hon mycket nöjd. Enligt henne gav vi ett intryck av att vara väl 

förberedda.  

 

Det vi också har tagit med oss från utvärderingssvaren, samt fört in i manualen, är att tala med 

barnen under promenaden mellan stoppen. Barnen har mycket intressant att säga samt att få höra 

vad de tänker och tycker. Saker de säger mellan stoppen kan vara en bra övergång till nästa stopp 

och det som ska behandlas där. Vi kommer också rekommendera att den karta som finns som bilaga 

till visningen och som ingår som material i Stopp 2. Övergripande om Myrby träsk skrivs ut i ett 

stort format. Rose-Marie önskade nämligen att kartan hade varit större. 

 

9. Egna reflektioner och idé på efterarbete till produkten  

Så här i efterhand kan man konstatera att upplägget med verklig visning och visningsmanual bidrog 

till att det i realiteten blev två produkter. Med den verkliga visningen kom mycket arbete, som att 

ringa olika telefonsamtal, testa att manualen var genomförbar, öva på det vi skulle säga samt läsa på 

om framförande. 

 

Sammanfattningsvis har arbetet med visningen och rapporten varit mycket lärorik för oss. Vi har 

lärt oss mycket om Myrby träsk, Gamla Uppsala och om de möjligheter som finns med 

utomhuspedagogik. Höjdpunkten var att få genomföra visningen och uppleva den elevkontakt som 

det medförde. 

 

I samband med framtagandet av visningsmanualen kom vi fram till att det för elevernas lärandes 

skull, är lämpligt att det finns ett material att skicka med läraren för fortsatt arbete i klassrummet. 

Detta för att befästa elevernas nyfunna kunskaper. Kanske kan vi återkomma till denna idé i ett 

kommande examensarbete. 
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Bilaga 1, utvärdering av visningen som klassläraren besvarade. 

 

Utvärdering av visning Myrby Träsk. 
 

Hej Rosemari! 

Stort tack för ert medverkande i vår visning. Dina svar är viktiga eftersom de ligger till grund för 

slutversionen av produkten, dvs. visning med aktivitet. Vi behöver dina svar senast på tisdag 
(13/5). Skicka dina svar per mail till Emil.Niklasson.1709@student.uu.se eller 

Kristina.Persson.8092@student.uu.se. 

Motivera gärna dina svar. 

 

1. Har du några synpunkter på upplägget av guidningen? 

 

 

 

 

2. Var förväntningarna överensstämmande med den faktiska visningen? 

 

 

 

 

3. Var visningen passande för ålderskategorien? 

 

 

 

 

4. Vad anser du om vårt bemötandet gentemot eleverna? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Anser du att alla elever inkluderades, dvs. fick vara delaktiga och komma till tals i visningen?  

mailto:Emil.Niklasson.1709@student.uu.se?subject=
mailto:kristina.Persson.8092@student.uu.se?subject=
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6. På vilket sätt togs elevernas frågor, åsikter och kommentarer till vara?  

 

 

 

 

7. Vad anser du om vårt bemötande gentemot dig som klasslärare samt övrig personal? 

 

 

 

 

8. Hur tycker du att kontakten med oss har varit? Hur upplevdes vi som museilärare? 

 

 

 

 

9. Vi har utgått från John Deweys pedagogik och försökt få detta att synas i vår visning. Hur anser 

du att vi lyckades med detta? 

 

 

 

 

10. Vad skulle du önska om du fick möjlighet att delta i visningen med en ny klass? 

 

 

 

 

 

 

11. Vad anser du om innehållet som förmedlades? 
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12. Hur upplevdes vi som museilärare? 

 

 

 

 

13. Var våra ämneskunskaper tillräckliga? 

 

 

 

 

14. Bidrog ämneskunskaperna till att skapa trovärdighet? 

 

 

 

 

15. Var anser du om längden på visningen? 

 

 

 

 

16. Behöver något i visningen ändras? 

 

 

 

 

 

 

17. Övriga synpunkter? 
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Inledning 
Gamla Uppsala är idag en välkänd kulturarvsplats där stort fokus ligger på Kungshögarna, kyrkan, 

de lämningar som har hittats och vad dessa kan berätta om människorna som levde och verkade på 

denna plats. Hit kommer besökare för att se de kända Kungshögarna. I Gamla Uppsala museum kan 

de lära sig mer om de fynd som har gjorts. Många skolklasser kommer hit som en del i 

undervisningen och då med fokus att lära sig om järnålder och asatro. Miljön och de förändringar 

som har skett i området har ej varit i fokus. 

 

Manualen som du håller i din hand beskriver en visning av Myrby träsk som är en plats inom  

fornlämningsområdet Gamla Uppsala. Manualen ger en bild av lokala landskapsförändringar och 

dess orsaker samt en övergripande bild av fornlämningsområdet. Turen äger alltså rum i Gamla 

Uppsala fornlämningsområde och startar vid Gamla Uppsala museum. Den rör sig vid och i  

anslutning till området Myrby träsk och är skriven för dig som arbetar som museipedagog på Gamla 

Uppsala museum. I visningsmanualen finns ett innehåll som tar upp landskapsförändringar och  

orsaker till dessa och vi hoppas genom denna produkt att elever kan få en förståelse för hur platsen 

förändrats och ser ut idag.  

 

Syftet med produkten (visningsmanualen) är att uppmärksamma Myrby träsk och platsens  

landskapsförändringar över tid, för att ge en helhetsbild av området. Anledning till detta är att 

Myrby träsk är en okänd plats inom fornlämningsområdet Gamla Uppsala. Målet med produkten är 

att ge en helhetsbild av Myrby träsk. Det gör vi genom att förklara platsens historia och nutid med 

anpassning för årskurs 4-6. I detta ingår en fokusering på landskapsförändringar. 

 
Myrby träsk finns beläget direkt väster om Kungshögarna. Detta är idag ett utdikat område vilket 

fungerar som åkermark. Mellan Kungshögarna och Myrby träsk finns idag en inhägnad betesmark 

och en stig. Landskapsförändringar i Myrby träsk kan bland annat förstås utifrån att området  

tidigare har varit en Östersjövik, som sedan har blivit en sjö. Detta är exempel på en naturlig 

landskapsförändring. Utdikningarna i området är exempel på landskapsförändringar som är skapade 

av människan. 

 

Vår förhoppning är att du med denna manual tar dig ut i området och blir inspirerad! 
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Visningen 

Visningen beräknas ta cirka 90 minuter och avslutas i/utanför museet. Guidningen är uppbyggd 

med sju stopp. Vi bifogar karta över området med utritad gångrutt samt vart vardera stopp är  

placerat. Att göra detta i formen av en visning har fördelarna att eleverna får se platsen i  

verkligheten samt att en visning är ett naturligt arbetssätt för museer. En visning gör det möjligt att 

förmedla ett kunskapsinnehåll på ett levande och intresseväckande sätt. Dessutom har denna  

guidning fördelen att eleverna får vara utomhus och röra på sig. 

 

Nedan presenteras samtliga sju stopp. Som det framkommer av denna manual har vardera stopp 

olika syfte, mål och innehålls. Tillsammans skapar de en enhetlig bild av området samt de  

förändringar som har skett. Till varje stopp finns en bild som visar placering. 

 

Här följer en kortfattad presentation av stoppen: 

Stopp ett hälsar eleverna välkomna och beskriver visningens syfte och upplägg.  

Stopp två ger överblick över Myrby träsks historia.  

Stopp tre beskriver 1800-talets utdikningar samt varför Myrby träsk har bra betesmark. 

Stopp fyra beskriver pollenanalyser som har gjorts på platsen samt vad dessa undersökningar har 

visat.  

Stopp fem berör namnet Myrby träsk och byn. 

Stopp sex behandlar vattnets funktion, Kungshögarna och kopplingen till Gamla Uppsala och 

Myrby träsk. 

Stopp sju består av en aktivitet samt elevernas utvärdering av visningen. 

 

Material till visningen 
Material som vi rekommenderar är en uppförstorad karta över fornlämningsområdet (där Myrby 

träsk är inringat), havtornsjuice, muggar, papper, blyertspennor, suddgummin och färgpennor. Hur 

dessa material används presenteras i beskrivningarna av de olika stoppen. Syftet med detta material 

är att underlätta förståelse och vidröra fler sinnen än vad som är möjligt genom enbart verbal  

kommunikation. Genom att beröra via flera sinnen hjälper det eleverna att minnas. 
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Begrepp 
Nedan följer en förklaring av begrepp som förekommer i manualen. Dessa återkommer vid varje 

stoppbeskrivning.  

Placering: Förklarar hur gruppen fysiskt ska placera sig och vart stoppet är lokaliserat. 

Syfte: Förklarar syftet med vardera stopp. 

Lärandemål: Vad eleverna förväntas lära sig vid det aktuella stoppet. 

Material: Förslag på material som kan användas vid det aktuella stoppet. 

Tidsåtgång: Förväntad tidsåtgång för det aktuella stoppet. 
Innehåll: Det innehåll som behandlas i vardera stopp. 

Litteraturtips: Här presenteras litteratur som vi har utgått ifrån, detta är även förslag på vidare 

läsning. 

Bra att tänka på: Saker som är bra att tänka på vid de olika stoppen. 

 

Viktigt att tänka på: 
Några saker som är bra att tänka på under visningen. Det är nödvändigt att anpassa förmedlingen av 

innehållet i guidningen efter elevernas nivå. Denna kan skilja sig mycket mellan klasser i samma 

årskurs och mellan elever i samma klass. Med tanke på detta är det viktigt att förklara svåra och 

ovanliga ord och särskild hänsyn bör tas till elever med annat modersmål än svenska. Dessa elever 

har generellt sett inte lika stort ordförråd som elever med svenska som modersmål. Viktigt att 

komma ihåg är att även svenska elever kan ha ett magert ordförråd. För att samtliga elever ska få ut 

mesta möjliga är det därför viktigt att inte tala för snabbt eller för lågt. Turen behöver förändras om 

det finns elever med rörelsehinder eftersom den går över Västhögen, vilken är brant, hal och kan 

vara svår att komma upp på. Viktigt är också att hålla koll på uret så att turen kan avslutas i rätt tid. 

Sist men inte minst, glöm inte bort att prata med barnen mellan stoppen eftersom de ofta har mycket 

intressant att säga.  
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Karta med gångrutt 

 

 
© Lantmäteriet, i2012/921 

 
Gul markering: Stoppens lokalisering 

Orange markering: Gångrutt 

Grön markering: Visar Myrby by 

Blå markering: Området Myrby träsk 
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Stopp 1. Inledning 

Placering: Utanför Gamla Uppsala Museum. Guiden står med ryggen mot museet och har eleverna 

framför sig. 

 
Syfte: Välkomnande och introduktion till visningen. 

 

Lärandemål: Eleverna ska förstå visningens upplägg. 

 
Material: Inget material är nödvändigt till detta stopp.  

 
Tidsåtgång: 5-10 minuter 
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Innehåll: 
• Hälsa eleverna välkomna och presentera dig själv. Detta gör du för att etablera en bra kontakt 

med eleverna. Berätta sedan kortfattat vad visningen kommer att handla om och väck intresse hos 

eleverna. Detta gör du för att entusiasmera och motivera eleverna till att lyssna på dig och det du 

vill förmedla. 

• Förklara att visningen består av olika stopp, där eleverna kommer få lära sig olika aspekter av 

Myrby träsk. De kommer bland annat få lära sig om landhöjning, pollenanalys och varför platsen 

har bra betesmark. All denna information gör att de bättre kommer förstå området och varför  

platsen ser ut som den gör idag. 

• Berätta att visningen förväntas ta 90 minuter och vad klockan är då. Berätta att visningen avslutas 

på samma plats som den startar, dvs. utanför museet. 

• Gå igenom förhållningsregler som gäller för visningen. Gör det som en fråga till eleverna så att 

de får svara. Detta görs för att göra eleverna delaktiga samt för att det ska bli ett dialogsamtal och 

inte enbart museipedagogen som pratar. Glöm inte att uppmuntra till frågor under visningens 

gång.  

• Be eleverna att presentera sig med namn. Detta görs för att rikta fokus på eleverna och du får 

samtidigt namn till alla ansikten framför dig. 

• Fråga om det är någon som har varit här förut och vad de gjorde då. Låt ett fåtal elever berätta 

kort vad de gjorde vid detta föregående besök. Använd något av det eleverna säger och knyt an 

till visningen. Kanske har de gått förbi Myrby träsk utan att veta vart det ligger. 

• Efterlys frågor och besvara frågorna. 

• Dags att börja gå. Berätta att du som guide går först och att eleverna går, ej springer. 

 

Litteraturtips:  
Cassel, Monica. (2001), Museipedagogik: konsten att visa en utställning (s. 64-95). Lund: Student-

litteratur 

 

Bra att tänka på: 
Tänk på att försöka titta på alla elever när du pratar så att de känner sig tilltalade. Var glad och  

positiv och tänk på att även kroppshållningen har ett budskap. Sist men inte minst, kom ihåg att 

prata högt och tydligt.  
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Stopp 2. Övergripande om Myrby träsk 
Placering: Bakom Kungshögarna vid informationstavlan, som är placerad parallellt med stigen 

ovanför Myrby träsk. 

 
Syfte: Ge eleverna en överblick över den plats där det en gång var ett träsk samt information om 

hur landskapet har formats genom mänsklig och naturlig förändring. 

 
Lärandemål: Eleverna ska lära sig vart Myrby träsk ligger samt minst en orsak till varför området 

ser ut som det gör idag. 

 
Material: En uppförstorad karta över fornlämningsområdet där Myrby träsk är inringat,  

färska havtorn eller havtornsdryck att bjuda eleverna på, hushållspapper utifall att detta skulle bli 

kladdigt, muggar och soppåse. Var noga med att kolla eventuell allergi innan du serverar drycken. 

Havtorn är en stenfrukt så om eleverna inte vet om de är allergiska mot havtorn kontrollera 

om de är allergiska mot stenfrukt.  

 

Tidsåtgång: 10 minuter 
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Innehåll: 
• Börja med att berätta vad stoppet kommer att handla om och vad som kommer att hända. Det vill 

säga, hur landskapet har förändrats och orsakerna bakom dessa förändringar. På så sätt kommer 

eleverna få en överblick över platsen, över tid. 

• Börja med att peka ut Myrby träsk, berätta att området sträcker sig från det vita huset (Myrby by) 
ned till skogen. Förklara och försök få eleverna att förstå. Ta fram kartan och visa. Syftet med 

kartan är att underlätta förståelse för vart Myrby träsk ligger samt områdets omfång och storlek. 

• Landskapsförändring, naturliga och mänskliga. Berätta här om landskapsförändringar, att dessa 

sker kontinuerligt och att landskapet idag är en produkt av de landskapsförändringar som har 

skett. Lyft fram att det är omöjligt att veta hur landskapet kommer att se ut i framtiden men att det 

kommer att se annorlunda ut till följd av landskapsförändringar. Exempel på mänsklig  
landskapsförändring är byggandet av Kungshögarna och utdikningen för att få odlingsbar mark. 

• Berätta om den senaste istiden, vilken är den största anledningen till varför landskapet ser ut som 

det gör idag. Istiden började för 110 000 år sedan och tog slut för ca 10 000 år sedan. Isen var 

flera kilometer tjock och sträckte sig ned till det som idag är Tyskland. Tyngden från detta  

otroligt stora istäcke tryckte ned marken och som ett resultat av detta sker fortfarande idag  

landhöjning. Landhöjningen sker inte jämnt över hela landet, i norra delen av Sverige höjer sig 

landet med 8 mm/år, i Uppsala 6 mm/år och i Skåne har landhöjning stannat av. 

• Landskapsförändring genom mänsklig påverkan. Människan formar sin omgivning efter vilka 

behov som finns. Skillnaden mellan naturliga landskapsförändringar och mänskliga  

landskapsförändringar är att naturliga landskapsförändringar sker över stora ytor medan  

mänskliga landskapsförändringar sker på lokal nivå, alltså där människan bor och verkar.  

Be eleverna här att vända sig om och se på Kungshögarna, berätta att de inte är naturliga utan  

skapade av människan. Dessa började byggas omkring år 550-700 e.Kr. och har sedan byggts på i 

flera omgångar. Även Myrby träsk bär spår av mänsklig påverkan genom utdikning. Förklara för 

eleverna att du ska förklara och prata mer om detta i nästa stopp. 

• Prata om vad som hände när inlandsisen drog sig tillbaka. Vatten täckte land, så småningom 

sjönk vattnet undan och växter etablerade sig. Att vattnet sjönk undan berodde på landhöjningen. 

Lav och mossa är de första växter som etablerar sig och den första busken som uppträder är  

havtorn. Klargör att havtorn fortfarande finns kvar i Sverige och växer vilt på flera ställen.  

Berätta också att de ska få smaka på havtorn i slutet av detta stopp. 

• Berätta för eleverna om platsens historia. För 4000 år sedan var Myrby träsk en del av Östersjön, 

en Östersjövik. Glöm inte att förklara att en vik är en mindre del av ett större vattenområde, som 

t.ex. Östersjön, som är omgivet av land på tre sidor. Detta för att det är inte är självklart för alla 

vad en vik är för något. Så småningom drog sig vattnet tillbaka på grund av landhöjningen.  
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Östersjökusten flyttades då längre och längre bort. För ca 2000 år sedan blev Myrby träsk och det 

vatten som fanns kvar här, avskilt från Östersjön och istället bildades en sjö. Området var en sjö 

fram till för cirka 160 år sedan, då området torrlades så att det blev åkermark istället. Detta  

gjordes genom utdikning. 
• Förklara att man inte vet så mycket om området. Det man vet har man fått genom information 

från gamla kartor, det som finns skrivet och genom de få analyser som har gjorts. 
• Bjud på havtorn/havtornsdryck. Många elever har antagligen inte mött denna stenfrukt tidigare. 

Dessutom är det lättare för eleverna att befästa nya kunskaper om de kan få erfarenheten på flera 

olika sätt (verbalt, visuellt och smakmässigt).  
• Samla ihop muggar och hör efter om det finns några frågor. Besvara de frågor du får. 

 
Litteraturtips:  
Ekblom, Anneli (in prep). Landskapets processer. Manuskript 

Ljungkvist, John i Sundqvist, Olof & Vikstrand, Per (red.) (2013). Gamla Uppsala i ny belysning  

(s. 50). Uppsala: Swedish Science Press 

Duczko, Wladyslaw (red.) (1993). Arkeologi och miljögeologi i Gamla Uppsala: studier och  

rapporter. (s. 83-85). Uppsala: Societas archaelogica Upsaliensis 

 

Bra att tänka på: 
Här kan du be läraren om hjälp med att dela ut muggar medan du häller upp havtornsdryck. Kom 

ihåg att kontrollera eventuell allergi mot stenfrukt. 
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Stopp 3. Utdikning och betesmark 

Placering: 30 meter i sydlig riktning från informationstavlan i stopp 1. Alltså, följ stigen ca 30  

meter i riktning bort från kyrkan. 

 
Syfte: Att nå kunskap om vad utdikning är, varför utdikning sker och dess effekter på naturen. 

 
Lärandemål: Kunna känna igen utdikning och veta vad begreppet innebär. 

 
Material: Bilder på olika bredbladiga gräsarter. 

 
Tidsåtgång: 5-10 minuter. 
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Innehåll:  
• Utdikning innebär torrläggning av våtmarker genom dikesgrävning. Utdikningen av Myrby träsk 

skedde i mitten av 1800 talet. Under den tiden skedde det i Sverige omfattande utdikningar av 

myrmarker och slättlandssjöar. Anledningen till dessa var att man ville nå mark på närmare håll, 

för att använda till odling. Idag är det betydligt hårdare bestämmelser. För att en utdikning ska få 
ske krävs skogsvårdsstyrelsens tillstånd. Fråga till eleverna: Hade denna plats fortfarande kunnat 

vara ett träsk, om utdikningen inte hade skett? 

• Myrby träsk är en plats med bra betesmark. Anledningen till detta är att platsen är fuktig och 

 näringsrik. Den näringsrika jorden gör att marken erbjuder flera olika typer av gräs. Platsen  

domineras av Hundkex, Smörblomma och Älggräs. När det gäller fuktighet är det dock inte bra 

om det är för fuktigt. Då kan vissa djur bli sjuka, särskilt de som inte är anpassade för våta  

marker. 

 

En del av detta innehåll har vi fått genom informella samtal med docent John Ljungkvist vid  

arkeologiska institutionen på Uppsala universitet. 

 
Litteraturtips:  
Utdikning. http://www.ne.se/lang/utdikning, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-19. 

 

Bra att tänka på: 
När 1850 talet nämns som tidsperiod är det viktigt att förklaring ges kring hur längesedan det var. 

Försök att relatera denna utdikning till någon annan händelse/person under samma tid. När du 

skickar runt bilderna på bredbladiga gräsarter, tänk då på att eleverna inte lyssnar, eftersom de  

fokuserar på bilderna. Pausa istället och fortsätt prata när de har tittat färdigt. 
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Stopp 4. Pollenanalys 
Placering: Fortsätt gå stigen fram till dess att en stor sten kommer på höger sida, där stannar ni.  

 
Syfte: Ge kunskap om i vilken mån man har undersökt Myrby träsk samt förklara vad pollenanalys  

innebär. 

 
Lärandemål: Eleverna ska ha en uppfattning om vad pollenanalys är samt viss vetskap om hur 

platsen har sett ut under olika perioder i historien. 

 
Material: Bild på björkpollen 

 
Tidsåtgång: 12 minuter. 
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Innehåll: 
• Vad är en pollenanalys? För att förstå detta ges en kortfattad förklaring om vad pollen är. Det vill 

säga; växter och träds korn, som de använder vid förökning. Pollen kan se olika ut båda till ytan 

och färgen. Visa en bild på hur pollen kan se ut och förklara att pollen kan spridas på olika sätt. 

Genom vinden eller via insekt. När två pollenkorn möts och går samman, uppstår det som vi  

kallar pollinering.  

• Därefter förklaras vad som menas med analysmetod och vad en pollenanalys innebär. Det är alltså 
en metod man använder för att kunna tolka vilka olika växter och träd man hittar i form av pollen 

och för att kunna beräkna hur dessa olika pollen förhåller sig till varandra. Det resultatet ger då en 

bild av vad det har varit för slags område och hur marken har använts. 

• Tillvägagångssättet för att göra en pollenanalys beskrivs. Ett djupt smalt hål borras rakt ner i 

marken. Ju längre ner i marken man borrar desto längre tillbaka i historien kommer man. I hålet 

kan man då se olika jordartsavlagringar (olika jordarter med olika innehåll av pollen och sporer). 

Dessa kan sedan kopplas till olika tid. Innan borrning görs måste man först anta att pollen finns 

bevarad i marken på den uttänkta platsen. Myrby träsk är stort till ytan samtidigt som det innebär 

en kostnad att ta prover, detta är en anledning till att området är relativt outforskat. Syftet med 

pollenanalyserna är att få detaljerad kunskap om hur marken har använts under historiens gång.  

• Här beskriver du de fynd som har gjorts. Vattenväxters pollen ger belägg för att Myrby träsk  

faktiskt har varit ett träsk. Undersökningarna har också resulterat i pollenfynd från blåklint vilket 

kan kopplas till vikingatid. Dessa har hittats tillsammans med säd och man tror att blåklinten 

kommit till platsen som förorening genom importerat utsäde. Utsäde är växtdelar, som utgör 

grunden för odling. Jordartslagren på den lägsta nivån man nått via borrningen visar att  

landskapet runt Myrby träsk var ett skogslandskap. Nivåerna över visar att odling på platsen  

sedan ökade kraftigt. Utifrån analysen kan man se att det finns perioder när åkerarealen minskade 

och ytor som tidigare varit öppna nu växte igen. Man har inte kunnat följa utvecklingen ända upp 

till ytan på grund av uppodling.  

 

En del av detta innehåll har vi fått genom informella samtal med docent John Ljungkvist vid  

arkeologiska institutionen på Uppsala universitet. 
 

Litteraturtips:  

Duczko, Wladyslaw (red.) (1993). Arkeologi och miljögeologi i Gamla Uppsala: studier och rap-

porter (s. 80-82). Uppsala: Societas archaelogica Upsaliensis  

Duczko, Wladyslaw (red.) (1996). Arkeologi och miljögeologi i Gamla Uppsala: studier och rap-

porter. Vol. 2 (s 159-163). Uppsala: Societas archaelogica Upsaliensis 
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Bra att tänka på: 
Här kan det vara en hel del ord som eleverna har svårt med så kontrollera att de förstår vad orden 

betyder innan du fortsätter. Är det pollensäsong kan du använda björkarna intill stoppet när du för-

klarar pollen.  
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Stopp 5. Myrby träsk, namnet och byn 
Placering: På högen som är närmast västhögen, i nordlig riktning. 

 
Syfte: Uppmärksamma innebörden i namnet Myrby träsk och ge en bild av Myrby by. 

 
Lärandemål: Eleverna ska lära sig innebörden av begreppen träsk och myr. 

 
Material: Karta över området, för att peka ut byn. Denna omnämns under rubriken Material till 

visningen. 

 
Tidsåtgång: Ca 5 minuter. 
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Innehåll:  
• I namnet Myrby träsk finns två ord (myr och träsk), som betyder i princip samma sak. Myr  

innebär våtmark och träsk representerar också våtmark/kärr eller grund sjö. Hur kommer det sig? 

Ställ frågan till eleverna. Vad har barnen för tankar och idéer om det. Därefter är det lämpligt att 

berätta att begreppet träsk, förr i tiden användes för att beskriva sjöförhållanden. En man vid 

namn Sigurd Fries har antagit att namnet träsk kan ha använts som synonym på områden i dagens 

Sverige, som då koloniserades av de forntida svearna under deras tidiga erövringsperioder. 

• När det gäller Myrby by tar du upp att byn bestod av två-tre gårdar och att dessa låg ungefär där 

det vita huset ligger idag. Byn blir tydlig genom att du både pekar ut mot Myrby träsk samt visar 

på den uppförstorade kartan. Det vita huset har idag namnet Myrby by.  

 

En del av detta innehåll har vi fått genom informella samtal med docent John Ljungkvist vid  

arkeologiska institutionen vid Uppsala universitet. 

 
Litteraturtips: 
Duczko, Wladyslaw (red.) (1993). Arkeologi och miljögeologi i Gamla Uppsala: studier och rap-

porter. (s. 80). Uppsala: Societas archaelogica Upsaliensis 

 
Bra att tänka på:  
Tänk på att ställa dig så att alla elever ser och hör. Försäkra dig om detta innan du börjar prata. 

(Uppe på denna gravhög är det öppet och ljudet försvinner lätt ut). 
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Stopp 6. Vattnets funktion 
Placering: På Västhögen. 
 

Syfte: Ge eleverna en överblick över Gamla Uppsala fornlämningsområde och Myrby träsk. 

 
Lärandemål: Eleverna ska förstå kopplingen mellan Gamla Uppsala och Myrby träsk.  

 
Material: Inget material är nödvändigt för detta stopp. 

 
Tidsåtgång: 5-10 minuter 
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Innehåll: 
• Förklara syftet med detta stopp. Berätta vad stoppet kommer att handla om. Vitsen med stoppets 

lokalisering är att eleverna kommer upp på en höjd och kan överblicka området. 

• Be eleverna att titta sig omkring i området och berätta att vad de ser. Peka exempelvis ut museet, 

kyrkan och Myrby träsk. Gör detta för att de ska kunna orientera sig i området. 

• Berätta om vilka människor som bodde i Gamla Uppsala. Området var bebott av dåtidens  

maktelit där Gamla Uppsala fungerade som ett centrum dit människor och hövdingar kom för att 

tala med varandra. Sambandet mellan Myrby träsk och dåtidens Gamla Uppsala är att Myrby 

träsk var den närmaste vattenkällan dit människor kom för att fiska eller hämta vatten som de  

sedan använde till boskap eller bevattning. 

• Berätta om Kungshögarnas tillkomst och hur de såg ut då. Berätta att dessa skapades av  

människan med syftet att få området att verka storslaget. Att bygga dessa högar möjliggjordes 

även av att de människor som bodde på området hade hög social status. 

• Kan du väva in någon elev-fråga som du har fått under visningens gång? Försök gärna med det. 

• Dra paralleller till dagens samhälle och hur dagens landskap är utformade. Försök att få eleverna 

att förstå att dagens byggnationer, t.ex. hus och vägar, inte har funnits för evigt och att platsen sett 

annorlunda ut jämfört med idag. 

• Försök att få fram en inre bild hos eleverna om hur Gamla Uppsala kunde ha sett ut någon gång 

550-700 e.Kr. när högarna var byggda och Myrby träsk var en sjö. Visualisera för eleverna hur 

dessa tre ståtliga högar speglade sig i sjön, för den som kom gående från det håll där skolan  

Domarringen idag ligger. Det måste ha skådat en häftig syn med sjön till vänster och högarna rakt 

fram.  

• Fråga om det finns några frågor och besvara de frågor du får. 

 
Litteraturtips: 
Ljungkvist, John i Sundqvist, Olof & Vikstrand, Per (red.) (2013). Gamla Uppsala i ny belysning 

(s. 50). Uppsala: Swedish Science Press 

 

Bra att tänka på: 
Innan du börjar, kontrollera att alla elever har kommit upp på högen. Elever tar olika lång tid på sig. 
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Stopp 7. Avslutning 
Placering: Utanför Gamla Uppsala museum. Guiden står med ryggen mot museet och har eleverna 

framför sig. Aktiviteten sker vid borden inne på museet eller utomhus beroende på väder. 
 
Syfte: Eleverna ska få tillfälle att utvärdera visningen. Detta gör du för att få veta vad eleverna har 

lärt sig och för att hela tiden kunna förbättra guidningen. Om någon del visar sig passa mindre bra, 

byt ut den och testa något annat istället. 

 
Lärandemål: Att varje grupp ska presentera minst tre saker som de kommer ihåg från visningen. 

 
Material: Pennor, suddgummin, papper (linjerat och icke-linjerat ritpapper) på hårt underlag, tejp 

och färgpennor. 

 
Tidsåtgång: 20-30 minuter 
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Innehåll:  
Eleverna ska här prata med varandra och i grupper om fyra tillsammans komma på och skriva ner 

fem punkter på sådant som de har lärt sig under visningen. Efter detta ska de läsa upp tre av dessa 

punkter högt, inför övriga elever. Att eleverna sitter i smågrupper är bra eftersom eleverna då lär av 

varandra samt får en repetition av visningen. Inspiration till denna utvärderingsmetod är Christian 

Lundahls metod exil tickets (2011, s. 102) och innebär att eleverna själva gör en utvärdering av vad 

de har lärt sig genom att det skrivs ner. Den ursprungliga metoden bygger på att eleverna, vid  

lektionsslut, sätter upp post-itlappar på tavlan där de skriver vad de har lärt sig av  

undervisningen. Fördelen med denna metod är att den är enkel att genomföra, enkel för eleverna att 

förstå samt öppen, det vill säga; alla elevsvar är rätt. 
• Presentera vad som kommer att hända vid detta stopp samt varför eleverna ska göra detta.  

• Dela in eleverna i grupper om fyra och placera grupperna på olika ställen. Gör detta innan du  

instruerar uppgiften och tänk på att inte placera grupperna för långt bort, eftersom de då ej  

kommer att höra instruktionen. 

• Berätta att du vill att de tillsammans i gruppen ska diskutera och komma fram till fem saker som 

de kommer ihåg från visningen. Var tydlig med att de ska berätta tre av dessa punkter högt för  

övriga i klassen. Dela ut papper, pennor och suddgummin och låt de börja. 

• Ge eleverna 10 minuter till detta. Under tiden går du runt för att lyssna och prata med eleverna. 

Det är troligt att många elever har frågor kring visningens innehåll.  

• Efter 10 minuter bryter du och ber vardera grupp att presentera tre av punkterna. Fråga därefter 

om du får samla in papprena för att titta på det som de har skrivit. Är det någon grupp som säger 

nej respekterar du självklart detta. Samla annars in gruppernas papper. Spara dessa och läs vad 

eleverna har listat, detta ger dig en tydlig och konkret bild av vad eleverna faktiskt kommer ihåg.  

• Be eleverna att muntligen berätta vad de tyckte var bra och vad de tycker behöver förbättras,  

gällande turens upplägg. På så sätt får eleverna komma till tals och du får en återkoppling.  

Eftersom det är eleverna som har upplevt visningen är deras tankar ovärderliga. Responsen ska du 

sedan ha i åtanke inför nästa visning, så att den kan bli ännu bättre.  

• Tacka och säg hej då.  

 

Litteraturtips:  
Lundahl, Christian (2011), Bedömning för lärande (s. 102). Stockholm: Norstedt 

 

 
 
 



 

24 

Bra att tänka på: 
Att försäkra sig om att alla elever har förstått instruktionen, innan de börjar med uppgiften. Lyssna 

och ställ frågor till eleverna medan de arbetar i grupperna. Genom detta kan du del av elevernas 

lärande samt att du får höra många intressanta samtal. 
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Bilaga 1: Bilder på pollen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olika varianter av pollen. 

 

 

Björkhängen 
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Bilaga 2: Bilder på bredbladiga gräsarter 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hundkex 

 
 
 

 
Smörblomma 
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Älggräs 


