
���  

Institutionen för 
pedagogik, didaktik och  
utbildningsstudier.  
Examensarbete i  
utbildningsvetenskap 
inom allmänt 
utbildningsområde, 
15 hp  
Kurskod: 4UK048  

Upplevelse av historiska iscensättningar 

Museers framställningar om förväntat lärande genom studiebesök  

Författare: Annie Ringsgård 
Handledare: Sara Backman-Prytz  

Examinator: René Leon Gonzales

Rapport nr: 2015vt01579



Sammanfattning 

Att ta undervisningen utanför skolans väggar är ingen ny metod för lärande. Studiebesök är en 
pedagogisk metod som ger tillfälle att byta miljö, uppleva och hantera praktiska aktiviteter. Syftet med 
studien är att undersöka museers syn på förväntat lärande genom studiebesök. I undersökningen 
analyseras lärarhandledningar och pedagogiska program som är framställda av Friluftsmuseet Gamla 
Linköping och Östergötlands länsmuseum. Museernas historiska iscensättningar, historieförmedling 
och framställningar om förväntat lärande studeras. I studien tillämpas ett pragmatiskt och 
sociokulturellt perspektiv på lärande. Människans inlärning samspelar med den omgivande miljön och 
sociala praktiker. Bland annat John Dewey menar att skolan ska använda metoder som har 
undersökande och reflekterande karaktär. Han menar att teoretiska inslag med fördel kan kombineras 
med sinnesupplevelser. I studien används historiemedvetande och autenticitet som teoretiska och 
analytiska begrepp. Historiemedvetande innebär att individen kan tolka det förflutna, förstå nutiden och 
har perspektiv på framtiden samt kan förstå samspelet dem emellan. Autenticitet kan förklaras med ord 
som pålitligt och genuint. Ett autentisk lärande betyder att individen självständigt kan bilda sig insikter 
och göra ställningstaganden. Metoden för undersökningen är textanalys där materialet har bearbetas 
utifrån närläsning och deltagande analys. Utifrån materialet har tematiska kategorier konstruerats, vilka 
är: museernas historiska iscensättningar och dess korrespondens med ämnesplaner, lärarens roll och 
framställt syfte med studiebesök.  

Tidigare forskning har behandlat elev- och lärarperspektiv och lyfter fram möjligheter samt 
utmaningar med studiebesök. Möjligheterna poängteras vara att studiebesök är ett moment som sticker 
ut från vanlig undervisning, ger tillfälle att reflektera, fördjupar kunskap, ger en historisk överblick och 
aktiverar flera sinnen. Utmaningarna som framkommer är att studiebesök kräver omfattande 
förberedelse och efterarbete. Forskning visar också att levandegöra historien är fördelaktig då den blir 
mer lätthanterlig. Genom att ta del av det förflutna på en autentisk miljö konkretiseras och 
problematiseras kunskapen ytterligare. Museer ses som en plats för kunskapsinhämtande som erbjuder 
resurser som inte finns i klassrummet. Studien visar att museerna framhåller historiska iscensättningar 
som ett sätt att fördjupa kunskap, vidga perspektiv, gynna reflektion, utveckla ett historiemedvetande 
och bredda undervisningen. Museerna menar att deras visningar och utställningar korresponderar med 
ämnesplaner samt att de erhåller resurser som inte finns i klassrummet. Elevernas historiemedvetande 
gynnas då kunskapen levandegörs och museerna framhåller att eleverna får en ökad förståelse för 
samhällsutvecklingen. Verksamheterna betonar också vikten av förberedelse och uppföljning som 
viktiga inslag i lärandeprocessen. I undersökningen bekräftas möjligheter och utmaningar med 
studiebesök som nämns i tidigare forskning. Museerna framhåller att läraren ska inta en roll som 
vägledare och ansvaret för lärande läggs på läraren. De förmedlar positiva effekter av studiebesök men 
de kan inte kontrollera lärandet. Studien visar att i museernas syn på lärande hänger på lärarens 
didaktiska förmåga.  

Nyckelord: Historiedidaktik, externa verksamheter, museum, textanalys, studiebesök.  
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Inledning 

Att lämna böckerna och bege sig ut i världen är ingen ny metod för lärande. Ludvigsson menar att 
denna metod har framhållits av pedagoger som Comenius, Erasmus och Rousseau. Motiveringen till 
metoden är bland annat att individen får se världen och hantera praktiska aktiviteter.  Tidigare studier 1

och olika granskningar illustrerar att ett fåtal lärare inom skolans värld använder sig av studiebesök som 
metod i undervisningen. Vilket bland annat beror på praktiska angelägenheter såsom tids-, besöks- och 
pengabrist.  Däremot visar en undersökning att 93 % av en lärargrupp tycker att studiebesök är viktiga 2

och har potential för lärandet.  Det kan således konstateras att studiebesök förespråkas och är 3

berikande men innebär också svårigheter både utifrån didaktiska och praktiska perspektiv att 
genomföra. Tidigare forskning har berört studiebesök utifrån elev- och lärarperspektiv samt didaktiska 
och resursrelaterade spörsmål. Därför vill jag utveckla detta forskningsområde och avsikten är att 
studera museers framställningar om förväntat lärande genom studiebesök som pedagogisk inrikting.  

I följande undersökning analyseras två museers lärarhandledningar och pedagogiska program. Det 
ena museet är Friluftsmuseet Gamla Linköping som rymmer butiker, hantverkare, föreningar och är en 
historisk rekonstruerad plats med autentiska byggnader. Det andra museet är Östergötlands 
länsmuseum som erbjuder utställningar, skapande verksamheter och föreläsningar.  En del av 4

museipedagogiken är att anpassa till grund- och gymnasieskolans önskemål om fördjupning i olika 
undervisningsämnen. Vid sidan av denna anpassning är museet också en publik verksamhet och 
förväntas ha vetenskaplig trovärdighet.  Museet kan beskrivas som en ”kunskapsbank, en institution 5

som står för gedigen kunskap genom sina samlingar, en kompetens hos de anställda som utgår från den 
materiella kulturen”.  Museet kan betraktas som en mötesplats där nyttjande och lärande står i fokus, 6

museet kan sägas vara beroende av dess brukbarhet.  
I tidigare forskning har fokus varit att studera olika platsers potentiella bidrag till lärandet. Magnus 

Hermansson Adler har till exempel ställt upp kriterier som platsen bör ha, exempelvis att den är 
intresseväckande och har ett pedagogiskt samt historiskt värde. Det måste även klargöras om platsen är 
äkta eller rekonstruerad.  Däremot kan framhållas att en autentisk upplevelse kan genereras oavsett om 7

platsen är äkta eller rekonstruerad. Båda museerna som studeras gör anspråk på att rekonstruera 
historiska miljöer. Mitt bidrag är att bredda detta område och jag menar att museernas iscensättning av 
det förflutna är mer än en plats. I museerna ryms platser, föremål och historiska miljöer. 
Verksamheterna kan erbjuda autentiska upplevelser av historiska iscensättningar och därför är det 

 Ludvigsson (2010), s. 130. 1

 Osbeck & Pettersson (2009), s. 218. Se även Halvarsson Britton (2014), s. 6. Se även Roos (2010), s. 150. Se även 2

Skolinspektionen (2012), s. 15.

 Osbeck & Pettersson (2009), s. 218. 3

 ÖLM (2015), www.ostergotlandsmuseum.se (2015-05-12). 4

 Insulander (2005), s. 5 ff. 5

 Insulander (2005), s. 7. 6

 Hermansson Adler (2009:B), s. 207. 7
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angeläget att studera museiverksamheten. Studiebesök förväntas göra undervisningen mer 
verklighetsbetonad då kunskapen knyts till en autentisk miljön.  

Bakgrund 

En autentisk upplevelse av en historisk plats eller ett föremål kan tjäna kunskapsgenererande ändamål 
och ha inverkan på lärandet samt har existentiell betydelse för individen. Peter Aronsson menar att en 
”särskilt stark form av koppling mellan kunskap och värden skapas när de knyts till upplevelser. De 
rumsliga och kroppsliga erfarenheterna kan bära ett tyst och just därför särskilt verksamt budskap”.  8

Studiebesök är en pedagogisk inriktning som ger tillfälle för elever och lärare att byta miljö, uppleva 
något nytt samt annorlunda. Det kan konstateras att studiebesök, att ta undervisningen utanför 
klassrummet, är en metod som många menar är positivt uppskattad av både lärare och elever samt 
skapar förutsättningar för lärandet. Bland annat John Dewey förespråkar att teoretiska inslag med 
fördel kan kombineras med sinnesupplevelser. Detta förväntas bidra till att individen reflekterar över 
det upplevda. Denna kombination förmodas leda till fördjupad kunskap där individen bildar sig en 
helhetsförståelse kring en händelse, ett förhållande eller fenomen. Inlärningen gynnas då individen 
aktivt får deltaga. Handlingen blir meningsfull då den ges ett mål.  Således antas att uppleva och ta del 9

av kunskap på plats gynnar lärandet. Att konstruera och hitta metoder som möjliggör reflektion och 
analys kring historiska händelser samt förhållanden är en didaktisk utmaning för läraren. Därför är det 
motiverat att undersöka externa verksamheters pedagogiska program och lärarhandledningar för att 
fördjupa studiebesöks förväntade inverkan på lärandet.  

Denna studie utgår från historieämnet och den som forskar om historiedidaktik behandlar framför 
allt två grundläggande frågor. Dels studeras människans möte med historien och dels avhandlas den 
”historiska dimensionens plats i kultur, samhälle och skola”  förklarar Klas-Göran Karlsson. 10

Historieämnet har en kommunikativ karaktär och Karlsson menar att ett rättvist angreppssätt innefattar 
”både produktion, förmedling och mottagande av historia.”  Dessa är intimt förbundna med varandra 11

och perspektivet är särskilt framträdande i utbildning. I skolmiljön förmedlar lärare och läroböcker 
historia, dessutom betygsätts förmedlingen huruvida den har blivit till historisk kunskap. Det kan 
tilläggas att historieförmedling inte endast sker i klassrummet utan även genom olika mediala kanaler, 
museer, politik samt på flertalet samhällsarenor. Viktigt att vara medveten om är att historieförmedling 
styrs av olika intressen. Historieförmedlaren gör alltid ett urval kring vilken historia som är angelägen 
att framföra. Detta påpekar Karlsson är en viktigt historiedidaktisk fråga. Historien som förmedlas sker 
i redan upptrampade spår. Historiedidaktikerna är således medvetna om att det är omöjligt att betrakta 
historien förutsättningslöst utan måste bedöma sitt eget deltagande i den historiska processen.  Det 12

 Aronsson (2009), s. 14. 8

 Dewey (1980), s. 54 f. 9

 Karlsson (2014), s. 31. 10

 Karlsson (2014), s. 31. 11

 Karlsson (2014), s. 31 ff. 12
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kan konstateras att inom historiedidaktiken är den kommunikativa aspekten central och detta 
legitimerar denna undersökning där museernas historieproduktion och historieförmedling är i fokus. 
Museiverksamheterna gör även anspråk på att rekonstruera historiska platser, miljöer och har tillgång 
till autentiska föremål.  

Platsbegreppet har en bred betydelse. Det kan förklaras som ett geografiskt avgränsat område, en 
fysisk miljö. Skolan kan betraktas vara en plats för kunskapsinhämtande. Det är även en social 
mötesplats med kulturell mångfald och som förväntas förbereda ungdomen för livet i samhället. Utifrån 
detta antagande kan museer som har pedagogiska program och en tydlig relation till skolan också 
betraktas som en plats som har likvärdiga anspråk som skolan. Det engelska ordet för plats erbjuder en 
tydligare beskrivning eftersom olika typer av rum och platser skiljs åt. Space avser rummet och dess 
abstrakta betydelse, exempel storlek och geografiska läge. Place avser det fysiska rummet och bestäms 
av en individ eller ett kollektiv. Det kan även talas om sense of  place, en känsla för platsen. Denna 
känsla sammankopplas med att individen eller kollektivet har en känsla för hembygden genom att de 
har en lokalhistorisk, social eller fysisk förbindelse till platsen.  En plats kan generera känslor och 13

museer kan erbjuda upplevelse av autentiska miljöer och föremål. Den engelska översättningen för 
exkursion är ”field trip” och Krepel och Durall definierar den som:  

A trip arranged by school and undertaken for educational purposes in which students go to 

places where the material of  instruction may be observed and studied directly in their 

functional setting.   14

Begreppet exkursion har en generell karaktär som berör aktiviteter med skild utformning och har ett 
tydligt studiesyfte. Exkursioner kan vara en eller flera dagar. De kan vara lärarledda men även utan 
lärare och de kan ske i grupp eller enskilt.  Inom exkursioner finns studiebesök och som mer 15

koncentreras till att gälla autentiska miljöer och externa verksamheter. I denna studie kommer jag 
använda begreppet studiebesök där Friluftsmuseet Gamla Linköping och Östergötlands länsmuseum är 
studieobjekt. Studiebesök har också ett tydligt studiesyfte och en grupp studerar exempelvis historiska 
iscensättningar på platser, museum, arkiv eller i en kyrka.  Kunskap förmedlas även på andra platser än 16

i skolan och därför är det angeläget att undersöka potentiella platser för lärande. I läroplanen för 
gymnasieskolan finns stöd för att studiebesök kan genomföras och det formuleras bland annat att 
läraren ska ”i undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper som 
främjar elevernas lärande.”  Eleven ska även ges tillfälle att inhämta ”stimulans ur kulturella upplevelser 17

och utveckla känsla för etiska värden.”  Studiebesök som pedagogisk metod i undervisningen kan 18

erbjuda dessa kvalitéer och detta kommer utforskas djupare.  

 Åkerblom (2010), s. 46 ff. 13

 Krepel & Durall (1981), p. 8. 14

 Nationalencyklopedin (2015), www.ne.se (2015-02-17). 15

 Nationalencyklopedin (2015), www.ne.se (2015-02-18). 16

 Skolverket (2011), www.skolverket.se (2015-05-12). 17

 Skolverket (2011), www.skolverket.se (2015-05-12). 18
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Litteraturöversikt 

Forskningsöversikt 

Möjligheter med studiebesök 

I tidigare forskning har studier gjorts utifrån lärar- och elevperspektiv och där framkommer både 
möjligheter samt utmaningar med studiebesök. I detta avsnitt presenteras vad studier har belyst vara 
möjligheterna. Studiebesök skiljer sig från traditionell undervisning genom den fysiska upplevelsen. 
Flera sinnen aktiveras såsom känsel, doft, ljud och smak. I studiebesöket finns möjlighet att ta del av det 
platser/verksamheter har att erbjuda, om det så är att klä sig i speciella kläder, äta av tidsenlig mat, 
utföra kroppsrörelser eller delta ceremonier/ritualer. Lena Roos menar i sin artikel ”Gäst hos 
verkligheten” att studiebesök bjuder in till att uppleva och ta del av traditionen samt kulturen vilket 
gäller för både religiösa samfund och historia platser.  Roos menar vidare i artikeln ”Ansikte mot 19

ansikte” att studiebesök blir ett brott från den vanliga undervisningen som ger tillfälle för 
kunskapsinhämtande genom flera sinnen. Studiebesök kan således bli ett moment som eleven kommer 
ihåg för att det sticker ut från vanlig undervisning.   20

Roos har ett lärarperspektiv i sin artikel ”Den sanna religionen” och visar att lärarna framhöll 
studiebesöks inspirerande samt allmänbildade sida. Lärarna menade att eleverna fick öva sin 
observationsförmåga och lära sig att ställa meningsfulla frågor. Enkätundersökningen visar att lärarna 
framför allt lyfte fram besökens potential att minska rädslan för obekanta miljöer. Förhoppningarna är 
att eleverna ska upptäcka att platser och verksamheter kan förmedla kunskap, olika uppfattningar och 
att dessa möten skapar dialog.  Therese Halvarsson Brittons har i sin licentiatavhandling Studiebesök i 21

religionskunskapsundervisningen ett elevcentrerat perspektiv. Hon studerar religionsdidaktiska möjligheter 
och utmaningar med studiebesök. Genom en fallstudie av gymnasieelever på samhällsvetenskapliga 
programmet belyser hon att studiebesök gynnar reflektion. Efter besöket uppvisade eleverna förmåga 
att mer fördjupat förstå andras livstolkningar. Eleverna omprövade sin egen livstolkning genom att 
ställa denna i relation till andra tolkningar och uppfattningar. Flera elever uppvisade förståelse för att 
religioner och traditioner innehåller variationer samt en mångfald av uttryck.   22

David Ludvigsson framhåller i sin artikel ”Exkursioner som metod i historieundervisningen” att 
genom studiebesök får studenterna ”öva sin historiska blick, vilket synliggör sociala, historiska 
landskap”.  Ett studiebesök möjliggör att värdera fysiska källmaterial och abstrakta företeelser 23

konkretiseras. Detta menar Ludvigsson fördjupar förståelse och främjar lärandet hos den studerande.  24

 Roos (2008), s. 136. 19

 Roos (2011), s. 204. 20

 Roos (2010), s. 146, 153. 21

 Halvarsson Britton (2014), s. 33 ff, 174. 22

 Ludvigsson (2010), s. 141. 23

 Ludvigsson (2010), s. 141.24
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Flera studier framhäver att studiebesök har didaktiska möjligheter för att de bidrar med erfarenhet och 
aktiverar flera sinnen. Besöken innebär också ett möte som eleverna kommer ihåg och kan reflektera 
tillbaka på i framtiden. Studiebesök kan generera kunskap, insikter och lärdomar samt förväntas vara ett 
fördelaktigt kompletterande moment till den vanliga undervisningen.  

Didaktiska utmaningar med studiebesök  

Det framkommer även i tidigare forskning flera utmaningar med studiebesök som pedagogisk metod. 
En förutsättning är att eleverna är förberedda och seriösa under besöket för att de ska kunna få ut 
något utav upplevelsen. Roos visar genom en enkätundersökning att lärare ansåg att tidsbrist var det 
största problemet. Lärarna menade att organisera och planera inför studiebesök samt uppföljning är 
tidskrävande och arbetsbördan är omfattande.  Halvarsson Britton menar i sin studie utifrån ett 25

religionsdidaktiskt perspektiv att för vissa elever förstärktes fördomar som de hade sedan innan mot 
traditionen. Eventuellt uppkom nya fördomar som formades av stereotypa generaliseringar. Halvarsson 
Britton föreslår att eleverna behöver förberedas genom att få studera variationer och få 
tolkningsredskap så de kan bli medvetna om att religionen är komplex. Faran är att representanten ger 
en annan bild av religionen som inte stämmer överens med den erfarenhet och kunskap som eleverna 
har sedan tidigare. Detta kan leda till att eleverna tappar förtroendet och skapar generaliseringar utifrån 
mötet. Således är det en didaktisk utmaning för läraren att förse eleverna med tolkningsredskap och 
förbereda sina elever för att inga förenklingar ska uppstå.   26

Roos menar att huruvida ett studiebesök kan betraktas som lyckat ligger på om representanten eller 
den som genomför den guidade turen är professionell. Hennes studie visar att ett besök där guiden är 
bra skapas en trygg miljö för både elever och lärare.  Ludvigsson framhåller att trots potentiella 27

förtjänsterna med studiebesök finns det flera metodiska aspekter som måste övervägas. Exempel på 
aspekter kan vara huruvida läraren eller en guide ska leda exkursionen, hur anteckningar ska föras och 
vilka studieuppgifter som är lämpade för besöket. Ludvigsson framhåller även han den tidskrävande 
förberedelsen men inte bara för läraren utan även för studenterna.   28

Hofstein och Orion menar i artikeln ”Factors which influence learning ability during a scientific field 
trip in a natural environment” att elevers kunskapsinhämtning och lärande beror till viss del på läraren, 
uppläggets utseende samt för- och efterarbete.  Således menas att lärarens didaktiska förmåga kan vara 29

avgörande för elevernas lärande. Campbell framhåller i artikeln ”Relationship Between Environmental 
Knowledge and Environmental Attitude of  High School Students” att elevernas inställning till ämnet 
kan vara avgörande för om studiebesöket blir lyckat. Dels kan denna problematik ligga på lärarens 
förmåga att motivera och väcka intresse men Campbell framhåller också att inställningen innan besöket 

 Roos (2011), s. 213. 25

 Halvarsson Britton (2014), s. 183, 169 ff. 26

 Roos (2010), s. 153 ff. 27

 Ludvigsson (2010), s. 141. 28

 Hofstein & Orion (1991) p. 1112. 29
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påverkar. En elev som redan innan exkursionen har en negativ inställning kan fördjupa denna i 
samband med ett besök.   30

Historia utanför skolan - exkursioner inom historieundervisningen 

Det genomförs framför allt tre typer av historiska exkursioner menar Ludvigsson och dessa är: 
arkivbesök, besök i historiska miljöer och besök där deltagarna får prova på olika historiska sysslor.  31

Han menar att de flesta exkursioner om de genomförs är upp till den enskilde läraren. I Ludvigssons 
studie framkommer flera olika syften med exkursionerna, exempelvis att det ökar förståelsen, kursens 
problemområde konkretiseras och tillämpas i praktiska aktiviteter. Ludvigsson har skickat ut enkäter till 
Sveriges universitet och högskolor och hans studie bygger på svar från dessa. Ett tydligt syfte som 
nämns med studiebesök är att studenten ska få förståelse för hur forskning kan gå till, exempelvis 
genom ett besök på arkiv. Ett argument för studiebesök är att det sammansvetsar studiegruppen och 
ökar intressen för ämnet. Exkursioner används således även i marknadsföringssyfte för att locka 
studenter till skolan. Ludvigsson menar att det är mer sällsynt med motiveringar såsom att människor 
lär sig på olika sätt, ge utrymme för diskussion och vidga studenternas perspektiv. Han menar att ett 
syfte, implicit, är att lärare och studenter ges tillfälle att mer informellt umgås och diskutera. Vilket kan 
möjliggöra att studenterna socialiseras in i en akademisk miljö.   32

Andrew Myers, en amerikansk historiker, beskriver i artikeln ”Teaching History in the Backyard” hur 
han först lät studenterna arbeta med ett skriftligt källmaterial som berör en händelse. Sedan fick 
studenterna studera den aktuella geografin för att sedan få besöka den fysiska miljön, som var ett 
slagfält i South Carolina. I denna övning upprättades en omedelbar förbindelse mellan det skriftliga 
källmaterialet och den historiska miljön. Besöket följdes upp med att presentera ett kulturhistoriskt 
material.  Studiebesöket var ett moment för att vidga och fördjupa studenternas kunskaper om 33

historiska skeenden. James P. Whittenburg, en amerikansk historiker, framhåller i ”Using Historical 
Landscape to Stimulate Historical Imagination” att han utformade mål för sina exkursioner som skulle 
bekräfta, utmana och fördjupa studenternas kunskap om det som de gått igenom under veckan eller 
tidigare studier.  Studiebesök genomfördes och valdes med koppling till kurslitteratur och med 34

förväntningar att ytterligare problematisera undervisningen.  
I Cameron och Gatewoods artikel ”Excursions into the Un-Rembered Past” framhålls att det är 

vanligt att besökaren får ta del av människoöden. Detta innebär att de som skapar den historiska 
iscensättningen har möjlighet att framhäva aktörer.  I Niklas Ammerts studie Historia som kunskap 35

framkommer att för eleverna är intresse och meningsskapande två nyckelbegrepp för att lära sig och ta 

 Campbell (1999), p. 18 f. 30

 Ludvigsson (2010), s. 130. 31

 Ludvigsson (2010), s. 130 f. 32

 Myers (2002). p. 56 f. 33

 Whittenburg (2002), p. 1483 f. 34

 Cameron & Gatewood (2000), p. 126 f. 35
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del av historia. Ammert visar i sin undersökning att det förflutna måste kännas betydelsefull och 
poängterar att historia berör livet, motivationen och fungerar som verktyg för att förstå vår tillvaro.  36

Thomas Nygren tar upp i studien Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervisningsstrategier att 
levandegöra historien var en strategi som lärarna hade. En av lärarna genomförde lokalhistoriska 
vandringar och guidningar för att uppmärksamma den närliggande miljön. Förhoppningarna var att 
eleverna skulle bli intresserade och fördjupa sin kunskap om historien och kulturarvet. Denna narrativa 
undervisningsstrategin har som avsikt att ”levandegöra det förflutna, ge överblick och förklara orsak 
och verkan”.  Viss kunskap antas förverkligas och iscensättas på en specifik plats. Detta framkommer i 37

Anna Eskilsson studie På plats i historien och i Lotten Gustafssons studie Den förtrollade zonen.  Bengt 38

Molander framhåller i Kunskap i handling att den praktiska kunskapen ska likställas med den teoretiska. 
Därför menar han att det är viktig att praktiska tillfällen ges utrymme i undervisningen.  Pia Björklid 39

framför i sin studie Lärande och fysisk miljö vikten av att blir medveten om att den omgivande miljön har 
inverkan på lärandet.   40

Nyfikenhet och kommunikativ förmåga hävdar Sven-Erik Liedman, i Ett oändligt äventyr: Om 
människans kunskaper, har avgörande för motivationen och lärandet. Förståelse och tolkning av 
förhållandet i en situation har inverkan på huruvida en individ kan inhämta kunskap. Liedman menar att 
all ”kunskap i grunden är praktisk. Först när den är stabilt förankrad i kroppen blir den till verklig 
grundläggande färdighet och inte bara en snabbt förgänglig utanläxa”.  Eva Insulander ställer frågan i 41

Museer och lärande hur ett fysiskt landskap kan bidra med lärande och omvänt - hur lärandet kan påverka 
”utformningen, innehållet och användningen av en plats”.  Utgångspunkten är att människans lärande 42

utvecklas genom att interagera med stadslandskapet och så även med den omgivande miljön.  

Museer som läromedel  

Det kan frågas huruvida museet kan bidra med förutsättningar för lärande som inte vanlig undervisning 
i klassrummet kan bringa. Hur kan lärandet på museum kategoriseras? Det finns i den tidigare 
forskningen tankar om att ”lärande på museer skiljer sig från det lärande som sker i utbildningssyfte”.  43

Lärandet på museum kan betraktas som frivilligt och informellt. Eva Insulander lyfter begreppet 
serendipity i sin rapport och detta ord ”inbegriper förmågan att, väl förberedd, finna det oväntade, och 
som exempel kan nämnas hur slumpen eller rent av felsteg kan ha betydelse för viktiga vetenskapliga 

 Ammert (2013), s. 9, 137 ff. 36

 Nygren (2009), s. 99. 37

 Eskilsson (2008), ss. 23-40, ss. 166-176. Se även Gustafsson (2002), s. 9, ss. 14-23, ss. 75-114, ss. 251-266.38

 Molander (1996), s. 255 ff. 39

 Björklid (2005), s.. 169 ff. 40

 Liedman (2002), s. 356. 41

 Lieberg, de Laval & Åkerblom (2010), s. 15. 42

 Insulander (2005), s. 30. 43
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upptäcker”.  Hon förklarar att studiebesök på museer kan ha denna effekt och såldes ha inverkan på 44

kunskapsutvecklingen. I ett museibesök kan tidigare kunskaper och oplanerade händelser tillsammans 
skapa förutsättningar för lärande.  

Magnus Hermansson Adler menar i Historieundervisningens byggstenar att avsikten med att studera 
historia utanför skolan berör att förutsättningar skapas för att inhämta ny kunskap. Upplevelsen kan 
främja motivationen och stimulera inlärningen. Genom att studera historia på plats kan nya 
arbetsmetoder utvecklas och eleverna kan få tillgång till resurser som inte finns i skolan. Museum kan 
betraktas som ett läromedel och därför kan det ingå i undervisningen. Utställningar, föremål, aktiviteter 
och iscensättningar som museet erbjuder kan stimulera nyfikenhet och lust till lärande. Hermansson 
Adler framhåller att museet utgör vårt kollektiva minne. Han beskriver att om ”vi hämtar kunskap ur 
detta kollektiva minne har vi lättare att förstå vår egen tid och plats i tillvaron. Museet hjälper med 
andra ord oss att bygga identitet”.  Därför motiverar han att det är viktigt att eleverna förstår hur ett 45

museum fungerar och vilken roll det har i samhällsutvecklingen. Museernas uppgift är att ”samla, vårda 
och bevara fakta i form av föremål, bild och ord”.  Ulf  Zander framhåller i kapitlet ”Historiekulturella 46

manifestationer - historia i ord, bilder och musik” i Historien är närvarande att historien förmedlas genom 
olika kanaler. Han menar eftersom 

skönlitteratur, konst, monument, fotografier, dokumentärer och spelfilmer, tecknade serier, tv-

program, datorspel och musik påverkat och påverkar många människors verklighetsuppfattning 

och deras syn på såväl historien och nutiden som framtiden, är det rimligt att argumentera för 

sådana material och källor bör rymmas i skolans undervisning.   47

Stöd för denna uppfattning finns i styrdokumenten. Flera sorters resurser kan användas i 
undervisningssituationer och kunskapsförmedling behöver inte ske genom endast en text.  48

Kunskapsförmedlingen kan varieras för att gynna flera olika lärstilar. För att skapa intresse och 
besökare behöver museet levandegöra historien och presentera den på ett pedagogiskt sätt.  

 Insulander (2005), s. 30. 44

 Hermansson Adler (2009:B), s. 208. 45

 Hermansson Adler (2009:B), s. 208. 46

 Zander (2014), s. 133. 47

 Zander (2014), s. 133. 48
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Teoretiska perspektiv  

I detta avsnitt kommer pragmatiskt och sociokulturellt perspektiv på lärande diskuteras. Begreppen 
historiemedvetande och autenticitet diskuteras också som är centrala begrepp för denna undersökning.  

Pragmatiskt och sociokulturellt perspektiv på lärande  

Kunskap utgör en del av våra handlingar och förverkligas i en viss situation. Människors handlade 
möjliggör att studera lärandeprocesser. John Deweys (1859-1952) pedagogiska filosofi är starkt 
inspirerad i dagens skola. Han menar att skolan, samhället och individen bör samspela för att skapa en 
pedagogisk miljö som gynnar lärandet. Dewey förespråkar att skolan ska använda metoder som har 
undersökande och forskande karaktär samt som har kopplingar till samhället som individen är en del av. 
Enligt Dewey är det fördelaktigt att kombinera teori med sinnesupplevelser vilket leder till att individen 
reflekterar och skapar sig en helhetsförståelse.  ”Learning by doing” är ett begrepp som är förknippat 49

med Dewey och som vid en första anblick innebär att människan lär sig då hon aktivt utför något. Men 
han menade även att uttrycket innefattar att individen reflekterar över sina handlingar.  Hermansson 50

Adler skriver att enligt Dewey styrs människan av fyra insikter: ”1. Intresset för att samtala och 
kommunicera. 2. Lusten till att undersöka och förstå saker. 3. Viljan till att tillverka och konstruera 
saker. 4. Behovet av att uttrycka sig konstnärligt”.  Skolan ska ge utrymme för att dessa insikter kan 51

uttryckas.  Uppleva verkligheten är något som förespråkas och i denna studie ämnar jag undersöka 52

museers framställningar om förväntat lärande i samband med studiebesök.  
Det sociokulturella perspektivet tar sin utgångspunkt i Lev S. Vygotskys teorier om lärande. Basen i 

teorin handlar om att lärande sker genom mänskliga verksamheter och praktiker. Skolan är en miljö där 
lärande kan ske men människan kan även tillägnas sig kunskap och insikter i andra miljöer såsom 
genom familj, vänner, föreningar, museer och historiska platser för att ge några exempel.  Roger Säljö 53

en av de som diskuterar lärandet utifrån detta perspektiv. Han menar att interaktion är en central 
ingrediens för lärandet. Genom samtal och interaktion blir individen delaktig och tillägnar sig förmåga 
att kunna förklara olika företeelser. Lärandet handlar således om de handlingar människor gör i en viss 
situation och hur de sedan använder dessa erfarenheter i form av innebörder, tolkningar och 
handlingsmönster senare i andra kontexter.   54

Célestin Freinet (1896-1966) är en annan teoretiker som också har förespråkat det praktiska lärandet. 
Arbetets praktik kallas hans synsätt på lärande i Sverige och han menar att lust är ett stöd för 
inlärning.  Freinet menar enligt Inger Nordheden att praktiskt arbete kan likställas med teoretiskt 55

 Dewey (1980), s. 44 ff. 49

 Dewey (1980), s. 44 ff. 50

 Hermansson Adler (2009:B), s. 29. 51

 Hermansson Adler (2009:B), s. 86, 105. 52

 Vygotsky (1978), s. 79 ff. 53

 Säljö (2000), s. 118 ff. 54

 Isaksson (1996), s. 11. 55
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arbete. Freinet framhåller att arbetet måste ha en tydlig förankring och vara meningsfull.  Freinet lyfter 56

fram vikten av förvärva kunskap praktiskt, vilket även kan vara en avsikt med studiebesök.  Freinet 57

liksom Dewey har ett perspektiv som framhåller vikten av att uppleva och ta den av den fysiska miljön. 
Dessa miljöer kan vara arbetsplatser, historiska platser, museer, naturen eller en stadsmiljö.  

I artikeln Pragmatiska studier av meningsskapande menas att lärande sker i en historisk och kulturell 
kontext som ger ”utbildningsinnehållet en viss politisk och moralisk innebörd, och till den 
lärandeteoretiska didaktikens intresse för lärandets mekanismer”.  Utifrån det sociokulturella 58

perspektivet på lärande antas att människans handlingar står i relation till omgivningen som både är 
social och kulturell. Denna artikel belyser att det är lämpligt att studera meningsskapande aktiviteter 
utifrån ett sociokulturellt och pragmatiskt angreppssätt. Vilken jag ämnar göra i denna studie då två 
museer utgör forskningsobjekt. Studiebesök som pedagogisk inriktning kan sammankopplas med att 
lärande förväntas ske i en historisk och kulturell kontext. Varvid det lämpar sig väl att anta det 
sociokulturella och pragmatiska perspektivet. De teoretiska utgångspunkterna förutsätter att lärande 
sker i interaktion med omgivningen och att miljön påverkar kunskapsinhämtandet. Uppleva en 
autentisk miljö och interagera med en kultur eller tradition är något som studiebesök erbjuder och 
varför det är angeläget att studera. 

Historiemedvetande och autenticitet  

Historiemedvetande är ett analytiskt och svårgreppbart begrepp. Det rymmer både individuella och 
kollektiva aspekter, dock handlar det framför allt om det medvetande som handlar om ett kollektivt 
vetande. Begreppet har en gemensam orientering och förklaras som ”historiska tankemönster, sådana 
som håller samman allt från släkter och fotbollsfans till religiösa grupper och nationer.”  59

Historiemedvetandet inkluderar ”tolkning av förflutna, förståelse av nutiden och perspektiv på 
framtiden”  och innebär att människan är medveten om samspelet dem emellan. Historiemedvetande 60

är ett nödvändigt redskap för att skapa mening i tillvaron och hantera vår livsvärld. Klas-Göran 
Karlsson menar att historia finns överallt.  Det kan konstateras att det förflutna ständigt är närvarande. 61

Ett närliggande begrepp till historiedidaktiken är historiemetodik och det beskriver ”den pragmatiska 
lärprocess i vilken läraren utifrån konkreta förutsättningar iscensätter undervisning i historia, med 
källkritiska övningar och självständiga elevarbeten om exempelvis första världskriget.”   62

Autenticitet kan förklaras med synonymer som pålitligt och trovärdigt. Det kan även syfta på något 
som är genuint och ursprungligt. Huruvida ett studiebesök kan ge eleverna en autentisk upplevelse är 

 Nordheden (2004), s. 11, 22 f.  56

 Freinet (1975), s. 179. 57

 Almqvist, Kronlid, Quennersted, Öhman, Öhman & Östman (2008), s. 11. 58

 Karlsson (2014), s. 57. 59

 Karlsson (2014), s. 58. 60

 Karlsson (2014), s. 13. 61

 Karlsson (2014), s. 32. 62
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svårt att svara på. Det är en subjektiv upplevelse och har koppling till platsen eller det studerade 
föremålet. Hermansson Adler menar att ett ”autentiskt lärande innebär att eleven på ett självständigt 
sätt utvecklar en insikt, skapar en förståelse eller gör ett ställningstagande”.  Det autentiska lärandet 63

bidrar med att eleven förstår att historien kan tolkas och användas på flera olika sätt.  
Dessa teoretiska utgångspunkter kommer användas genom att undersöka om dessa förståelser av 

lärande kommer till uttryck i det kunskapserbjudande som museerna iscensätter och artikulerar i sina 
lärarhandledningar och pedagogiska program. Således är det huruvida museerna menar att 
historiemedvetande och ett autentiskt lärande kan uppnås genom att ta del av deras verksamhet. Det 
sociokulturella och pragmatiska perspektivet appliceras genom att studera om museerna förespråkar 
detta perspektiv inom lärande. Fokus inom dessa perspektiv läggs på interaktion med autentiska miljöer, 
historiska iscensättningar och praktiska aktiviteter.  

Syfte och frågeställningar 

I denna studie antar jag ett sociokulturellt och pragmatiskt perspektiv på lärande. Interaktion med 
kulturella sammanhang, personer och omgivningar skapar förutsättningar för fördjupad kunskap och 
lärande. Jag menar att det saknas forskning som inriktar sig på externa verksamheters framställningar 
om förväntat lärande genom studiebesök. I detta tomrum hoppas jag att min undersökning ska vara ett 
bidrag och fördjupning i forskningen samt nyansera och problematisera studiebesök som pedagogisk 
metod. Studiens övergripande syfte är att undersöka museers syn på förväntat lärande genom studiebesök. Studien 
koncentreras till att behandla pedagogiska program och lärarhandledningar som är framställda av 
Friluftsmuseet Gamla Linköping och Östergötlands länsmuseum. I undersökningen analyseras således 
museernas historiska iscensättning, historieförmedling och deras föreställningar att ett besök genererar 
för lärande. Det är museernas syn på lärande som studeras, vad de framställer att de har att erbjuda i 
den pedagogiska processen.  

För att koncentrera studien har tre frågeställningar konstruerats som stöd för analys, de formuleras 
som följer:  
- Vilka historiska iscensättningar gör museerna och hur relaterar de dessa till ämnesplanerna?  
- Vilken roll framhåller museerna att läraren kan inta vid studiebesök? 
- Vilka framställda syften formulerar museiverksamheterna att studiebesök har?  
Jag antar i denna studie utifrån de teoretiska utgångspunkterna att lärande sker i interaktion med 
autentiska miljöer. Frågorna besvaras med hjälp av ett pragmatiskt och sociokulturellt perspektiv på 
lärande samt med begreppen historiemedvetande och autenticitet.  

 Hermansson Adler (2009:A), s. 105. 63
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Metod 

Datainsamling och urvalsproblematik  

I denna studie utgör det empiriska materialet dokument som museer framställt. Vid urvalet av vilka 
externa verksamheter var det första kravet att de ska vara lämpliga för studiebesök av skolklasser. 
Verksamheterna valdes sedan utifrån kriterier såsom popularitet, materialtillgång, lokal förankring och 
omfattning. I detta fall har den lokala förankringen varit orten Linköping. Utifrån dessa kriterier valdes 
två museer, Friluftsmuseet Gamla Linköping och Östergötlands länsmuseum, som presenteras mer 
utförligt nedan. Dessa verksamheter är lämpliga för besök av högstadiet och gymnasiet inom 
historieämnet som denna studie avgränsas till att behandla. I texturvalet kring vilka dokument som ska 
analyseras från verksamheterna valdes de som är riktade till skolan och framför allt läraren. Insamlingen 
resulterade i att lärarhandledningar och pedagogiska program utgör grunden för analys kring museernas 
framställningar om förväntat lärande genom studiebesök. Forskning ska bedrivas med kravet att det 
gynnar samhället och individen, att väsentliga frågor tillämpas och att den håller hög kvalitét. Externa 
verksamheters framställningar har inte tidigare analyserat och är lämpligt material för att fördjupa samt 
vigda forskningen om lärande.  

Presentation av materialet  

De två utvalda externa verksamheterna är två museer och presenteras i följande avsnitt. Friluftsmuseet 
Gamla Linköping är en ”resultatenhet inom Kultur- och fritidsförvaltningen, Linköpings kommun”  64

och Östergötlands museum har både utställningar, skapande verksamheter och föreläsningar.  65

Museerna har både permanenta utställningar och tillfälliga teman som är aktuella i samhället. 
Friluftsmuseet är en plats som rymmer bevarade byggnader och där hantverkare samt butiker i en 
historisk anda finns. Friluftsmuseet ”skapades för att bevara äldre byggnader och på så sätt kunna 
berätta om gångna tider”.  Museet innehåller autentiska byggnader som bildar en rekonstruerad 66

historisk miljö. I vissa av byggnaderna som museet har museiinteriörer byggs upp, exempelvis finns ett 
hus som heter Solliden och där bodde en arbetarfamilj som hade det gott ställt. Museet framhåller att 
denna interiör illustrerar och berättar om Sveriges samhällsutveckling under 1900-talets första hälft.   67

Det empiriska materialet för följande undersökning utgörs av pedagogiska program och 
lärarhandledningar. Friluftsmuseet har en lärarhandledning om cirka 10 sidor. Östergötlands 
länsmuseum har framställt två lärarhandledningar vars omfattning är cirka 150 sidor vardera och har 
tillkommit genom ett projekt. Dessa kan även beställas i tryckt format och Hus på schemat: Upptäck 
platserna runt knuten utkom 2011 med författaren Caroline Morgansdotter och Hej hus: Hur hus och 

 FGL (2015), www.gamlalinkoping.info (2015-05-12). 64

 ÖLM (2015), www.ostergotlandsmuseum.se (2015-05-12). 65

 FGL (2015), www.gamlalinkoping.info (2015-05-12). 66

FGL (2015), www.gamlalinkoping.info (2015-05-12). 67
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närmiljöer kan vara lärmiljöer utkom 2013 med författaren Caroline Morgansdotter Blomsten. Båda 
museerna har även skolprogram för olika nivåer och i denna undersökning används de program som är 
anpassade för högstadiet och gymnasiet.  

Analysmetod  

Metodologisk ämnar jag undersöka lärarhandledningarna och de pedagogiska programmen utifrån 
museernas syn på lärande. I studien antas ett sociokulturellt och pragmatiska perspektiv på lärande samt 
appliceras de teoretiska begreppen historiemedvetande och autenticitet på materialet. I undersökningen 
används en kvalitativ metod för textanalys och bearbetningsmetoden består av närläsning. Detta för att 
kunna klarlägga innehållet i texterna. För att angripa empirin kommer jag tillämpa deltagande analys. 
Strukturen ställs upp utifrån tematiska kategorier vilket gör studien systematisk och stringent. För att 
besvara de uppställda frågeställningarna har textanalytiska verktyg konstruerats utifrån de teoretiska 
utgångspunkterna. Studiens validitet stärks då de textanalytiska verktygen härleds ur teori och tidigare 
forskning.  Däremot antar studien en tolkande ansats vilket innebär att resultatens giltighet kan 68

ifrågasättas. Detta är en problematik med att använda textanalys som metod. Men med forskning i 
ryggen, som antar att texter fungerar väl för att studera lärprocesser, utgår jag från att detta även är 
möjligt i denna studie. Trots att studien har en tolkande ansats eftersträvas reliabilitet och således kan 
den betraktas som pålitlig och tillförlitlig. Intersubjektivitet är en målsättning och därför vill jag 
redogöra för angreppssättet. Det bör således vara möjligt att replikera undersökningen och uppnå 
identiska resultat.  69

Undersökningen koncentreras till att behandla historiska iscensättningar och museernas motivering 
till dess korrespondens med ämnesplaner, lärarens roll och framställt syfte med studiebesök. Studiens 
motivation är att analysera verksamheternas framställningar och syn om studiebesök som möjlighet till 
lärande. Således är det inte ett problem om lärande faktiskt sker hos individen. I studien antas ett 
deltagande perspektiv vilket betyder att textanalysen är mottagarorienterad. En mottagarorienterad 
tolkning innebär att textens betydelse analyseras utifrån de tänkta mottagarna.  I denna studie handlar 70

det om de tänkta besökarna: skolklasser som innefattar både elever och lärare. Dokumenten vänder sig 
främst till lärare som förväntas ta del av informationen inför besöker och är ett hjälpmedel till fortsatt 
undervisning. I denna kontext är det avsändarnas tänkta syfte och förmedling som är relevant för 
tolkning. Avsikten har varit att i största möjliga mån fördjupa och nyansera analysen. 

 Bergström & Boréus (2000), s. 35. 68

 Bergström & Boréus (2000), s. 37. 69

 Bergström & Boréus (2000), ss. 25-33. 70
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Reflektion över metoden  

Av vikt för denna studie är att de metodologiska övervägningarna sker i samstämmighet med de 
antagna teoretiska utgångspunkterna. Det pragmatiska och sociokulturella perspektivet förutsätter att 
lärande sker genom interaktion och deltagande i den omgivande miljön. Därför ter det sig angeläget att 
studera en verksamhet där en dialog kan uppstå. Genom metoden textanalys och anpassade 
textanalytiska verktyg har jag kunnat studera verksamheters syn på lärande. Viktigt att tillägga är att 
studiebesöks möjligheter till lärande beror på vilken verksamhet som faktiskt besöks. Verksamheten 
behöver ha en relation till det berörda undervisningsämnet och om det ska kunna förmedlas något som 
betraktas värdefullt i studiebesöket.  

Dessutom måste tas i beaktande att museerna kan uppfattas ha två inriktningar. Dels innefattar 
museet en plats för lärande samtidig som den innehåller attraktiva funktioner. Ett museum har både en 
pedagogisk och kommersiell inriktning. Således kan antas att skolelever liksom övriga besökare är 
nödvändiga utifrån ekonomiska skäl samt för att visa upp ett väletablerat och positivt varumärke utåt. 
Därför är det sannolikt att texterna är författade med positiva klanger och verksamheten förespråkas 
samt lyfts fram som värd att besöka.  
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Resultat och analys 

Museernas historiska iscensättningar och dess korrespondens med ämnesplaner 

Friluftsmuseet Gamla Linköping  

I lärarhandledningen som Friluftsmuseet förberett presenteras olika teman och de redovisar vad läraren 
eller deras museipedagog kan berätta om. Nedan presenteras fyra olika teman som de beskriver. Det 
första är ”Den lantliga staden”  och tar sin utgångspunkt i Spegelmakaregården och Ekmanska gården. 71

I handledningen finns en text som läraren kan studera och sedan förmedla vidare till sina elever som 
undervisningsmaterial under studiebesöket. Det skildras hur en modern stad vuxit fram och det 
förklaras att människorna bodde i mindre trähus. Läraren kan berätta om hur hantverkshusen såg ut, 
hur familjerna bodde och arbetade. Det skrivs att för ”många familjer var det viktigt att kunna odla 
egna grönsaker för att spara pengar. Hade man råd kunde man ha höns, kaniner och kanske en gris som 
slaktades”.  Familjernas liv skildras och syftet är att ge eleverna en bild av att människorna hade djur, 72

odlade frukt och grönsaker för sin egen föda. Oftast hade familjen bara ett rum och kök vilket innebar 
att de bodde trångt. Familjernas ekonomiska och sociala situation såg annorlunda ut och eleverna kan få 
en förståelse för detta genom att samtidigt som läraren eller museets pedagog berättar får se detta med 
egna ögon i en autentisk miljö. I lärarhandledning är fokus på att levandegöra historien och 
människohistorien skildras genom att förmedla hur livet såg ut exempelvis genom att berätta om att det 
förekom ohyra i hemmen och att det inte fanns någon elektricitet. I handledningen ges även förslag på 
vilka byggnader och föremål som klassen kan studera för att ytterligare levandegöra den historiska 
tiden. Diskussionsfrågor finns att använda som läraren kan diskutera med eleverna. Frågorna är 
utformade utifrån texten i handledningen och vissa har mer reflekterande karaktär där eleven ges 
utrymme att uttrycka egna tankar och ideér.  I den tidigare forskningen framkommer vikten av att 73

levandegöra historien då den blir mer lätthanterlig och meningsfull.  Halvarsson Britton framhåller i 74

sin studie att studiebesök bidrar med att eleven reflekterar och fördjupar sin förståelse för det 
förflutna.  Museet gör anspråk på, genom lärarhandledningen, att bidra med att eleverna får möjlighet 75

att reflektera och ta del av människoöden. Vilket fördjupar deras förståelse för hur levnadsvillkoren såg 
ut förr. 

Det andra temat är ”Handelsboden och hållgården”  och behandlar hur handelsverksamheten såg 76

ut innan det fanns varuhus och snabbköp som vi har idag. Det förklaras hur handeln tog form och 
berättas att handelsboden i  

 FGL (2015:A), www.gamlalinkoping.info (2015-04-16). s. 1 f. 71

 FGL (2015:A), www.gamlalinkoping.info (2015-04-16). s. 1 f. 72

 FGL (2015:A), www.gamlalinkoping.info (2015-04-16). s. 1 f. 73

 Ammert (2013), s. 9, 137 f, 146 f. 74

 Halvarsson Britton (2014), s. 33 ff, 174. 75

 FGL (2015:A), www.gamlalinkoping.info (2015-04-16). s. 3. f. 76
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Gamla Linköping är en typisk diversehandel från förr, där man kunde köpa allt från mat till 

porslin, tyger, kläder och skor. Bakom disken finns små lådor för exempelvis sybehör och 

karameller, och stora bingar för mjöl och gryn. På golvet står en tunna där sillen förvarades.   77

Boden är rekonstruerad för att illustrera hur en handelsaffär såg ut förr. Kunskapsförmedlingen 
tillsammans med miljön kan ge eleverna förståelse för hur handelsverksamheten såg ut förr. Intill 
handelsboden fanns vanligen en hållgård där de resande kunde parkera sina oxar, hästar och vagnar 
medan de uträttade sina ärenden i staden. Hermansson Adler menar att det finns olika aspekter som 
kunskapsförmedlingen kan kategoriseras som. Den konstruktiva aspekten innebär att kunskap 
framställs för begripliggöra verkligheten. På platsen kan eleven få tillgång till kunskap som kan vara till 
hjälp vid problemlösningar. En kontextuell aspekt markerar och placerar platsen eller föremålet i ett 
större sammanhang. I detta perspektiv är bakgrundsinformation och förstå sammanhanget viktiga 
aspekter för att tolka platsen eller föremålet. Ytterligare en aspekt är den funktionella där kunskap utgör 
ett verktyg för förändring.  Den kunskapsförmedling som museet gör anspråk på berör dessa aspekter. 78

Museet förespråkar att genom historiska iscensättningar blir det förflutna begripligt för eleverna 
(konstruktiv). Genom att besöka en handelsbod kan förklaras hur handelsverksamheten såg ut och 
fungerade i ett större sammanhang (kontextuell). En funktionell koppling ses då eleverna förväntas ha 
nytta av kunskapen senare i livet.  

Det tredje temat är ”Torglivet”  och det förklaras i handledningen att människan behövde besöka 79

torget för att där såldes färskvaror såsom mjölk, ost och smör. I handledningen berättas att på 
”onsdagar och lördagar var det torgdag i Linköping. Då kom bönder och hantverkare in till staden för 
att sälja sådant som de hade odlat och tillverkat”.  I torghandeln var även djur till salu och 80

handelstillfället fungerade som möjlighet för socialisation och underhållning.  Torget som kan beskådas 81

och upplevas i Gamla Linköping är en rekonstruktion och en plats där verksamheten har samlat 
byggnader från historien. Flera byggnader har med andra ord flyttats för att den moderna staden 
utvecklades och tog plats. Gamla Linköping är en plats med bevarande hus och där det värnas om 
byggnaders samt miljöns bevarande för fortsatt existens.  

Det fjärde temat är ”Hygien och renhållning”  och det berättas att det inte var lika renligt i städerna 82

förr som det är numer. Detta temas syfte är att ge eleverna ytterligare förståelse för hur människan 
verkligen hade det förr och i texten förklaras att det inte fanns några avlopp, toaletter eller duschar. 
Soporna slängdes ut på bakgården och matrester såsom potatisskal gavs till grisarna. Intill Gamla 
Linköping finns en gård med djur och denna plats kan ge upplevelse hur det luktade mitt i staden. I 
handledningen beskrivs att gator och ”torg blev lätt smutsiga och det var svårt att gå torrskodd genom 

 FGL (2015:A), www.gamlalinkoping.info (2015-04-16). s. 3. f. 77

 Hermansson Adler (2009:B), s. 198 f. 78

 FGL (2015:A), www.gamlalinkoping.info (2015-04-16). s. 5 f. 79

 FGL (2015:A), www.gamlalinkoping.info (2015-04-16). s. 5 f. 80

 FGL (2015:A), www.gamlalinkoping.info (2015-04-16). s. 5 f.81

 FGL (2015:A), www.gamlalinkoping.info (2015-04-16). s. 7 f. 82
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staden. Inte alla gator var stenlagda, men ibland lade man ut kullerstenar att gå på.”  Eftersom det inte 83

fanns rent vatten att tillgå och många familjer hämtade sitt vatten från Stångån blev många också sjuka. 
Bland annat var det vanligt med farliga sjukdomar såsom kolera och smittkoppor och det fanns inget 
vaccin mot dem som det gör idag.  Friluftsmuseet har en visning som heter ”Barn förr”  och där 84 85

fokuserar de på att delge eleven hur barnets liv kunde se ut. I denna visning får eleverna besöka 
Folkskolan och arbetarhem samt diskutera skillnader respektive likheter med barnens uppväxt då och 
nu. Eleverna ges tillfälle att reflektera över hur skolgången kunde se ut och ha upplevts för 150 år 
sedan. Denna visning hänvisar museet till historieämnets mål: ”Vad historiska källor kan berätta om 
människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor”.   86

En annan visning som de erbjuder är ”Byggnadshistoria” och ger eleven tillfälle att vandra runt i 
området. Visningen ger kunskap om byggnadshistoria genom att studera byggnaderna. I 
skolprogrammet framhåller Gamla Linköping att de kan tillhandahålla en historisk miljö med flera olika 
hustyper, material, färger och byggnadsmetoder. De flesta byggnaderna kommer från 1800-talet och har 
flyttats till den platsen de står på idag, för att dagens människa ska kunna studera dem. I denna visning 
önskar museet att eleverna ska få förståelse varför det är viktigt att bevara och värna om vårt kulturarv. 
De hänvisar till historieämnets innehåll där det skrivs att undervisningen ska ge ”Exempel på hur 1800- 
och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom byggnader, städer och gränser.”  Friluftsmuseet erbjuder 87

även skolklasser att delta i praktiska aktiviteter, exempelvis repslageri. I denna aktivitet berättas att 
Adolf  Fredrik Wahlbeck grundade år 1876 ett repslageri i Linköping. Denna ”hantverksmässiga 
verksamhet utvecklades till en industriell tillverkning med hundratals anställda.”  Denna praktiska 88

övning hänvisas till historieämnets innehåll att ge ”Förklaringar till industrialiseringen, samt 
konsekvenser för olika samhällsgrupper och människors levnadsvillkor i Sverige.”  Denna aktivitet 89

framställer verksamheten ger eleverna förståelse om hantverket och industrin samt dess utveckling. 
Sätta perspektiv på lärande kan kopplas till Freinets idé, arbetets pedagogik, som innebär att eleverna 
får möjlighet att undersöka samhället och den miljö de lever i. På detta sätt tillägnar de sig kunskap om 
hur saker och ting fungerar och sedan kan detta bearbetas i klassrummet.  Enligt denna pedagogiska 90

inriktning är det viktigt att se till elevernas behov och intressen. Elevaktivitet är en central del där 
eleverna själva får vara med och planera samt styra undervisningens innehåll. Detta förväntas utveckla 

 FGL (2015:A), www.gamlalinkoping.info (2015-04-16). s. 7 f.83

 FGL (2015:A), www.gamlalinkoping.info (2015-04-16). s. 7 f. 84

 FGL (2015:C), www.gamlalinkoping.info (2015-04-16). s. 2 f. 85

 FGL (2015:C), www.gamlalinkoping.info (2015-04-16). s. 2 f. Se även Skolverket (2011), www.skolverket.se (2015-04-17). 86

Se även  Skolverket (2011), www.skolverket.se (2015-04-20). 

 FGL (2015:C), www.gamlalinkoping.info (2015-04-16). s. 3 f. Se även Skolverket (2011), www.skolverket.se (2015-04-17). 87

Se även  Skolverket (2011), www.skolverket.se (2015-04-20). 

 FGL (2015:C), www.gamlalinkoping.info (2015-04-16). s. 3 f. 88

FGL (2015:C), www.gamlalinkoping.info (2015-04-16). s. 3 f. Se även Skolverket (2011), www.skolverket.se (2015-04-17). 89

Se även  Skolverket (2011), www.skolverket.se (2015-04-20). 

 Nordheden (2004), s. 11, 22 f. 90
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handlingskraft och ansvarstagande hos eleverna.  Museet erbjuder praktiska aktiviteter där eleverna får 91

vara aktiva och utforma övningens utseende.  

Östergötlands länsmuseum  

I lärarhandledningen Hus på schemat: upptäck platserna runt knuten  som Östergötlands museum framställt 92

presenteras olika teman som är tänkta att fungera som inspiration samt underlag för undervisning. 
Temana relateras till kursmålen för olika skolämnen och det ges även tips på böcker, hemsidor eller 
annat material som undervisningen kan kompletteras och breddas med. De flesta teman är 
ämnesövergripande och kan användas i flera ämnen eller exempelvis då undervisningen har tematiska 
studier. Detta arbetssätt bidrar inte bara med att eleverna blir engagerade, får uppleva en historisk plats 
eller ett föremål utan också att de får kännedom om hur och var de kan hitta information.   93

Nedan presenteras fyra teman som museet framställt. Det första heter ”Hus & bostadsområden” där 
olika byggnader och deras tidstypiska utformning studeras. Det framhålls att läraren tillsammans med 
eleverna kan studera husen utifrån vilken tidsperiod som de arbetar med, exempel om det är 
industrialismen under slutet av 1800-talet eller om andra världskriget. Under dessa perioder kan olika 
hus studeras och de kan knytas till ett större sammanhang. I handledningen ges förslag att 
undervisningen kan breddas genom att studera vad som hände på hemorten under den aktuella 
perioden. Eleverna kan även få studera utvecklingen, exempelvis genom vilka hus som byggdes när och 
vilket material som användes. Det ges även förslag att eleverna kan få möjlighet att studera sitt eget hus 
och presentera för klassen vilken hustyp, ålder, material och tidsanda som präglat uppförandet av huset 
och området som det ligger i. Detta arbete kan fördjupas ytterligare genom att eleverna få forska om 
den egna släktens bostadshistoria. ”Var har de olika generationerna bott och vad har påverkat deras val 
av plats (landsbygd, tätort eller stad) och boendetyp?”  Detta är en frågeställning som tas upp i 94

lärarhandledningen och uttrycker vad eleverna kan utforska. I samband med presentationen av detta 
tema framhålls olika litteraturförslag och olika hemsidor för att fördjupa undervisningen. Temat 
avslutat med att framhålla vilka kunskapsmål i historia som berörs. Även andra ämnen presenteras 
eftersom ett tema kan beröra flera ämnen, men i denna undersökning tas endast historiekopplingen 
upp. De kunskapsmål som framställs är att eleven:  

Utvecklar förståelse av historiska företeelsers och skeendens bakgrund och samband och att 

dessa kan uppfattas, förklaras och tolkas utifrån olika perspektiv.  

 Isaksson (1996), s. 11. 91

!  Morgansdotter (2011), s. 5. 92

!  Morgansdotter (2011), s. 8 f. 93

!  Morgansdotter (2011), s. 17. 94
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Tillägnar sig ett brett och djupt kunnande om kulturarvet, även så som det utvecklats i olika 

nationella minoritetsgrupper, samt utvecklar insikt om den identitet som detta ger.  95

Dessa kunskapsmål finns i beskrivningen för historieämnet för högstadiet och gymnasiet.  
”Hus & samhällsstruktur” är det andra temat som beskrivs i lärarhandledningen. I detta studeras 

samhällsstrukturens utveckling, exempelvis byarnas utveckling med förändringar som skiftena 
(storskifte, enskifte, laga skifte) innebar. Brukssamhället kan också studeras med industrins framfart. I 
dessa fördjupningar studeras även människorna och deras levnadsvillkor. Till detta tema berörs 
kunskapsmålen för historia som behandlar att eleven: 

Utvecklar förmåga att utskilja historiska strukturer, utvecklingslinjer och förändringsprocesser. 

Blir medveten om att historiskt givna samhälls- och kulturformer är tidsbundna och att varje 

tids människor skall bedömas utifrån sin tids villkor.  96

I det tredje temat ”Hus & politik” behandlas demokratiska processer och vilken betydande roll det haft 
för samhällsutvecklingen samt bostadsbyggandet. För detta tema nämns kunskapsmål som presenterats 
ovan för andra teman samt berörs att eleven förvärvar ”förmåga att bedöma olika texter, medier och 
andra källor som tolkar och belyser historiska förlopp”.  Ludvigsson visar i sin studie att studiebesök 97

vidgar elevernas historiska blick och bidrar med att de förstår att det förflutna kan tolkas samt uppfattas 
olika.  Vilket museerna framhåller att eleverna tillägnar sig genom ett studiebesök. I fjärde temat ”Hus 98

& religion” diskuteras framför allt kristendomen och kyrkobyggnaders utveckling i Sverige. Men även 
andra religioner tas med såsom islam, hinduism och buddism som kommit till Sverige under 1900-talet. 
I detta tema föreslås att läraren ska låta sina elever diskutera betydelsen av kyrkobyggnader. I 
diskussionsmaterialet skrivs och problematiseras:  

Lever vi i ett sekulariserat samhälle? Påverkar det i sådana fall vår syn på dessa byggnader? 

Diskutera såväl återbruk (kan de till exempel byggas om till privatboende eller fritidsgård?) som 

rivning av dessa byggnader. Ett bra exempel att utgå från är Maglarps kyrka i Skåne som väckte 

stort medieuppbåd när den revs under 2007. Rivningen var ett resultat av en diskussion som 

pågått i trettio år! […] Diskutera med eleverna kring detta. Vad tycker de, kan man riva religiösa 

rum? Varför skapar rivning av en kyrka så stor uppmärksamhet i media när många hus rivs 

utan att det uppmärksammas överhuvudtaget? Är det skillnad på hus och hus?   99

 Morgansdotter (2011), s. 18. Se även Skolverket (2011), www.skolverket.se (2015-04-17). Se även  Skolverket (2011), 95

www.skolverket.se (2015-04-20). 

 Morgansdotter (2011), s. 20 f. Se även Skolverket (2011), www.skolverket.se (2015-04-17). Se även  Skolverket (2011), 96

www.skolverket.se (2015-04-20). 

 Morgansdotter (2011), s. 34. Se även Skolverket (2011), www.skolverket.se (2015-04-17). Se även  Skolverket (2011), 97

www.skolverket.se (2015-04-20). 

 Ludvigsson (2010), s. 141. 98

 Morgansdotter (2011), s. 52 f. 99
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I lärarhandledningen ges exempel på diskussionsfrågor och till viss del även förslag på praktiska 
övningar som läraren kan genomföra med eleverna. Däremot framhålls att läraren inte behöver följa 
handledningen till punkt och pricka utan kan använda den som inspiration. Inom detta tema uppfylls 
kunskapsmål framför allt för religion men även för historia eftersom dessa ämnen ligger nära varandra. 
Inom historieämnet lyfts fram att genom detta tema tillägnar sig eleven ett ”brett och djupt kunnande 
om kulturarvet, även så som det utvecklats i olika nationella minoritetsgrupper, samt utvecklar insikt 
om den identitet som detta ger”.   100

Lärarhandledningen Hej hus, som också är framställd av Östergötlands länsmuseum, består av olika 
teman och som är sammankopplade med ämnesplaner. I dessa olika teman ges förslag på övningar och 
frågeställningar som kan användas. De teman som presenteras är exempel:  

Hej hus! Varför ser du ut som du gör? Om hur hus ser ut och varför de ser ut som de gör,  

Hej hus! Vem bestämmer hur du ska se ut? Om närmiljö, arkitektens roll och om hur djur bor, 

Hej hus! Du är en skola! Om skolbyggnaden och skolgården,  

Hej hus! Du är min hembygd! Om hembygden,  

Hej hus! Får jag vara här? Om allmänna och privata platser. Om allemansrätten.   101

Lärarhandledningen avslutas med att påvisa hur dessa teman är sammankopplade med ämnesplanerna 
för geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Det framhålls att de framtagna temana 
bidrar med att eleverna får reflektera över hur människor lever tillsammans i ett samhälle. Genom att 
besöka den närliggande miljön kan de ta del av hur livet var i samhället förr och hur familjelivet samt 
dåtidens barns skolgång såg ut. Migrationsaspekter berörs om vilka orsaker som gör att människor 
väljer/måste flytta på sig och vilka konsekvenser detta får för samhället och världen.  Genom att 102

studera närområdet får eleverna fördjupad kunskap i natur och miljö samt dess betydelse för befolkning 
och bebyggelse. Björklid framhäver i sin studie Lärande och fysisk miljö vikten av att ”medvetandegöra 
den fysiska miljön och dess inverkan på lärandet”.  Närmiljön kan vara en kunskapskälla till att 103

utforska hemortens historia där byggnader och föremål ryms samt människans levnadsvillkor kan 
studeras. Närmiljön kan angripas utifrån flera olika ämnen och läraren kan anpassa undervisningen 
utifrån vilken ämne som är aktuellt.   104

 Morgansdotter (2011), s. 56. Se även Skolverket (2011), www.skolverket.se (2015-04-17). Se även  Skolverket (2011), 100

www.skolverket.se (2015-04-20). 

!  Morgansdotter Blomsten (2013), s. 17 f. 101

 Morgansdotter Blomsten (2013), s. 78. Se även Skolverket (2011), www.skolverket.se (2015-04-17). Se även  Skolverket 102

(2011), www.skolverket.se (2015-04-20). 

 Björklid (2005), s.. 169 ff. 103

!  Morgansdotter Blomsten (2013), s. 78 f. 104
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Konklusion och analys - historiska iscensättningar och relation till ämnesplaner 

Det kan påvisas att museerna gör anspråk på att utgöra en plats där lärande kan ske. Detta illustreras 
genom lärarhandledningar och pedagogiska program som museerna framställt och de förespråkar att 
museet är en plats där besökaren kan möta historien. Inom verksamheterna ryms historie- och 
kunskapsförmedling och det redovisas att besökaren kan ta del av en rekonstruerad autentisk miljö. Ett 
studiebesök på museerna är en annorlunda upplevelse och kan bidra med att eleverna fördjupar 
kunskapen då den knyts till flera sinnen samt att de får delta aktivt. I tidigare forskning framkommer 
flera möjligheter med studiebesök som redskap i undervisningen. Roos framhåller att studiebesök 
engagerar eleverna och sticker ut från den vanliga undervisningen vilket underlättar för 
kunskapsinhämtandet.  Halvarsson Britton menar att studiebesök gynnar reflektion och fördjupar 105

förståelsen för olika skeenden.  Ludvigsson framhåller att genom studiebesök konkretiseras 106

företeelser och flera sinnen aktiveras. Studiebesök är ett brott från den vanliga undervisningen och blir 
ett inslag som eleverna kan komma ihåg i framtiden.  Cameron och Gatewood menar att det är vanligt 107

förekommande att besökaren får ta del av människoöden  och detta kan bekräftas genom vad 108

museerna iscensätter i sina historiska utställningar och visningar. I lärarhandledningarna ges förslag på 
fördjupning och i den tidigare forskningen framhåller Whittenburg att det är fördelaktigt att bredda 
kurslitteratur med studiebesök. Han menar att detta problematiserar undervisningen ytterligare.  109

Museerna menar att ett besök fördjupar undervisningen och de ger även förslag till fortsatta studier.  
Med stöd i tidigare forskning kan museerna klassas som ett läromedel eftersom de har historiska 

iscensättningar med tillhörande material som är tydligt anpassade till skolundervisningen. Ovanstående 
avsnitt om museernas historiska iscensättningar och hur de framhåller att dessa relaterar till 
ämnesplaner visar att de önskar utveckla elevernas historiemedvetande. Historiemedvetande är ett 
begrepp som presenteras i den svenska ämnesplanen för historieämnet och förklaras vara en central 
beståndsdel i lärprocessen.  Karlsson förklarar att historiemedvetande är en ”mental kompass”  för 110 111

människan att hantera och skapa mening i tillvaron. Han ger ett exempel på hur historiemedvetandet 
kan ta sig i uttryck hos en individ, att då denne inte bara uppmärksammar att morfar har ett rynkigt 
ansikte utan också reflekterar över att denne själv kommer ha det senare i livet. Men även att individen 
drar slutsatsen att morfar en gång i tiden hade slät hud.  Detta resonemang vittnar om att 112

historiemedvetandet är aktiverat.  
Historiemedvetande kan sägas vara förmågan att tolka det förflutna, förstå nutiden och ha 

perspektiv på framtiden. Detta gör museerna anspråk på att bidra med i lärandeprocessen där de 

 Roos (2008), s. 136. Se även Roos (2011), s. 204. Se även Roos (2010), s. 146, 153. 105

 Halvarsson Britton (2014), s. 33 ff, 174. 106

 Ludvigsson (2010), s. 141. 107

 Cameron & Gatewood (2000), p. 126 f. 108

 Whittenburg (2002), p. 1483 f. 109

 Skolverket (2011), www.skolverket.se (2015-04-17). Se även  Skolverket (2011), www.skolverket.se (2015-04-20). 110

 Karlsson (2014), s. 58 ff. 111

 Karlsson (2014), s. 58 ff. 112
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framhåller att eleverna genom historiska iscensättningar får möjlighet att reflektera över hur 
levnadsförhållandena såg ut förr. Ett autentisk lärande kan uppnås genom att känna och uppleva. 
Historiemedvetandet och lärandet utvecklas då eleven ges möjlighet att tolka självständigt samt blir 
medveten om att historien kan användas utifrån flera intressen och behov. Utifrån det sociokulturella 
och pragmatiska perspektivet på lärande förväntas att föremål och platser förmedlar kunskap till eleven. 
I mötet uppstår en kommunikation och elevens förförståelse gör att denne kan placera föremålet eller 
platsen i sin historiska kontext.  Det kan konstateras att ett studiebesök innebär ett möte och således 113

kan en dialog skapas vilket gynnar elevernas historiemedvetande. Dewey framhåller att kunskap 
förvärvas genom att faktiskt ta del av verkligheten, då individen får träna sin uppmärksamhet och 
omdömesförmåga. Detta genom att utföra handlingar som har verkliga motiv och som förväntas ge 
resultat.  Kunskapen blir intressant då den angår oss, betraktas som användbar och sammankopplas 114

till sin rätta miljö och sitt sammanhang.  

Lärarens roll i studiebesök  

Friluftsmuseet Gamla Linköping menar att läraren kan inta fler olika roller. Läraren kan ha en mer aktiv 
roll eller vara mer passiv i besöket. Verksamheten erbjuder både att de kan tillhandahålla pedagoger och 
guider som kan berätta och skildra den iscensatta historiska miljön. Men även att läraren själv kan guida 
sin klass vid ett studiebesök. Friluftsmuseet menar dock att oavsett vilken roll läraren föredrar så krävs 
förberedelsearbete både vad gällande praktiska angelägenheter och teoretiska kunskap. Om läraren ska 
genomföra studiebesöket självständigt krävs att läraren har kunskap om den historiska miljön och har 
försett sina elever med analytiska redskap. Friluftsmuseet förser därför läraren med kunskap genom 
lärarhandledningar och pedagogiska program som kan studeras inför besöket. Lärarhandledningen som 
Friluftsmuseet erhåller beskriver staden och hur livet förr såg ut. De uppmanar läraren att använda 
dessa tillsammans med eleverna, då det planeras för ett studiebesök hos dem. Handledningen ska ses 
som ett verktyg för att kunna lära om det förflutna och för att kunna få ut så mycket som möjlig av 
studiebesöket.  Museet har utformat ett skolprogram som syftar till att ge läraren tips och idéer samt 115

nödvändig kunskap inför besöket. Verksamheten förespråkar att göra ett besök i Curmanska magasinet 
där den stadshistoriska utställningen ”Historiska magasin - 300 år av nyheter från Linköping”  visas. 116

Utställningen ”skildrar dramatiska händelser, viktiga personer, mode och tidsandan från 1700 och 
framåt.”  Denna utställning kan läraren på egen hand visa sina elever eller boka en visning då en av 117

museets pedagoger berättar om utställningen. I skolprogrammet som är anpassat för högstadiet och 
gymnasiet redovisar Friluftsmuseet olika visningar som kan göras. De påpekar även att läraren kan höra 
av sig till verksamheten om särskilda önskemål finns då de kan anpassa visningen utifrån dessa. 

 Hermansson Adler (2009:A), s. 100. 113

 Dewey (1980), s. 44, 54 f. 114

 FGL (2015), www.gamlalinkoping.info (2015-04-23). 115

 FGL (2015), www.gamlalinkoping.info (2015-04-23). 116

 FGL (2015), www.gamlalinkoping.info (2015-04-23). 117
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Östergötlands länsmuseum har två lärarhandledningar som läraren kan använda i undervisningen. 
Den ena heter Hej hus: Hur hus och närmiljöer kan vara lärmiljöer och museet vill att materialet ska vara en 
inspiration för läraren i sitt pedagogiska arbete. Materialet är tänkt att ge ny information och fungera 
som inspiration till nya uppslag för undervisningen. I lärarhandledningen presenteras att det är tacksamt 
att behandla närmiljön eftersom det är något som alla har tillgång till. De framhåller att den närliggande 
miljön är lättillgänglig, gratis och kunskapen finns runt knuten.  I lärarhandledningen framkommer att 118

det är viktigt att arbeta med närmiljön för människans identitet. De menar att identiteten  

väcker nyfikenhet till att fundera och ifrågasätta varför omgivningen ser ut som den gör. 

Dessutom bidrar det till att stärka stoltheten för hembygden, skapa förutsättningar för 

reflektioner och diskussioner som i sin tur kan leda till förståelse för redskap till att i framtiden 

kunna tolka och påverka sin omgivning samt engagera sig i frågor som berör den.   119

I handledningen förklaras att det är en demokratisk rättighet att tillägna sig redskap för att kunna 
påverka miljön som människan lever i. För att undvika en segregerad stad krävs kunskap och erfarenhet 
för att förändringsprocesser ska kunna ta form.   120

Den andra lärarhandledningen Hus på schemat: upptäck platserna runt knuten har kommit till genom att 
undersöka ungdomars tankar och åsikter om den egna närmiljön. Projektet ledde till att 
lärarhandledningen tog form vars fokus ligger på den närliggande miljön. Handledningen illustrerar att 
det är fördelaktigt att använda sig av närmiljön och att det inte behöver vara krångligt utan lärorikt. 
Förhoppningarna är att handledningen ska inspirera och vara ett verktyg när miljön studeras.  I 121

handledningen framkommer att läraren kan arbeta på olika sätt för att integrera närmiljön. Hus kan 
studeras utifrån olika perspektiv, exempel geometri, historia, samhällskunskap, matematik, svenska, 
religon och bild för att nämna några. Närmiljön kan bestå av en byggnad, gata eller ett torg där flera 
ämnen kan integreras och olika material, lukter, ljud och känslor kan upplevas.  Lärarens roll är att 122

vägleda sina elever, förbereda dem med verktyg och analysinstrument för att kunna angripa och ta in 
miljön. Om ett hus ska studeras kan läraren leda en diskussion hur husen utvecklats och vilken 
betydelse de har haft genom tiderna. Ett hus kan ha flera funktioner och eleverna kan få fördjupa sig i 
detaljer om dem. I en historisk miljö kan flera föremål och platser rymmas som läraren kan studera 
tillsammans med eleverna. Inför besöket framhålls att lärarna kan visa kartor och bilder för eleverna för 
att förbereda dem, så att under besöket kan de knyta an till den kunskapen de tillbringat sig sedan 
tidigare och utveckla den. I lärarhandledningen har olika teman förberetts med hänvisningar till böcker, 
hemsidor och andra hjälpmedel.  I handledningen belyses att det är viktigt att föra en allmän 123

diskussion kring att ”våra upplevelser av bebyggelsemiljöerna skiljer sig åt. Vad kan det bero på? Hur 

!  Morgansdotter Blomsten (2013), s. 10. 118

 Morgansdotter Blomsten (2013), s. 11. 119

 Morgansdotter Blomsten (2013), s. 11. 120

!  Morgansdotter (2011), s. 5. 121

 Morgansdotter Blomsten (2013), s. 12. 122

 Morgansdotter Blomsten (2013), s. 13 f. 123
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upplevs miljöerna om man har en funktionsnedsättning, till exempel om man är rullstolsburen, 
synskadad eller hörselskadad?”  Det framhålls att undervisningen kan fördjupas och levandegöras 124

genom att undersöka verkligheten. Läraren bör förse eleverna med en rumsuppfattning ”med hjälp av 
mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och 
väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns. Tidslinjer och tidsbegrepp dåtid, 
nutid och framtid”.   125

Museerna menar att läraren ska inta en position som vägledare genom den historiska miljön. Vid ett 
studiebesök av en historisk plats är målet att begripliggöra det historiska rummet. Lärarens förmedling 
är central, det är då eleverna kan förstå platsen och att tid och rum bildar en enhet. Det är när eleverna 
är införstådda med den historiska platsen och förstått dess sammanhang som den kan studera historiska 
föremål och historiska processer djupare.  Studiebesöket kan bidra med att eleven reflekterar, 126

sammansätter historiska händelser och föremål med upplevelsen. Upplevelse av en historisk plats eller 
miljö förväntas tillföra något som inte kan förverkligas i ett klassrum. En autentisk upplevelse kan 
konstateras leda till att eleverna utvecklar ett historiemedvetande. Lärarens uppgift är att skapa en bro 
mellan skolans undervisning och samhället. Dewey gör antagandet att eleven har en vilja att lära sig och 
ansvarar för sitt eget lärande. Utifrån detta perspektiv på lärande är kunskap inget beständigt utan en 
pågående process.  En central idé inom det sociokulturella och pragmatiska perspektivet är att 127

människans lärande formas genom interaktion med andra människor och med den omgivande miljön. 
Dessa interaktioner påverkar och vägleder kunskapsinhämtningen.  Museerna kan inte ta över den roll 128

som läraren har. Läraren har en kontakt med eleverna som museerna inte kan uppnå genom ett besök. 
Verksamheterna har därför utformat pedagogiska program till lärarens hjälp. Tidigare forskning 
illustrerar att förberedelsearbete, genomförande och uppföljning är krävande för läraren.  Museerna 129

vill underlätta detta arbete, dels kan tänkas för att lärarens ska förmedla ”rätt” kunskap om den 
historiska iscensättningen. Dels för att museerna är beroende av besök från skolklasser för 
verksamhetens fortsatta utveckling och aktualitet. Museerna framhåller att elevernas 
kunskapsinhämtning och huruvida studiebesöket blir lyckat beror till viss del på läraren. Detta synsätt 
återfinns i tidigare forskning där Hofstein och Orion samt Campbell menar att lärarens förmåga att 
motivera och engagera sina elever kan ha inverkan på lärandet.  Museerna kan erbjuda ett ”färdigt” 130

paket där kunskapsbasen är lagd och urvalet redan gjort. Däremot ligger ansvaret kvar på läraren, hur 
denne vill utforma undervisningen och uppföljningen. Det kan konstateras att läraren har befogenhet 
att inspirera, engagera, diskutera och reflektera med eleverna. I undervisningen kan läraren således välja 
metoder för att stimulera elevernas historiemedvetande och därför kan det vara fördelaktigt samt 

 Morgansdotter Blomsten (2013), s. 15. 124

 Morgansdotter Blomsten (2013), s. 79. 125

 Hermansson Adler (2009:B), s. 204. 126

 Hermansson Adler (2009:B), s. 86, 105. 127

 Almqvist, m.fl. (2008), s. 12. 128

 Se bland annat Roos (2011), s. 213. Halvarsson Britton (2014), s. 183, 169 ff. Ludvigsson (2010), s. 141. 129

 Hofstein & Orion (1991) p. 1112. Se även Campbell (1999), p. 18 f. 130
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angeläget att studera historiska iscensättningar som kan generera en autentisk upplevelse. Läraren i sig 
är ett verktyg för elevernas lärande.  

Framställt syfte med studiebesök 

Friluftsmuseet har en aktivitet de kallar Skapande skola. De framhåller att de önskar göra ”kulturen till 
en naturlig del av lärandet”.  Syftet med denna aktivitet är att eleverna ska få möjlighet: 131

- att ta del av det lokala och regionala kulturutbudet 

- till eget skapande och tillång till kulturens alla uttrycksformer 

- att ta del av samverkan mellan skola och kulturliv 

- att få inflytande över verksamheten.  132

Museet förmedlar att de antar en pedagogisk metod där elevernas skapande och upplevelse sätts i fokus. 
De framhåller tidsresemetodiken som en form att studera den historiska miljön. Verksamheten ser 
Gamla Linköping och dess rekonstruktion av en historisk miljö som en kreativ arena där besökarna kan 
känna den historiska andan. Ett studiebesök bidrar med att besökarna får resa i tiden med hjälp av 
verksamhetens utemiljöer, byggnader, genom föremål och kläder. Friluftsmuseet formulerar att genom 
denna miljö kortas ”avståndet mellan dåtid och nutid”.  I studiebesöket kan eleverna erbjudas uppleva 133

en historisk tid och genom alla sinnen få ta del av hur livet kunde te sig förr. Museet förespråkar att 
eleverna lär sig genom ”upplevelse, lek och fantasi. De får göra, känna och använda sin nyfikenhet.”  134

Verksamheten har tillgång till pedagoger som kan ge eleverna möjlighet att prova på att utforma olika 
hantverk och jobba med olika material, till exempel ges möjlighet att slå red, karda och växtfärga. De 
erbjuder även skolklasser att prova på att laga mat på järnspis, kärna smör, mala mjöl och baka exempel 
knäckebröd.  Museet menar att de kan erbjuda en lärmiljö där elevernas nyfikenhet och motivation 135

stimuleras.  
Friluftsmuseet redovisar och framhåller att deras ”pedagogiska idé är att levandegöra vårt 

kulturarv.”  Detta pedagogiska perspektiv genomsyrar alla aktiviteter och visningar samt fungerar som 136

verksamheten inriktning. De har flera olika visningar som kan genomföras och läraren kan välja vilken 
som är bäst lämpad för den särskilda undervisningssituationen. Museet erhåller flera olika visningar och 
exempelvis ”Boende och liv i början av 1900-talet  visas med hjälp av museets pedagoger. Under 137

denna visning skildras berättelser kring arbetar- och borgarhem där eleverna får vara i hus som kommer 

 FGL (2015:B), www.gamlalinkoping.info (2015-04-16). Se även FGL (2015:A), www.gamlalinkoping.info (2015-04-16). 131

 FGL (2015:B), www.gamlalinkoping.info (2015-04-16). 132

 FGL (2015:B), www.gamlalinkoping.info (2015-04-16). 133

 FGL (2015:B), www.gamlalinkoping.info (2015-04-16). 134

 FGL (2015:B), www.gamlalinkoping.info (2015-04-16). 135

 FGL (2015:C), www.gamlalinkoping.info (2015-04-16). s. 1 f. 136

 FGL (2015:C), www.gamlalinkoping.info (2015-04-16). s. 1 ff. 137
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från denna tid. Verksamheten hänvisar att denna visning kan relateras till ämnesplanerna för 
historieämnet. Studiebesöket ger eleven möjlighet att studera ”hur historiska källor och berättelser om 
en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor”.  I 138

visningen får eleverna reflektera och diskutera likheter respektive skillnader i hemmen under denna tid 
och vår nutid. 

Östergötlands museum framhåller att hos dem kan ”eleverna se och uppleva, diskutera och analysera 
historiska teman inom kulturhistoria och konst från medeltiden fram till idag”.  Eleverna ges 139

möjlighet att reflektera och diskutera likheter respektive skillnader i historien med vår nutid. I museet 
finns fynd från stenåldern framtill samtida konstskatter. Museet skriver att de erbjuder en ”skapande 
verksamhet i vår pedagogiska verkstad Rutan där eleverna med hjälp av olika konstnärliga tekniker får 
utveckla sitt skapande och hitta nya vägar till lärande”.  ”Geometri i konsten” heter en visning som 140

länsmuseet erbjuder och där får eleverna ta det av geometri i olika konstverk. I visningen ges möjlighet 
till att diskutera ”rumslighet, färger och centralperspektiv”.  Eleverna får vara aktiva och själva skapa 141

samt bygga olika geometriska former. Syftet för denna visning framhåller museet är att:  

ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former 

och samband med samt skapa förtrogenhet med matematiska begrepp och reflektera över 

matematikens betydelse och användning.  142

Genom att låta eleverna vara aktiva och uppleva fysiska geometriska former förväntas lärandet 
fördjupas. Museet framhåller i sitt pedagogiska program för högstadiet och gymnasiet att syftet är att ge 
eleverna möjlighet att ”analysera historiska bilders uttryck, innehåll och form, i enlighet med läroplanen 
för bild. Samt att sätta in ismerna i en historisk referensram, i enlighet med läroplanen för historia”.  143

Länsmuseum har även en visning om forntiden som illustrerar människor och föremål från stenåldern 
och framåt. I utställningen visas hur människorna levde - hur deras vardag var, hur familjerelationerna 
och maktrelationerna såg ut. Under denna visning ges eleverna möjlighet att ”känna på föremål och 
fundera över hantverksmetoder och användningsområden”.  Syftet med visningen är att ge möjlighet 144

att ”tolka olika tidsperioder, historiska tidsbegrepp som t ex stenåldern och prata om livet förr och nu, i 
enlighet med läroplanen i historia”.   145

 FGL (2015:C), www.gamlalinkoping.info (2015-04-16). s. 1 f. Se även Skolverket (2011), www.skolverket.se (2015-04-17). 138

Se även  Skolverket (2011), www.skolverket.se (2015-04-20). 

!  ÖLM (2015), www.ostergotlandsmuseum.se (2015-04-16). 139

!  ÖLM (2015), www.ostergotlandsmuseum.se (2015-04-16). 140

!  ÖLM (2015), www.ostergotlandsmuseum.se (2015-04-16). 141

!  ÖLM (2015), www.ostergotlandsmuseum.se (2015-04-16). 142

!  ÖLM (2015), www.ostergotlandsmuseum.se (2015-04-16). Se även Skolverket (2011), www.skolverket.se (2015-04-17). Se 143

även  Skolverket (2011), www.skolverket.se (2015-04-20).

!  ÖLM (2015), www.ostergotlandsmuseum.se (2015-04-16). 144

!  ÖLM (2015), www.ostergotlandsmuseum.se (2015-04-16). Se även Skolverket (2011), www.skolverket.se (2015-04-17). Se 145

även  Skolverket (2011), www.skolverket.se (2015-04-20). 
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Även Östergötlands museum har ett projekt de kallar för Skapande skola och dess syfte är att ”bidra 
till att kulturlivets kulturella och konstnärliga uttryck samverkar med skolundervisningen, samt att skapa 
nya former för lärande i skolan”.  Det skrivs att föremål eller historiska platser är en  146

annorlunda lärobok, oavsett om det handlar om vardagliga eller unika kulturmiljöer. Syftet och 

förhoppningarna med Hus på schemat är att visa att den byggda närmiljön är en lättillgänglig 

pedagogisk resurs såväl i staden som på landet - oavsett var i Sverige er skola ligger.   147

Det beskrivs att den närliggande miljön förväntas bidra med förståelse och intresse som leder till 
”engagemang för den egna hembygdens utveckling”.  Genom att synliggöra den närmiljön i 148

skolarbetet blir platserna och föremålen mindre främmande samt kan bli en resurs för 
kunskapsinhämtande, kreativitet och kritiskt tänkande. Det framhålls även i lärarhandledningen att det 
är viktigt att involvera ungdomar och deras tankar kring närmiljön. Det är en demokratisk aspekt att 
låta eleverna vara aktiva och få möjlighet att ta del av samt påverka utvecklingen av närmiljön. Därför är 
det fördelaktigt att flytta undervisningen utanför skolans väggar för att låta eleverna engagera sig och 
göra sin röst hörd. I handledningen presenteras och förklaras att det är en nationell angelägenhet att 
skydda och vårda vår kulturmiljö och vårt kulturarv.  149

Museet har visningar som är knutna till historiska platser, exempelvis under visningen ”Medeltiden” 
kommer fynden från Söderköping. Utifrån detta program används Söderköping för att diskutera hur 
människorna levde och hur staden styrdes. Syftet med det pedagogiska programmet är att ”tolka en 
tidsperiod och dess utveckling, att reflektera över hur samhällen kan fungera, kristendomens roll under 
medeltiden och vad arkeologiska fynd kan berätta om andra tider och kulturer, i enlighet med 
läroplanen för historia”.  ”Historiebruk - vad är det?” är en visning där historiebruksbegreppet 150

problematiseras och diskuteras. Programmet erbjuder att diskutera frågor som ”Vem använder historia 
och i vilket syfte”  samt avsändare, sammanhang och olika tolkningar. Programmets syfte framhåller 151

Östergötlands museum är att ”diskutera hur historia används i olika sammanhang och utifrån olika 
perspektiv, att kritisk granska, tolka och värdera historiska källor, i enlighet med läroplanen för 
historia.”  Länsmuseet har en visning de kallar ”Kvinnornas historia i ett museums samlingar”  där 152 153

jämställdheten är i fokus. Under denna visning ges besökaren möjlighet att studera vad utställningar 
berättar om ”kvinnor, barn och andra som inte syns och finns med i historieskrivningen”.  Museet 154

!  Morgansdotter (2011), s. 7. 146

!  Morgansdotter (2011), s. 6. 147

!  Morgansdotter (2011), s. 6. 148

!  Morgansdotter (2011), s. 6 f. 149

!  ÖLM (2015), www.ostergotlandsmuseum.se (2015-04-16). Se även Skolverket (2011), www.skolverket.se (2015-04-17). Se 150

även  Skolverket (2011), www.skolverket.se (2015-04-20). 

!  ÖLM (2015), www.ostergotlandsmuseum.se (2015-04-16). 151

!  ÖLM (2015), www.ostergotlandsmuseum.se (2015-04-16). Se även Skolverket (2011), www.skolverket.se (2015-04-17). Se 152

även  Skolverket (2011), www.skolverket.se (2015-04-20).

!  ÖLM (2015), www.ostergotlandsmuseum.se (2015-04-16). 153

!  ÖLM (2015), www.ostergotlandsmuseum.se (2015-04-16). 154
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menar att få kvinnor nämns i historieböckerna och visningen ger möjlighet att diskutera ”utval, 
gestaltning, makt och andra aspekter som påverkar hur kvinnor syns och skildras i historieämnet”.  155

Programmet har ett tydligt fokus på genus, normer och traditioner. Visningen har en undersökande och 
reflekterande karaktär där syftet är att ge eleverna ”insikt i hur skillnader i ekonomiska resurser, makt 
och inflytande beroende på kön och socioekonomisk bakgrund påverkar dåtid och nutid.”   156

Verksamheternas målsättningar är att bidra med fördjupad kunskap, förståelse kring den historiska 
utvecklingen, bredda elevernas synsätt och öppna upp för att det finns olika tolkningar samt perspektiv 
att se på världen. Museerna vill berätta om sina tillgångar, möjligheter och aktiviteter. Personlig 
utveckling och klassens intressen är något som eftersträvas att uppfylla. Verksamheterna önskar 
integrera besökaren i visningen och anpassa utifrån vad besökarna har för förväntningar samt avsikter 
med studiebesöket. Museernas målsättningar har positiva klanger. De är ambitiösa och framåtsträvande 
i sin formulering. Inom historieämnet används tid och rumsdimensioner, oftast nyttjas verbet ”äga 
rum”. En historisk plats eller miljö kan fungera som manifestation där det förflutna utspelar sig och tas 
i uttryck. Platser och föremål bär på historiska spår av ”historiska rum och tider som vi kan samlas 
kring och uppleva gemenskap och identitet genom.”  Karlsson framhåller att varje historia måste 157

hanteras så den kan bli förstådd och för att göra detta måste det förflutna tolkas. I den historiska 
tolkningen används analytiska verktyg för att skapa en historisk kontext. Historiemedvetande innebär 
att individen kan hantera historiska fakta och kan tolka den så att den blir meningsfull.  Detta gör 158

verksamheterna anspråk på att eleverna kan erbjudas vid ett besök. Museerna framhåller att avståndet 
mellan dåtid och nutid minskar då individen upplever historiens vingslag i en autentisk miljö där alla 
sinnen aktiveras.  

Historiskt sett har den närliggande miljön och det autentiska sammanhanget samt att aktivt delta i 
arbete varit en naturlig utgångspunkt för lärande. Detta resonemang ligger inte långt från Deweys 
tankar om hur lärande tar sig i uttryck.  Åkerblom menar att ”platser och autentiska sammanhang 159

lägger grunden för ett socialt, kulturellt och ekologiskt hållbart lärande”.  Verksamheterna erbjuder 160

rekonstruerade historiska miljöer och menar att dessa miljöer fungerar som en kreativ arena. Museerna 
framhåller att de erbjuder en lärmiljö där eleverna får skapa och att deras nyfikenhet stimuleras. I de 
teoretiska utgångspunkterna beskrivs att enligt Dewey styrs människan av fyra insikter och dessa kan 
stimuleras i ett studiebesök utifrån det museerna anför. Den första insikten är att människan har ett 
intresse för att kommunicera, vilket ges tillfälle under ett studiebesök och museerna har även förberett 
med diskussionsfrågor som skolklasser kan nyttja. Den andra handlar om lust att undersöka och förstå 
hur saker och ting fungerar, vilket museet förespråkar kan göras genom att besöka en rekonstruerad 
historisk miljö. Det förflutna blir mer påtagligt då eleven får uppleva historiska iscensättningar och 

!  ÖLM (2015), www.ostergotlandsmuseum.se (2015-04-16). Se även Skolverket (2011), www.skolverket.se (2015-04-17). Se 155

även  Skolverket (2011), www.skolverket.se (2015-04-20).

!  ÖLM (2015), www.ostergotlandsmuseum.se (2015-04-16). 156

 Karlsson (2014), s. 53. 157

 Karlsson (2014), s. 54 f. 158

 Åkerblom (2010), s. 46 ff. 159

 Lieberg, de Laval & Åkerblom (2010), s. 22. 160
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föremål i en autentisk miljö. Den tredje och fjärde insikten handlar om att skapa saker samt behovet att 
uttrycka sig konstnärligt.  Båda verksamheterna har en aktivitet de kallar för Skapande skola och där 161

erbjuder de besökaren att själv skapa saker samt prova på att utföra praktiska övningar. Alla dessa 
insikter kan rymmas i ett studiebesök och museerna menar att de bidrar med nya former av lärande. 
Historiska iscensättningar och miljöer uttrycker verksamheterna är en annorlunda lärobok. Museerna 
menar att de är en kunskapsbank, en resurs för utbildning och en mötesplats där lärandet står i fokus.  

 Hermansson Adler (2009:B), s. 29, 86, 105. 161
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Diskussion 

Förväntat lärande genom upplevelse av historiska iscensättningar  

Genom att människan ges möjlighet att utföra praktiska aktiviteter och vara på en autentisk plats 
levandegörs historien. Detta medför att kunskapen genererar mening. Det kan sägas att en plats/miljö 
bär på en viss historia och aura som förverkligas när människan upplever och tar del av den. Den 
autentiska miljön kommunicerar kunskap och identitet samt är föränderlig och anpassningsbar. Vilket 
möjliggör att den kan svara på olika behov och intressen som samhället, gruppen eller människan 
har.  Platsen förväntas ha betydelse för individens identitetsbildning. Platsen i sig bär inte på en 162

identitet utan det är människans som tillskriver den det. Kunskapsinhämtande har betydelse och 
inverkan på människans förmåga att orientera sig i tid och rum. Vanligt förekommande i skolan är att 
lärandet dekontextualiseras eftersom eleverna får lära sig om olika verksamheter genom att läsa texter 
om dem snarare än att besöka dem. Att istället förflytta lärandet från det textbaserade klassrummet till 
en autentisk miljö innebär att frågor om vilken kunskap som förmedlas och vad eleverna lär sig väcks. I 
inledningen av denna studie presenterades att 93 % av en lärargrupp tycker att studiebesök är viktiga 
inslag i undervisningen och har potential för lärandet.  Detta har bland annat motiverat denna 163

undersökning. Studien legitimeras och fördjupar forskningsområdet genom att studera externa 
verksamheters syn på lärande.  

Tidigare forskning har behandlat studiebesök utifrån elev- och lärarperspektiv och det belyses både 
möjligheter samt utmaningar. Möjligheterna som framkommer är att studiebesök blir ett brott mot den 
vanliga undervisningen och därför ett moment som underlättar för inlärning. Andra viktiga poänger 
som framhålls är reflektionsmöjligheter, allmänbildning, fördjupad förståelse och kunskap samt att det 
förflutna konkretiseras. Studiebesök engagerar eleverna och stimulerar nyfikenhet samt aktiverar flera 
sinnen vilket förväntas gynna lärandet. Genom studiebesök som pedagogisk metod får eleverna djupare 
kunskap om föremål och historiska miljöer. Besök ger även möjlighet att studera uttryck för 
historiebruk i samhället och förväntas främja vetenskapligt tänkande hos eleverna.  Ludvigsson menar 164

att ”möten med autentiska miljöer och föremål bidrar med något unikt genom att involvera andra 
sinnen i lärandet än vad som används vid de andra momenten i undervisningen.”  Museer iscensätter 165

och förmedlar det förflutna. 
I denna undersökning har fokus varit att studera studiebesök inom historieämnet för högstadiet och 

gymnasiet. I tidigare forskning för exkursioner inom historieämnet beskrivs att pågående studier 
problematiseras ytterligare och fördjupar kunskapen om historiska skeenden. Det framkommer att 
oftast får besökarna ta del av människoöden och fokus är att levandegöra det förflutna. Avsikten är att 
levandegöra historien eftersom det underlättar för individen att ta den till sig och upplevs då som 

 Gustafsson (2002), s. 9, ss. 14-23, ss. 75-114, ss. 251-266. Se även Eskilsson (2008), ss. 23-40, ss. 166-176.162

 Osbeck & Pettersson (2009), s. 218. 163

 Roos (2008), s. 136. Se även Roos (2011), s. 204. Se även Roos (2010), s. 146, 153. Se även Halvarsson Britton (2014), s. 164

33 ff, 174. Se även Ludvigsson (2010), s. 141. 

 Ludvigsson (2010), s. 136. 165
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meningsfull. Att ta del av historiska iscensättningar gynnar flera lärstilar och genom att medvetandegöra 
den närliggande miljön blir eleverna varse om kulturarvet samt identitetsprocesser.  Möjligheterna 166

som tidigare forskning har lyft fram kan denna undersökningen bekräfta genom analys av två museers 
framställningar om förväntat lärande genom studiebesök. Det empiriska materialet är anpassat till 
skolundervisning och är utformat utifrån föreställningar om vad god undervisning är. Friluftsmuseet 
Gamla Linköping och Östergötlands länsmuseum anför att de erbjuder en plats där lärandet kan 
utvecklas. De har historiska iscensättningar där kunskapen fördjupas, eleverna får möjlighet att 
reflektera och undervisningen breddas genom en annorlunda upplevelse. Museet är en plats där 
individen kan möta historien och kunskapsförmedling sker i enlighet med historiedidaktiken. 
Verksamheterna illustrerar även att deras iscensättningar kan relateras till ämnesplaner.  I tidigare 167

forskning om museer som läromedel framkommer att det är en plats som har praktiska och teoretiska 
resurser som inte vanlig undervisning i klassrummet har. Museum tillhandahåller förutsättningar och 
nya arbetsmetoder som fördjupar lärandet. Det förklaras att museet bygger identitet och därför är det 
viktigt att eleverna blir medvetna om deras verksamhet samt roll i samhällsutvecklingen.  I studien kan 168

påvisas att verksamheterna förespråkar att studera närmiljön. De framhåller det fördelaktigt att göra 
detta tillsammans med dem eftersom de kan bidra med vandringar, utställningar, debatter och 
studiebesök. Den närliggande miljön är mångfacetterad och således kan den angripas utifrån flera 
perspektiv och ämnesinriktningar. De formulerar att vi omges av historia och kulturarv. Byggnader och 
historiska platser har något att förmedla och bär på en historia som är del av ett större sammanhang. 

Om museet liknas vid en lärobok kan likheter vara att för båda kunskapskällorna har ett urval gjorts 
kring vilket material och kunskap som förmedlas samt på vilket sätt. När skolklasser besöker museer 
har ett urval redan gjorts och besökarna kan välja vad som ska studeras utifrån detta. När museerna 
framställer sina pedagogiska program och lärarhandledningar är det till en okänd brukare, dock till 
lärare och skolklasser. Museer kan sägas ha ett liknande sätt att organisera kunskapsinnehållet som vid 
framställning av läroböcker samt lärarens undervisningsarbete. Däremot kan en avvikelse sägas vara att 
museer inte har möjlighet att förbereda och uppfölja besöket vilket gör att de inte kan kontrollera 
lärandet. Lärandet på museum kan således betraktas ha en semiform där både informellt och formellt 
lärande förekommer. Ansvaret ligger på läraren huruvida besöket kan uppskattas som lyckat och väl 
genomfört. Museet kan bidra med fördjupning och en varierad undervisning men de kan inte ansvara 
för förberedelse och uppföljning. Omfattande arbete ligger fortfarande kvar på läraren. Historiska 
iscensättningar bär på berättelser och som förmedlas vid ett studiebesök, antingen via en guide, 
utställningar, skyltar, föremål eller lärare. Berättelserna kan både ha lokal, regional, nationell och rentav 
global förankring. Friluftsmuseet har bland annat som avsikt att presentera en autentisk miljö. 
Hermansson Adler framhåller att en autentisk upplevelse förväntas öka lusten till lärande.  För att 169

eleverna ska kunna få en autentisk upplevelse framhålls både av museerna i denna undersökning och i 

 Ludvigsson (2010), s. 130 f. Se även Myers (2002), p. 56 f. Se även Whittenburg (2002), p. 1483 f. Se även Cameron & 166

Gatewood (2000), p. 126 f. Se även Ammert (2013), s. 137 ff. Se även Nygren (2009), s. 99. Se även Liedman (2002), s. 356. 

 Skolverket (2011), www.skolverket.se (2015-04-17). Se även  Skolverket (2011), www.skolverket.se (2015-04-20). 167

 Insulander (2005), s. 30. Se även Hermansson Adler (2009:B), s. 208. Se även Zander (2014), s. 133. 168

 Hermansson Adler (2009:B), s. 200 f. 169
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tidigare forskning att den pedagogiska planeringen måste vara välarbetat och det krävs omfattande 
planeringsarbete. Parallellt menas att en autentisk upplevelse inte kan planeras fram eftersom den är 
individuell. Däremot kan lärare, förberedelse och studiebesök skapa förutsättningar för att eleven får en 
autentisk och givande upplevelse som stimulerar lärandet. Den besökta platsen och gruppen kan även 
förstärka eller försvaga upplevelser. Detta är omöjligt att förutse om kunskapen fördjupas och läraren 
kan inte innan veta om studiebesöket kan klassas som lyckat eller inte. Däremot kan läraren förse 
eleverna med förberedelseuppgifter och tolkningsredskap inför besöket. 

Forskning visar att studiebesöket upplevs som mest lyckat då lärarens syfte korresponderade med 
den besökta verksamhetens avsikter.  Hermansson Adler menar att en autentisk upplevelse kan ta sig i 170

uttryck att eleven känner ”närhet och känslomässig äkthet i undervisningen eller lärandet.”  Han 171

framhåller även att det är viktigt att den emotionella upplevelsen följs upp av en diskussion och analys. 
Det är avgörande i lärandeprocessen om eleven får möjlighet till självreflektion, hantera kunskapen och 
föra en dialog. Utifrån detta perspektiv blir lärandet en ”dialektisk process, där eleven hela tiden har 
möjlighet att skänka ny och djupare förståelse av den autentiska upplevelsen genom att distansera 
sig.”  I undersökningen påvisas att museerna framhåller betydelsen av förberedelse, genomförande 172

och uppföljning. Museerna lyfter även lärarens roll som vägledare och inverkan på 
kunskapsinhämtningern samt möjligheter till lärande. Läraren innehar ett ansvar och det belyses i 
verksamheternas syn på lärande att höga krav ställs på lärarens didaktiska förmåga. 
Lärarhandledningarna och de pedagogiska programmen är till för att bidra med tips, idéer och kunskap 
för att läraren ska utveckla sin undervisning. Det är en utmaning för läraren att ha en planering och 
samtidigt vara öppen för det oväntade. I tidigare forskning benämns denna förmåga med begreppet 
serendipity.  

Människans kunskapsinhämtande och möjlighet att lära påverkas av den omgivande miljön. Lärande 
sker genom deltagande i olika praktiker. Utifrån det pragmatiska och sociokulturella perspektivet är 
kunskap något som individen använder sig av för att hantera sin vardag. Kunskap kan betraktas som en 
resurs och brukas för att lösa problem, klara av kommunikativa och praktiska situationer som kräver 
överväganden. Kunskap betraktas som handlingsorienterat och lärandet tar form i de sociala 
praktikerna.  Lärarhandledningarna och pedagogiska programmen bidrar med kunskap för att 173

underlätta för lärarna och att studiebesöket ska bli lyckat. Museerna erbjuder praktiska aktiviteter och 
har historiska iscensättningar där eleverna kan uppleva en autentisk historisk miljö. Studiebesök ses som 
en strategi för att undervisningen ska bli mer verklighetsbetonad då kunskapen är sammanbunden till 
sin rätta miljö. Historiska iscensättningar och miljöer erbjuder en annorlunda upplevelse där flera 
sinnen aktiveras och innehåller en bredare repertoar för lärande genom exempelvis färger, dofter, 
former och ljud. Genom ett pragmatiskt och sociokulturellt perspektiv på lärande kan konstateras att 
eleverna förväntas lära sig något genom studiebesök som pedagogisk metod. Perspektiven kan liknas 
vid ett kollektivt lärande och det talas om att människan tillägnar sig intellektuella verktyg för att förstå 

 Dalevi & Osbeck (2012), s. 42. Se även Halvarsson Britton (2014), 183. 170

 Hermansson Adler (2009:B), s. 203. 171

 Hermansson Adler (2009:B), s. 203. 172

 Säljö (2000), ss. 82-127. 173
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och hantera omvärlden.  Den kommunikativa aspekten är en viktig beståndsdel för att lärandet och 174

det är via en dialog som människan kan möta, utveckla nya sätt att handla och reflektera. Studiebesök 
innebär ett möte och verksamheterna menar att ett besök hos dem skapar en dialog där eleverna kan 
inhämta kunskap och fördjupa lärandet. Förmedling, interaktion och kommunikation är även viktiga 
beståndsdelar för att utveckla ett historiemedvetande. Historiemedvetande är ett nödvändigt redskap för 
att tolka det förflutna, förstå nutiden och ha perspektiv på framtiden. Museerna menar att detta 
medvetande utvecklas och gynnas när individen får möjlighet att studera autentiska miljöer. Historiska 
iscensättningar kan generera reflektion och väcker känslor då besökaren kan uppleva att historien går 
att ”ta” på. Inom det pragmatiska och sociokulturella perspektivet gynnas lärandet då eleven får ”ta” på 
kunskapen, då den blir konkret. I ett museum eller på en rekonstruerad historisk plats uppstår ett möte 
där det förflutna blir mer konkretiserat. Historien blir mer lätthanterligt och eleven kan placera in 
föremål och historiska skeenden i sin rätta kontext.  

Utifrån denna undersökning kan slutsatsen dras att museerna förespråkar att den historiska miljön 
kan vara rekonstruerad och trots detta generera en autentisk upplevelse. Den autentiska iscensättningen 
förväntas motivera besökarnas intresse och gynna lärandet. Enligt Aronsson blir värdet av historia 
”påtagligt och bjudande när det konkretiseras rumsligt och materiellt”.  Verksamheterna beskriver att 175

ett studiebesök hos dem förväntas leda till eget reflekterande, ett vidgat perspektiv och ett öppet 
förhållningssätt till olika uppfattningar. De beskriver att den personliga utvecklingen gynnas, elevernas 
historiemedvetande utvecklas och besöket bringar en ökad förståelse för samhällsutvecklingen. 
Museerna framhåller att besökaren tillägnar sig ett analytiskt betraktelsesätt. Dock kvarstår 
problematiken med uppföljning och betygssättning. Hur ska den förvärvade kunskapen kategoriseras 
och bedömas? Detta är inget som museerna nämner i sina handledningar och pedagogiska program och 
som de underlättar för läraren. De hänvisar till ämnesplaner men ger ingen beskrivning på hur läraren 
kan göra formativa och summativa bedömningar av elevernas kunskapsinhämtande genom studiebesök. 
De uttrycker att eleverna får insikt över historiens betydande roll för den kollektiv och individuella 
identitetsbildningen men betonar att de inte har möjlighet att kontrollera lärandet.  Det ansvaret 176

överges åt läraren.  

 Säljö (2000), ss. 18-47. 174

 Aronsson (2009), s. 9. 175

 Morgansdotter (2011), s. 20 ff. Se även Morgansdotter Blomsten (2013), s. 17 ff. Se även FGL (2015), 176
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Konklusion 

Historiska iscensättningar kan erbjuda en lärandemiljö som inte undervisningen i klassrummet kan. 
Studiebesök innebär ett möte och förutsätter en dialog, iscensättningarna förmedlar något till de 
besökande. Interaktion och kommunikation är något som framhålls gynna lärandet utifrån det 
pragmatiska och sociokulturella perspektivet. I denna undersökning har museers framställningar om 
förväntat lärande genom studiebesök som pedagogisk metod studerats. I det empiriska materialet 
framkommer att museerna framhåller vikten av ett tydligt syfte och ett välförberett för- och efterarbete. 
Läraren behöver dels sätta in eleven i praktiska spörsmål och dels förse eleverna med en förförståelse 
för den historiska miljön. Detta för att studiebesöket enligt museerna ska kunna delge eleven så mycket 
nyttig kunskap som möjligt. I förarbetet bör läraren både sätta in eleven faktamässigt i en händelse eller 
tidsepok och förbereda för en fördjupad diskussion där elevernas historiemedvetande stimuleras.  

De didaktiska möjligheterna ett studiebesök framhålls ha, både av tidigare forskning och utifrån 
denna undersökning, tycks överskugga utmaningarna. Historieämnet har en kommunikativ karaktär där 
diskussion, reflektion och upplevelser av historiska iscensättningar tycks självklart för att gynna 
lärandet. Fördelen med historieämnet är att läraren kan finna spår av det förflutna i stort sett var som 
helst i den närliggande miljön. De flesta platser bär på någon slags historia som kan förmedlas och 
diskuteras. Genom att ta klivet ut från klassrumsundervisningen kan eleverna få praktisera att hantera 
världen och ta del av kunskap som olika omgivande miljöer kan delge. Dock måste framhållas att 
förberedelse och uppföljning är oerhört viktigt, eleverna måste få en kunskapsbas och tolkningsredskap 
för att kunna hantera situationen. Eleverna måste besitta en kompetens inför besöket och detta 
framhåller museerna är lärarens uppgift och ansvar. Läraren bör vara införstådd med att det som 
förmedlas inte alltid kan motsvarar det man är ute efter. Bristande återkoppling från lärare kan göra att 
osäkerhet infinner sig hos eleverna och det kan då blir problematiskt att utveckla undervisningen mot 
önskad riktning. Läraren behöver inte bara vara medveten om representationen av historia utan också 
hur historieförmedling och mottagare samspelar med varandra. Det är omöjligt att studera och uppleva 
en miljö objektivt, individen kommer med en förförståelse som gör att denne tolkar och tar in 
iscensättningen på olika sätt. Därför är det angeläget som lärare att förse eleverna med tolkningsredskap 
som kan fungera som nycklar till att hämta eller ”låsa upp” kunskap och fördjupa lärandet.  

Tidigare forskning har berört elev- och lärarperspektiv och denna undersöknings bidrag är att 
fördjupa området genom att studera museers syn på lärande. Jag kan påvisa att verksamheterna lyfter 
fram positiva effekter av studiebesök och eleverna får insyn i deras verksamhet. Detta bidrar med ökad 
förståelse för andra människors uppfattningar, tanke- och handlingssätt. Kontentan av detta 
resonemang, utifrån min studie och med forskning i ryggen, är att studiebesök öppnar upp för nya 
perspektiv på verklighetens mångfald och variation. Individen får uppleva den autentiska miljön och det 
skapar möjligheter till meningsfullhet, identitet och förmedling av kunskap. Museerna framhåller att 
kunskap kan tillägnas genom upplevelse av autentiska miljöer och den förmedling som äger rum då ett 
studiebesök genomförs. Detta forskningsområde kan breddas genom att behandla fler museer och 
andra verksamheter samt fler ämnen. I undersökningen framhåller museerna att flera ämnen inom 
skolan berörs vid ett studiebesök varvid det är motiverat att utveckla vidare. Olika platsers inverkan och 
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vikten av autenticitet i undervisningen kan undersökas djupare. Däremot behöver forskningsområdet 
problematiseras ytterligare. Det kvarstår att det är en komplex verksamhet att kategorisera lärandet och 
bedöma kunskapsinhämtningen. Läraren ges inga tips på hur formativ respektive summativ bedömning 
ska utformas och hanteras. Studera historiska iscensättningar och platser är legitimt eftersom 
historiedidaktiken handlar om människans möte med historien samt det förflutnas plats i kulturen, 
samhället och skolan. Kunskapsförmedling sker inte endast i skolan och därför är det viktigt att 
undersöka potentiella platser för lärande. I läroplanen för gymnasieskolan står bland annat att läraren 
ska ”i undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper som främjar 
elevernas lärande.”  I läroplanen finns stöd för att studiebesök kan genomföras i undervisningen och 177

det framkommer att eleven ska ges tillfälle att inhämta ”stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla 
känsla för etiska värden.”  Detta kan studiebesök erbjuda och varför det är angeläget att utforska 178

djupare.  
Historiemedvetande och ett autentisk lärande kan uppnås i olika situationer. Ge sig ut i verkligheten 

exempelvis genom exkursioner eller studiebesök förväntas göra kunskapen mer lätthanterlig och bidrar 
till att individen reflekterar samt fördjupar sin förståelse för att historien kan tolkas och användas på 
flera sätt. Utifrån det pragmatiska och sociokulturella perspektivet på lärande kan slutsatsen dras att 
studiebesök är fördelaktigt för lärandet eftersom eleven får uppleva autentiska miljöer. Historiska 
iscensättningar blir en möjlighet för människan att lära om historien, i den autentiska miljön och av den 
historiska platsen.  

 Skolverket (2011), www.skolverket.se (2015-05-12). 177

 Skolverket (2011), www.skolverket.se (2015-05-12). 178
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