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ABSTRAKT 
Denna uppsats undersöker vad lärare och pedagogisk personal på historiska institutioner 

tänker om elevers studiebesök på platser med historisk anknytning. Dessutom 

undersöker vi huruvida historiska studiebesök kan främja elevernas historiemedvetande 

utifrån teorin om historiemedvetandets fem processer. Utifrån intervjuer med lärare på 

högstadieskolor såväl som pedagogisk personal på historiska besöksmål har vi funnit att 

det finns tydliga värden i att göra historiska studiebesök samt vissa problem och hinder. 

Utöver detta har vi funnit att elevers historiemedvetande under vissa förutsättning kan 

främjas av att de får göra dylika besök. 
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1 INLEDNING 
 

En högstadieklass står i trappan på Kalmar Slott och lyssnar på en guide som talar 

om Gustav Vasa. En i övrigt ointresserad kille frågar med tvivel i rösten, ”Så du 

menar att Gustav Vasa har gått i DEN HÄR trappan?” Guiden svarar med ett leende 

att det har han garanterat gjort. ”WOW” hörs från grabbarna längst bak. 

Följande scen utspelade sig på Kalmar Slott hösten 2011. Det är inte en ovanlig scen 

på en sådan plats där historien blir så direkt påtaglig. Och att klasser lämnar 

klassrummet för ett besök på ett museum eller en annan historisk institution är inte 

heller ovanligt. Men vad betyder det att lämna klassrummet och vad betyder det för 

läraren att lämna över ansvaret för historieundervisningen i händerna på en annan 

person utanför skolan?  

Detta är frågor som vi ställde oss då vi skulle skriva vårt examensarbete. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning och under kurser har vi förstått att besök på 

historiska platser står högt i kurs men vi ville se hur undervisande lärare ser på det 

hela samt hur personalen på de institutioner som besöks upplever det att ha ansvaret 

för en grupp elever som förhoppningsvis ska lära sig något. 

Dessutom intresserar vi oss för betydelsen av att göra historien påtaglig och om detta 

kan inverka på elevers historiemedvetande. Kan historien bättre förnimmas utanför 

klassrummet? 

Denna undersökning görs utifrån den svenska kontexten med de förutsättningar som 

finns i en mindre stad med stort utbud av institutioner med historisk koppling samt 

med den inramning som utgörs av svenska läroplaner och nationell forskning inom 

ämnet. 
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2 BAKGRUND 
I bakgrunden presenteras tidigare forskning i ämnet, relevant information om 

informanternas arbetsplatser, styrdokumenten och relevanta begrepp inom den 

historiedidaktiska forskningen. Dessutom presenteras den teoretiska bakgrunden för 

arbetet. 

2.1 Styrdokumenten  

Då intervjuerna gjordes hösten 2012 hade vi att förhålla oss till två olika läroplaner. 

Eftersom Lgr11 nyligen introducerats var Lpo94 fortfarande aktuell i det att 

intervjuerna ibland berörde studiebesök och upplevelsedagar som gjorts tidigare och 

därav stått i relation till den gamla läroplanen. Dock är det Lgr11 som är intressant i 

resonemang kring den aktuella situationen och framtiden. 

I Lpo94:s Kursplan – Historia, poängteras att ämnets syfte är att stimulera elevernas 

nyfikenhet och ge dem möjlighet att leva sig in i gångna tider och de förutsättningar 

som då gällde. Utbildningen ska bidra till en kulturell identitet utifrån vårt 

gemensamma kulturarv. I ”Mål att sträva mot” står överst att eleven ska förvärva ett 

historiemedvetande, som hjälp att tolka skeenden i historien och förstå nutiden.  

Även Lgr11 använder begreppet historiemedvetande. Där står: 

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl 

kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt 

historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn 

på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.  

Dessutom formulerar Lgr11 att undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på 

historia och ge eleverna förståelse för att människor i skilda tider och platser har 

skapat och förändrat samhällen samt att varje tids människor måste förstås utifrån sin 

tids villkor och värderingar. 

2.2 Tidigare Forskning 

Vad gäller forskning kring elevers lärande utanför skolan är Madeleine Niklewskis 

undersökning av hur elever upplever historieförmedlingen vid museibesök, relevant 

för vårt arbete då hon ställer sig frågor kring hur elever upplever det, att ta 

historieundervisningen utanför klassrummet samt om de därmed kan ge uttryck för 

ett historiemedvetande.
1
Hon menar att eleverna uppskattar att besöka museer utifrån 

fyra aspekter. Dessa fyra innebär för det första det sociala i att göra något 

tillsammans som klass, utanför klassrummet. För det andra den nya kunskap som de 

upplever att de får och de nya förhållningssätt till historieämnet som eleverna menar 

att besöket ger dem. För det tredje ser eleverna det som en upplevelse, de menar att 

de får erfara historien på en autentisk plats eller miljö och slutligen uppskattar de det 

enkla nöjet i att göra något annat, det vill säga bryta vardagen och komma ut ur 

klassrummet.  

Niklewskis elever menar också att de lär sig bättre och har lättare att leva sig in i 

historiska förhållanden om de har ett konkret föremål eller liknade att fästa blicken 

på, och de menar att det blir lättare att minnas information given under sådana 

förutsättningar. Men Niklewski lyfter också upp vad som skulle kunna vara en 

                                                 
1
 Niklewski, 2010 s. 55-57. 
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problematik, i det att eleverna uppfattar historia på museum som ”riktig” och 

ifrågasätter inte bilden som ges.
2
 

Samma problem lyfter Cecilia Axelsson upp i sin forskning
3
 kring historieförmedling 

på museum. Även hon upplever att eleverna intar en okritisk hållning till museets 

bild av historia och menar att eleverna ser museum som förmedlare av den sanna 

historien.
4
 Samma bild ges även av Jacobson

5
 som undersöker elevers upplevelser 

under en ”Tidsresa” på Öland 1999. Han menar att eleverna upplever historien under 

dagen som äkta och att det därför ställer höga krav på förmedlarna och kräver stor 

aktsamhet i vad som väljs ut att visas och vad som väljs bort.  

Jacobsons undersökning visar vidare att eleverna anser att ”tidsresor” och historiska 

rollspel är givande och att även elever som normalt inte menar sig ha något intresse 

av historia tycker att detta lärosätt är positivt. Eleverna uppskattar att möta 

människor ur historien och det får en känslomässig betydelse.
6
 Den känslomässiga 

betydelsen framhävs av Hermansson Adler
7
 som menar att en autentisk upplevelse 

kan bidra till en stark känsla som i sådant fall främjar lärandet. Dock menar han att 

de aspekter av lärande som sker vid ett historiskt studiebesök inte är förbehållna 

lärandesituationer utanför klassrummet. Likaväl kan kunskap som en följd av lärande 

inhämtas i klassrummet och det finns inget som principiellt säger att elever lär sig 

bättre utanför skolans miljö.
8
 Däremot kan lärandet främjas av en autentisk 

upplevelse, vilket även stödjs av Niklewskis resultat. 

För att lärandet ska främjas och för att man ska undvika att eleverna okritiskt tar till 

sig den förmedling som sker krävs ordentliga diskussioner och analysarbete enligt 

vad Gustafsson kommer fram till i sin undersökning.
9
 Hon menar att genom 

upplevelsen kan eleverna se sådant som det är svårt att sätta ord på men den behöver 

inte ha ökat deras förståelse. Istället finns risken att ett historiskt rollspel ger en falsk 

bild av historien och det enda sätt att undvika det är diskussion och analys. Hon 

menar vidare att det är genom efterföljande dialoger som eleverna får ny förståelse 

för ämnet.
10

  

Även Axelsson menar att återkopplingen är nödvändig för att ge eleverna förståelse 

och för att ett besök på museum eller dylikt ska bli värdefullt för lärandet.
11

 

Dessutom lyfter hon fram, såväl som Hermansson Adler,
12

 förarbetet som viktigt för 

att eleverna ska ta till sig den förmedling som sker i ett besök eller för att en 

upplevelse ska bli så givande och motiverande som möjligt.  

Slutligen kommer Axelsson även fram till att museets intentioner inte alltid 

överensstämmer med lärarens förväntningar och tvärtom. Till exempel kan museets 

intention med en utställning eller upplevelse vara sådan att den kräver ett visst 

                                                 
2
 Niklewski, 2010 s. 56. 

3
 Axelsson, 2009. 

4
 Axelsson, 2009 s. 276-277. 

5
 Jacobson, 2002 s. 57-59 ur Folkesson, Aronsson & Sandström, 2002. 

6
 Jacobson, 2002 s. 57-59 ur Folkesson, Aronsson & Sandström, 2002. 

7
 Hermansson Adler, 2009. 

8
 Hermansson Adler, 2009 s.183 . 

9
 Gustafsson ur Folkesson, Aronsson & Sandström, 2002. 

10
 Gustafsson, 2002 s. 161-162 ur Folkesson, Aronsson & Sandström, 2002. 

11
 Axelsson, 2009 s. 276-277. 

12
 Hermansson Adler, 2009 s.183-184. 
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efterarbete, men att läraren missar detta då kommunikationen brister. Dessutom visar 

Axelsson på att besök och upplevelser ibland kan verka lösryckta och inte vara 

förankrade i den aktuella undervisningen vilket försvårar för eleverna att tillgodogöra 

sig innehållet.
13

 

 

2.3 Historiedidaktiken 

I följande avsnitt görs en kort överblick av de centrala begreppen historiedidaktik, 

historiebruk och historiemedvetande. 

2.3.1 Historiedidaktiken som begrepp  
En vedertagen definition av begreppet historiedidaktik återfinns i 

Nationalencyklopedin, vilken förklarar det som ”forskningsinriktning vilken 

behandlar olika slags förmedling av historia.”
14

 Vidare förklaras att 

historiedidaktiken har funnits sedan 1800-talet, först introducerades i Tyskland och 

fick ett genombrott i Norden på 1970-talet. 

Historiedidaktiken var från början riktad enbart mot skolämnet historia men har 

senare även riktat sig mot andra områden där historia förmedlas, så som museer, 

massmedier och så vidare. Inom historiedidaktiken hörs ofta orden 

historiemedvetande och historiebruk.
15

 

2.3.2 Historiemedvetande 

Historiemedvetande är ett centralt begrepp inom historiedidaktiken som återfinns i 

kursplanen för historia på grundskolan. Begreppet är mångfacetterat men centralt 

ligger individens förståelse för sin egen plats i historien samt kopplingen mellan 

dåtid, nutid och framtid.
16

 (För vidare resonemang kring historiemedvetandet som 

lärprocesser se under Teoretiskt resonemang.) 

2.3.3 Historiebruk   

Alla människor är brukare av historia. Historia kan också brukas på många olika sätt 

och i olika syften. Ideologiskt, politiskt och kommersiellt kan historia användas för 

att skapa en vilja eller ett samförstånd eller en köplust. Människor brukar historia 

såväl i reklam som i skönlitteratur och film, men historia brukas också på museer och 

historiska platser för att förmedla en viss bild av dåtiden.
17

 Historiebruket på 

historiska studiebesök är oundvikligt då historien används för att skapa vissa 

lärprocesser. 

2.4 Terminologi 

För att underlätta läsningen av detta arbete har vi valt att använda oss av begreppet 

”platspedagoger”. Med det avser vi de personer som arbetar på institutioner som tar 

emot elever och skolklasser så som museum och andra historiska platser. Namnet är 

menat att spegla den förmedlingsroll som dessa personer får då de tillfälligt övertar 

                                                 
13

 Axelsson, 2009 passim. 
14

 Nationalencyklopedin, avläst 2012-11-22. 
15

 Karlsson ur Karlsson & Zander, 2004 passim. 
16

 Hermansson Adler, 2009 s. 78-79. 
17

 Karlsson ur Karlsson & Zander, 2004 s. 56-69 
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ansvaret för förmedling av information till en klass, då klassen befinner sig på en 

historisk plats eller ett museum. Dessutom hade merparten av de informanter vi 

intervjuade en pedagogisk roll på den institution de arbetade. 

Dessutom har vi valt att använda begreppet ”historiska studiebesök” för att 

sammanfatta alla de olika typer av besök som undersökningen innefattar. Med 

historiska studiebesök kan allt från korta turer i naturen, till guidade turer eller hela 

upplevelsedagar åsyftas. 

2.5 Teoretisk bakgrund 

Denna studie syftar till att undersöka värdet i att göra historiska studiebesök så som 

det upplevs utifrån förmedlarrollen, det vill säga lärare och platspedagoger. En 

utgångspunkt för studien är hur lärare och platspedagoger tror att elevernas lärande 

påverkas av historiska studiebesök och huruvida deras upplevelse av elevernas 

lärande kan tyda på att eleverna förvärvar ett historiemedvetande.  

Historiemedvetande är ett centralt begrepp i historiedidaktik och 

historieundervisning och utgör därför den grundläggande analytiska dimensionen i 

vår studie. Den danske didaktikern Bernard Eric Jensen menar att 

historiemedvetandet utgörs av flera komplexa lär- och bildningsprocesser där han har 

urskilt fem processer enligt nedan.
18

  

1. Historiemedvetande som identitet 

2. Historiemedvetande som mötet med det annorlunda 

3. Historiemedvetande som socio-kulturell lärprocess 

4. Historiemedvetande som värde- och principförklaring 

5. Historiemedvetande som berättelse 

Den första processen, historiemedvetande som identitet, blir således hur medvetandet 

om den gemensamma dåtiden har format en kulturell identitet eller en individuell 

identitet, en spegling av tidigare tider. Den andra processen är nära sammanbunden 

med den första då mötet med det andra, är det som definierar vad som är ”vi”. 

Genom speglingar mot det annorlunda definieras det normala.
19

 I ett studiebesök blir 

dessa båda processer konkretiserade. När en elevgrupp möter kulturarvet möter de 

den kulturella identiteten som det speglar. En historisk plats blir en del i den 

gemensamma identiteten som svenskar, eller för den delen kalmarbor. Då en guide 

berättar eller visar på vardagen i en svunnen tid blir mötet med det annorlunda en 

spegel mot vilken eleverna kan ställa sin egen vardag. 

Den tredje processen såväl som den fjärde blir också konkret vid ett studiebesök. 

Historiemedvetande som socio-kulturell lärprocess innebär att man får insikt i de 

olika förutsättningar, möjligheter, val och konsekvenser som har stått mall för 

människors handlande i skilda sammanhang. Detta som en förutsättning för att förstå 

hur individens handlande har påverkat och påverkats av de historiska sociala 

processerna. En koppling av dåtidstolkning, nutidsförståelse och även förväntan på 

framtiden utvecklar därmed individens förmåga att förstå socio-kulturella scenarier.
20

  

                                                 
18

 Jensen ur Karlegärd & Karlsson (red.), 1997 s. 72-79. 
19

 Jensen ur Karlegärd & Karlsson (red.), 1997 s. 74-75. 
20

 Jensen ur Karlegärd & Karlsson (red.), 1997 s. 76-77. 
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Om den tredje processen handlar om hur det har varit möjligt att handla, handlar den 

fjärde, historiemedvetande som värde- och principförklaring, om vad som är, och har 

varit, önskvärt handlande. Att ta lärdom av det förflutna, såväl de goda som de dåliga 

exemplen, är ett etablerande av samhällets värden och principer och elever i skolan 

ska delvis fostras i dessa värden men också göras uppmärksamma på att de finns och 

det sätt historia brukas i ett fostrande syfte.
21

 

Båda dessa processer är synliga i studiebesöket eller upplevelsedagen. En ”tidsresa” 

synliggör det sätt människor levde förr och elever kan i praktiken uppleva de 

förutsättningar människor hade förr. I museibesöken tydliggörs historiens fostrande 

roll, samhällets värden lyfts fram i vad som visas och vad som väljs bort. 

Den sista processen, historiemedvetande som berättelse, här i betydelsen av 

människors förmåga att förstå och kunna framställa sina egna och andras liv som 

konkreta förlopp i tid och rum. Förmågan innebär att kunna se dessa förlopp som 

processer med början, förändring och slut samt att se att dessa processer enbart kan 

förstås och tolkas utifrån det sammanhang händelserna omges av.
22

 I detta fall är den 

guidade turen ett tydligt exempel på en berättande form av historia, där de nämnda 

kriterierna återfinns. 

Dessa fem historiemedvetandeprocesser kommer att utgöra en konkret analytisk 

grund då denna undersökning vill ta reda på hur historiska studiebesök kan främja 

elevers historiemedvetande. 

                                                 
21

 Jensen ur Karlegärd & Karlsson (red.), 1997 s. 77-78. 
22

 Jensen ur Karlegärd & Karlsson (red.), 1997 s. 78-79. 
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3 SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka synen på att göra historiska studiebesök av 

olika slag. I dessa besök inräknar vi allt från korta besök i naturen med koppling till 

historia såväl som guidade turer, museibesök eller hela upplevelsedagar, så kallade 

”tidsresor”. Vi inriktar oss på de personer som innehar den pedagogiska rollen, det 

vill säga de som har i uppdrag att informera och undervisa eleverna. 

Vi vill därför ta reda på vilket värde historielärare på högstadiet ser i att göra denna 

typ av besök och vilka pedagogiska och didaktiska fördelar de ser men också vilka 

hinder de upplever. 

Utöver det vill vi också undersöka hur personal på dessa olika platser och 

institutioner, härefter kallade platspedagoger, ställer sig till att ta emot elevgrupper 

och vilka värden de ser i dylika besök. Sådan personal kan vara museipedagoger, 

guider och så vidare.  

Vi vill således jämföra synen på värdet av dessa besök mellan lärare och personal på 

dessa platser som kan utgöra målet för historiska studiebesök. 

Ytterligare vill vi ställa vårt resultat i relation till historiemedvetandets fem processer 

så som de presenteras av Bernard Eric Jensen
23

 då vi vill undersöka studiebesökens 

möjliga betydelse för elevernas förvärvande av ett historiemedvetande, så som det 

ses av den som innehar förmedlarrollen. 

3.1 Frågeställningar 

 

 Vilka värden ser lärare och platspedagoger i att göra historiska 

studiebesök? 

 

 Upplever lärare och platspedagoger problem med att göra dylika 

besök? 

 

 På vilka sätt kan historiska studiebesök främja elevers 

historiemedvetande? 

 

                                                 
23

 Jensen ur Karlegärd & Karlsson (red.), 1997 s. 72-79. 
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4 METOD 
I metoddelen presenteras information kring hur de sex intervjuerna genomförts samt 

hur arbetet med intervjumaterialet gick till. Dessutom förs diskussion kring 

forskningsetiska förhållningssätt, arbetets avgränsningar samt reliabilitet.   

4.1  Intervjumetod  

Vid våra sex intervjuer följer vi mönstret för enskilda kvalitativa intervjuer, eftersom 

vårt mål med intervjuerna var att få ta del av de intervjuades egna tankar och åsikter 

kring ämnet. Den kvalitativa intervjun försöker förstå hur den intervjuade ser på 

världen och på vilka grunder åsikterna vilar, intervjun består till största delen av ett 

samspel mellan två personer som ett strukturerat samtal med ett klart syfte
24

. 

Eftersom en kvantitativ intervju kan bli snäv valde vi att göra en kvalitativ, vilket gör 

att vi då kan få med den intervjuades åsikter och tankar
25

. En kvantitativ studie 

innebär att forskaren lägger fokus på siffror och mer mätbar data, denna typ av studie 

används ofta för att se hur vanligt vissa företeelser är och så vidare
26

. Detta är ett sätt 

som vi känner inte kan ge oss det material vi önskar till denna forskning, då vi vill 

lägga vikten vid informanternas värderingar. 

Då en kvalitativ intervjumetod bygger på att alla personer som blir intervjuade får 

möta samma ämne
27

 anser vi det vara en fördel att använda oss av just öppna frågor 

under våra intervjuer. Med hjälp av en öppen intervju är det möjligt att ta del av olika 

personers uppfattningar och upplevelser kring ämnet, vilket gör att varje intervju blir 

unik. I den öppna intervjun talar den tillfrågade fritt och ger intervjuaren sin syn på 

det som efterfrågas
28

. Vi byggde intervjun på punkter kring vilket innehåll intervjun 

tänkt ta upp (se bilaga 1), detta för att få en struktur och för att veta att vi får med det 

vi vill i intervjun. Under intervjuns gång kan ordningsföljden ändras och följdfrågor 

tillkomma
29

. Denna metod gör det möjligt att få in ett material som bygger på samma 

grund och då även kan bearbetas och jämföras med varandra
30

. En öppen fråga kan 

ge oerhört många svar beroende på hur den ställs, ibland kan det vara bra att ge en 

öppen men ändå strukturerad fråga eftersom frågan blir mer konkret och låter 

personen som blir intervjuad veta kring vad intervjuaren vill ha svar
31

.  

För att en kvalitativ intervju med öppna frågor ska bli så sammanhängande som 

möjligt och för att intervjun ska få en röd tråd sammanfattade vi svaren lite då och då 

under intervjun. Sammanfattningar och återkopplingar till vad som sagts gav även 

oss en bekräftelse på att inga missuppfattningar skett
32

. 

Anledningen till att vi valde att göra enskilda intervjuer var att vi ville kunna ställa 

informanternas svar mot varandra och jämföra deras åsikter och tankar då det främjar 

                                                 
24

 Kvale, 1997  s. 9. 
25

 Repstad, 2007 s. 85. 
26

 Repstad, 2007 s. 14. 
27

 Krag Jacobsen, 1993 s. 19. 
28

 Lantz, 2007 s. 30. 
29

 Repstad, 2007 s. 86. 
30

 Krag Jacobsen, 1993 s. 19. 
31

 Krag Jacobsen, 1993 s. 100. 
32

 Krag Jacobsen, 1993 s. 101. 
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vårt syfte. Sedan är det också en praktisk fråga, då det hade varit svårt att hitta en 

möjlighet för sex personer på olika arbetsplatser att träffas samtidigt. 

Vi valde att lägga upp intervjuerna så att en av oss ställde frågor och den andra 

antecknade vad som sades. För att kunna gå tillbaka och kontrollera innehållet i 

intervjun spelades den även in. Då vi sammanlagt hade sex intervjuer ansvarade vi 

för tre vardera och efter intervjun lyssnade vi igenom materialet och kompletterade 

våra anteckningar. När vi sedan bearbetade anteckningarna gjorde vi det i form av 

referat, där vi endast tog med det som var av intresse för studien. För att försäkra oss 

om autenticiteten av referaten har vi sedan kontrollerat varandras referat i 

förhållande till inspelningen. Viktigt är då att när vi lyssnar på intervjun, läser 

anteckningarna samt referatet får vi samma bild av innehållet
33

.  

 

Vi valde att inte göra en ordagrann transkribering eftersom vi i vår studie inte var 

intresserade av spänningar eller samspel utan endast av den intervjuades åsikter och 

uttalade tankar. För denna typ av syfte är det lämpligt att föra anteckningar och spela 

in intervjun, för att sedan gå tillbaka till inspelningen och komplettera 

anteckningarna
34

. Då all information inte är föremål för analysen så är det bra att 

reducera datamängden innan analysen görs
35

, våra referat blir då den del vi kommer 

använda oss av för att göra vår analys. I ett referat är det dessutom möjligt att inte 

utelämna den intervjuades identitet, vilket vi av etiska skäl inte ville. 

4.2  Etiskt förhållningssätt  

Vid en forskning som bygger på intervjuer är det många mäniskor inblandade, vilket 

kräver att intervjuarna förhåller sig till vissa etiska regler. Vetenskapliga rådet (2002) 

har gett ut fyra huvudkrav att följa vid forskning, det är dessa vi valt att förhålla oss 

till när vi genomfört våra sex intervjuer. Kraven finns som stöd för de inblandade i 

forskningen och ger dem normer att förhålla sig till.  

Informationskravet innebär att de personer som deltar i undersökningen ska få 

information om villkoren som de deltar under. Informanterna ska få information om 

att deras deltagande är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Det ska inte finnas 

något tvivel om på vilka grunder de deltar samt det syfte som finns med 

undersökningen
36

. Innan vi började med en intervju informerade vi informanten om 

vad vår uppsats handlar om och i vilket syfte forskningen sker. Vi var noga med att 

poängtera att det material som vi fick inte kommer att användas till annat än det syfte 

vi presenterat samt att deras namn inte kommer finnas med i uppsatsen. Detta går 

ihop med samtyckeskravet som menar att deltagandet ska vara helt frivilligt och 

informanterna ska ge sitt samtycke till all form av deltagande samt kunna avbryta sitt 

deltaganade om det så önskar
37

. Genom att vi under hela forskningsprocessen var 

noga med att hålla allas identiteter hemliga och i uppsatsen håller informanternas 

identitet hemlig så har vi även tagit hänsyn till konfidentialitetskravet. I den lagring 

av data som sker i forskningen ska det inte gå att utläsa vem det är som gett 

                                                 
33

 Lantz, 2007 s. 109. 
34

 Lantz, 2007 s. 106. 
35

 Lantz, 2007 s. 107. 
36

 Vetenskapsrådet, 2002 s. 7. 
37

 Vetenskapsrådet, 2002 s. 9-10. 
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information eller svarat på en viss fråga
38

.  På grund av detta har vi när vi gjort 

referaten av intervjuerna försökt utelämna, i den mån vi kunde, information som 

direkt kan kopplas till en viss person. I uppsatsen har vi sedan skrivit så att det inte 

heller ska gå att utläsa vem av informanterna som svarat vad, dock kommer 

informanternas arbetsplatser vara möjliga att utläsa. Här vill vi påpeka att det inte är 

någon av informanterna som uttryckligen har önskat att vara helt anonym. Det sista 

kravet påpekar vikten av ändamålet med de uppgifter som samlas in i forskningen 

och kallas nyttjandekravet. Med detta menas att forskare inte får lämna ut uppgifter 

till andra forskare med ett annat syfte än det som informanterna gått med på vid den 

ursprungliga studien
39

.  

4.3  Avgränsning & reliabilitet 

Kalmar är en stad med många möjligheter för skolklasser att besöka platser med 

historisk anknytning, men då det krävs mycket jobb innan och efter en intervju så var 

vi tvungna att begränsa antalet genomförda intervjuer. Vi valde då att lägga fokus på 

de tre största kulturinstitutionerna i Kalmar vilka är Kalmar slott, Kalmar Läns 

Museum och Kalmar Konstmuseum. Dessa institutioner har vi även själva kommit i 

kontakt med under våra olika perioder av verksamhetsförlagd utbildning. För att 

ingen yrkesgrupp skulle väga över den andra så valde vi samma antal lärare som 

platspedagoger, det innebär tre platspedagoger och tre lärare. För att få kontakt med 

lärare i historia mailade vi till skolor som vi under vår utbildning har fått kontakt 

med. De tre lärarna vi valde är aktiva historielärare och jobbar på skolor som är 

geografiskt utspridda i Kalmar. Den kontakt som skedde före intervjuerna var via 

mejl eller telefon. Där beskrev vi kort vad vi gjorde och frågade om de kunde ställa 

upp på en intervju.   

För att få en mer representativ bild över hur synen på användandet av besök i 

undervisningen är så hade det varit bra att intervjua fler personer inom de olika 

grupperna. Eftersom vi hade begränsat med tid på oss att göra detta arbete på så fick 

vi begränsa oss till sammanlagt sex intervjuer för att kunna lägga ner det arbete som 

krävs kring varje intervju före och efter. Vi har haft i åtanke den problematik som 

finns kring val av informanter. Vi vet inte om de lärare vi valt är representativa för 

sin yrkesgrupp eller för sin skola. Det samma gäller de platspedagoger som vi 

intervjuat. Åsiktsskillnader mellan pedagogerna på institutionerna förekommer 

antagligen, vilket innebär att vårt resultat inte är generaliserbart och kan sägas 

representera andra lärare eller platspedagoger än dem som vår undersökning 

omfattar.   

Dessutom är vår undersökning lokalt förankrad i det att alla städer inte har de 

möjligheter som finns i Kalmar och att självklart alla skolor inte kan ha samma 

möjligheter att göra museibesök eller liknande. Vi har i vår undersökning enbart 

inriktat oss på de förutsättningar som finns i Sverige och utgår ifrån de svenska 

styrdokumenten och skolorganisationen. Även den tidigare forskning som inkluderas 

i vårt arbete är bedriven i en svensk kontext. 

 

                                                 
38

 Vetenskapsrådet, 2002 s. 12. 
39

 Vetenskapsrådet, 2002 s. 14. 
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4.4 Informanternas arbetsplatser 

Nedan presenteras informanternas arbetsplatsser. 

4.4.1 Kalmar Läns Museum 
Kalmar Läns Museum ligger centralt i Kalmar. De har både permanenta historiska 

utställningar samt tillfälliga utställningar. De permanenta utställningarna berör 

stormaktstiden och framåt. Skolklasser har olika möjligheter till besök så som 

guidade visningar, arbeten med projekt, så kallade pedagogiska program eller enbart 

möjligheten att utan guide besöka museet. Elever har fri entré till museet och 

kostnaden är i sådana fall den för visningen, 500kr, eller en kostnad på 40-50kr per 

elev i fallet med ett pedagogiskt program. 

4.4.2 Kalmar Slott 
Kalmar slott har en historia som spänner från medeltiden och framåt men med ett 

fokus på 1500-talet och den svenska renässansepoken. En bokad guidning på slottet 

innefattar vanligen en visning av paradvåningen från 1500-talet samt en bild av 

slottets hela historia. Även andra turer kan bokas som inriktar sig på olika företeelser 

eller tider. Kostnaden för besöket beror både på antalet elever, då inträde betalas per 

elev, och vilken typ av guidning det är. Den fasta kostnaden för guide ligger mellan 

550kr och 950kr. 

4.4.3 Kalmar Konstmuseum 
Konstmuseet erbjuder olika möjligheter för grundskolor att besöka dem. Klasser kan 

komma enbart för en tur eller visning av utställningarna eller som en del i ett projekt 

eller tema. Lärare kan också ta kontakt för mer specifika önskemål. Konstmuseet 

ligger i centrala Kalmar och har såväl egna konstsamlingar som tillfälliga 

utställningar. Besök på museet är kostnadsfritt för grundskolor.   

4.4.4 Skolorna   
De tre lärarna som medverkade i undersökningen arbetade på tre olika grundskolor i 

Kalmar. Skolorna är geografiskt spridda, en är mycket centralt belägen medan en 

ligger i utkanten av staden och en utanför staden i ett närliggande bostadsområde. 

Alla skolorna är kommunala och har mellan 500 och 700 elever. 
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5 RESULTAT 
Under denna rubrik kommer resultatet av våra intervjuer att presenteras. Resultatet är 

koncentrerat runt tre rubriker, Genomförandet av ett historiskt studiebesök, Hinder 

och problem kring historiska studiebesök samt Effekter på elevernas lärande vid ett 

historiskt studiebesök, och uppdelat på så sätt att lärarnas svar återfinns för sig och 

platspedagogerna för sig. 

5.1 Genomförande av ett historiskt studiebesök 

Nedan presenteras resultatet inom Genomförande av ett historiskt studiebesök som 

berör det praktiska arbetet som de olika skolorna och institutionerna utförde. 

5.1.1 Lärarna 
De olika skolorna arbetade mycket olika kring studiebesök. Den centralt belägna 

skolan (hädanefter kallad skola 1) lade stor vikt vid studiebesök och gjorde ett stort 

antal. Ansvaret låg hos läraren och flera olika sorters besök gjordes.
40

 Även den 

skola som låg längst bort från centrum (härefter kallad skola 3) la ansvaret för 

besöken mestadels på den enskilde läraren. Det var också den skola som gjorde minst 

antal studiebesök och den intervjuade läraren berättade att studiebesök vanligen låg 

på det så kallade Elevens val-tid, då eleverna utifrån intresse väljer vad de vill 

fördjupa sig i. Vid ett sådant tillfälle kan eleverna få chansen att gå på museum eller 

stadsvandring eller liknande.
41

 

Den skola som ligger strax utanför centrala Kalmar (kallad skola 2) hade ett annat 

system. På skolan har de en kulturansvarig som ansvarar för att välja ut aktiviteter 

och besök som klasserna ska genomföra. Ansvaret ligger således inte på den enskilde 

läraren men samtidigt måste läraren anpassa sin undervisning utifrån besöken istället 

för att göra besöken som en del i den aktuella undervisningen. Dock poängterar de 

att det är den lärare vars ämne kan lyfta besöket som ska följa med klassen. I de fall 

de inte är möjligt eller om besöket inte är ämnesspecifikt ska klassens mentor följa 

med istället.
42

  

Arbetet före ett besök skilde sig också åt mellan skolorna. Läraren på skola 1 lade 

mycket vikt vid förarbete
43

 och läraren på skola 2 sade att de alltid ägnade sig åt 

någon form av förarbete. Om det finns lite att göra före studiebesöket med ämnet 

eller läraren inte vet vad som ska tas upp tycker hon att man åtminstone kan 

förbereda eleverna på den praktiska biten, hur besöket kommer fungera.
44

 Läraren på 

skola 3 sa att förarbetet i vissa fall sker beroende på besök och ämne.
45

 Ibland 

kommer förberedelsematerial från institutionen eller den ansvarige för besöket eller 

aktiviteten och ibland även efterarbete.
46

 Läraren på skola 2 hade alltid en uppgift i 

anslutning till ett besök och såg till att eleverna visste om uppgiften före besöket
47

. 

                                                 
40

 Intervju med lärare på skola 1, 23/11-12. 
41

 Intervju med lärare på skola 3, 21/11-12. 
42

 Intervju med lärare på skola 2, 23/11-12. 
43

 Intervju med lärare på skola 1, 23/11-12. 
44

 Intervju med lärare på skola 2, 23/11-12. 
45

 Intervju med lärare på skola 3, 21/11-12. 
46

 Intervju med lärare på skola 2, 23/11-12 & Intervju med lärare på skola 1, 23/11-12. 
47

 Intervju med lärare på skola 2, 23/11-12. 
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Huruvida kontakt tas före besöket beror på institution och skola. Vid ett besök på 

länsmuseet tas oftare kontakt före, för att göra upp om hur besöket ska se ut och var 

fokus ska läggas
48

 och de kan också själva ta kontakt med skolan i förhand
49

. Vid 

andra besök, som till exempel slottet, tas inte kontakt på samma sätt. 

Under besöken säger lärarna att de står tillbaka för personalen på plats. En lärare 

menar att hon försöker göra sig osynlig och inte vill gå in alls
50

. Om läraren går in 

gör hon det i disciplinära frågor, för att lugna stökiga elever eller liknande
51

. Ibland 

kanske läraren vet att det är en elev som har svårt att förstå, då kan läraren tänka sig 

att gå bredvid denna elev och förklara lite extra
52

. Alla lärare var överens om att de 

aldrig skulle gå in med fakta eller påpekanden. 

5.1.2 Platspedagogerna 
Upplägget på de olika historiska studiebesöken ser väldigt olika ut beroende på 

vilken institution besöket gäller. Kalmar läns museum jobbar mycket med att 

implementera det som läroplanen säger i sina pedagogiska program. Det är många 

människor som är med i planeringsarbetet och alla besitter olika kunskaper kring 

olika områden. Till guidningar och tidsresor har museet arbetat fram för- och 

efterarbetsmaterial som läraren får tillgång till om så önskas, det är upp till läraren 

hur detta material används. Vid bokningen får läraren uppge om de vill ta del av det 

material som finns, här kan de även ge önskemål på saker de vill lägga mer vikt vid 

under besöket. Det finns även möjligheter att få ett skräddarsytt program om läraren 

vill lyfta något speciellt. Vid vissa typer av program får läraren en fortbildning före 

själva besöket där de får information kring upplägg och fakta kring det som kommer 

beröras under dagen. Under besöket är läraren passiv, platspedagogen anser dock att 

det är positivt om läraren är med under eventuella värderingsövningar och har åsikter 

precis som eleverna. Länsmuseet jobbar inte bara på museet utan åker även till skolor 

i länet och arbetar där
53

 .  

På slottet sker guidningen i tidsenliga kläder och guiden tycker det är viktigt att 

läraren behåller sin disciplinära roll under besöket så att hon kan fokusera på just 

guidningen. Hur guidningen går beror mycket på eleverna och hur de beter sig. Innan 

klassen kommer så får inte platspedagogen någon information utan det sker i så fall 

när klassen anländer. Det kan vara information kring vad de arbetar med just nu, hur 

de ska använda sig av besöket i undervisningen eller praktisk information kring 

eleverna.  Informationen kring vad de jobbar med är viktig för guiden eftersom de då 

kan fokusera extra på detta under guidningens gång
54

 .  

Kalmar konstmuseum erbjuder lärare att komma och gå igenom utställningarna för 

att sedan ta ställning till om de vill ta dit eleverna. Vissa lärare tar kontakt med 

pedagogen innan klassen kommer för att diskutera upplägg och lämpligt fokus. Det 

har även hänt att lärare velat censurera verk som varit med i en utställning. Besöket 

ser olika ut beroende på hur utställningen är utformad, oftast börjar dagen med 

                                                 
48

 Intervju med lärare på skola 1, 23/11-12. 
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 Intervju med lärare på skola 2, 23/11-12. 
50

 Intervju med lärare på skola 2, 23/11-12. 
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information kring byggnaden och på vilket sätt Konstmuseet jobbar. Läraren får 

gärna, under dagens gång, fylla i eller koppla till något som de läst om i 

klassrummet, platspedagogen uppskattar om det är en dialog mellan eleverna, läraren 

och henne själv. Många som kommer till konstmuseet arbetar med teman och har en 

uppgift som ska utföras, i vissa fall är platspedagogen med under hela 

arbetsprocessen, såväl innan som efter det faktiska besöket
55

. 

5.2 Hinder och problem vid historiska studiebesök 

Nedan presenteras resultatet inom Hinder och problem vid historiska studiebesök 

som berör de problem som institutioner och skolor upplevdes stå inför då historiska 

studiebesök skulle genomföras. 

5.2.1 Lärarna 
Att Kalmar som stad har mycket att erbjuda är alla lärarna överens om men det är 

stor skillnad i hur det används mellan den mest centrala skolan och den längst bort. 

De båda skolor som ligger närmst centrum ser inga större problem med att ta sig in 

till museum eller liknande
56

 medan skola 3 har ett större problem, vilket också tas 

upp av de andra lärarna som förstår problemen med att ha långt att ta sig och 

uppskattar att ha nära till olika aktiviteter
57

.  Det är också skola 3 som lägger fram 

kostnadsfrågan som ett stort hinder
58

 medan de båda andra skolorna ser det som ett 

mindre problem, som om det skulle dyka upp vanligen löses
59

. Läraren på skola 3 

upplever att ledningen inte tycker att det är värt pengarna vilket lägger hinder i vägen 

för att göra fler besök. Förutom att göra besök på de större institutionerna inne i 

staden utnyttjar den skolan trots möjlighet inte den lokala historia som finns i 

närheten.
60

 

Två av lärarna nämner organisatoriska problem. De nämner problem med att lösgöra 

folk till besöken och för att täcka upp andra lektioner.
61

 Läraren på skola 2 menar att 

det krävs en välvilja bland kollegorna för att kunna lösa problemen
62

 men läraren på 

skola 3 upplever att det är ett problem att alla lärare inte ser något värde i att göra 

studiebesök, och han menar också att det kräver mycket av läraren själv och att 

ibland kanske lärare skulle vilja men inte alltid upplever det möjligt
63

 

Ett problem som alla lärarna nämner är tiden. En lärare säger bland annat att det 

ibland känns som att schemabrytande aktiviteter stjäl tid som behövs i klassrummet
64

 

och en annan säger att det lätt blir att lärare känner sig stressade och då känner att de 

inte hinner med att göra besök
65

. En lärare nämner arbetet med den nya läroplanen 

som kan göra att lärarna känner tidspress. Dessutom säger han att det ibland handlar 

om att heldagar och liknande tar tid från andra lärare som inte uppskattar att förlora 
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sin lektionstid. Dock nämner han också att samarbete mellan ämnen skulle kunna 

underlätta, både för att få mer tid men också att ha fler lärare som kan följa med 

elevgruppen. Samma lärare säger också att man på skolan tyvärr skulle behöva vara 

bättre på att samarbeta mellan ämnena.
66

 

Ytterligare problem som lärarna tar upp är att eleverna inte orkar hur mycket som 

helst. En lärare menar att man inte bör göra för mycket besök och aktiviteter för att 

inte riskera att göra det hela uttjatat och orsaka att eleverna tappar intresset.
67

 En 

annan lärare tar upp problematiken kring vad som väljs ut att visas upp och vad som 

kanske inte visas upp. Han menar att det är viktigt att göra eleverna uppmärksamma 

på sådana saker och visa upp den typen av problematik.
68

 Slutligen tar en av lärarna 

upp problematiken kring att i Kalmar finns ett stort fokus på svensk stormaktstid och 

att sådant kan vara svårt att passa in i undervisningen på högstadiet då kursplanen 

inte berör svensk historia under den epoken längre.
69

 

5.2.2 Platspedagogerna 
De intervjuade platspedagogerna har alla tankar kring vilka hinder skolorna kan se 

med denna typ av besök, deras åsikter kring detta skiljer sig dock åt.  Ett stort hinder 

är de kostnader som besöken medför skolan, men för att underlätta för skolan finns 

det olika bidrag att söka samt ett gynnsamt samarbete med länstrafiken i Kalmar 

län
70

. Skolans placering är en faktor som troligtvis påverkar om skolan gör besök 

eller inte
71

. Då det inte alltid är läraren själv som beslutar om vilka besök som ska 

göras kan detta påverka viljan att göra besöken då det kanske inte är kopplat till 

undervisningen. Det är ofta i den kommunikationen som det brister, det är inte 

förankrat mellan de som bokar och de lärare som håller i undervisningen. Därför 

krävs det framförhållning från både skolan och institutionen så att besöket kan ge 

eleverna så mycket som möjligt och koppla besöket till läroplan och undervisning
72

.  

Alla de intervjuade pedagogerna tar upp lärarens roll som ett eventuellt hinder. Ett 

besök kräver mycket organisatoriskt arbete av läraren såsom transport med mera
73

, 

vilket kräver ett engagemang och intresse. Ofta jobbar man med det som är invant 

och gör det enkelt för sig. Nu när det kommit en ny läroplan är det säkert en 

bidragande orsak, lärarna är stressade och måste lägga mycket tid och energi på att 

komma in i den. Då är det lättare att hålla sig till det som brukar göras
74

.  

I vissa fall kan eleverna vara ett hinder för hur utfallet av besöken blir, det är sällsynt 

men det förekommer elever som stör gruppen
75

. På slottet har detta uppkommit och i 

vissa fall gör det att guiden inte kan göra sitt tänkta jobb. Läraren är ofta med och ser 

till så detta inte sker men det har hänt att läraren inte deltar i guidningen, något som 
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skapar problem. Det kan även vara så att eleverna är så glada och uppspelta att det är 

svårt att få dem att lyssna på grund av det, vissa ser besöket som en ledig dag
76

.  

5.3 Effekter på elevernas lärande vid historiska 
studiebesök 

Nedan diskuteras resultatet inom Effekter på elevernas lärande vid historiska 

studiebesök, som berör de av lärare och platspedagoger upplevda fördelarna för 

lärandet med att eleverna får göra dylika besök. 

5.3.1 Lärarna 
Resultatet inom denna kategori är uppdelat på två olika punkter, Upplevelsen på 

plats samt Arbetet runt omkring, för att särskilja de olika arbetssätten att vara på 

plats och att arbeta kring ett besök. 

5.3.1.1 Upplevelsen på plats 

Alla de intervjuade lärarna såg positivt på att göra studiebesök i historia. De menade 

att det brukar vara lyckat
77

, att eleverna tycker det är intressant och roligt
78

 och att 

även de elever som annars inte är speciellt intresserade av historia kan tycka att det 

är intressant när man är på plats
79

.  

På plats menade de att eleverna får en starkare känsla och en visuell och fysisk miljö 

som inte går att återskapa i klassrummet
80

 och en lärare talade om betydelsen av att 

kunna ta på historien, på fysiska föremål, kanske speciellt för elever som tycker det 

är svårt eller jobbigt att läsa eller lyssna. Att kunna känna istället, känna på historien, 

kanske lukta på den menade han var värdefullt för eleverna när de bildar sig en 

uppfattning om historisk tid.
81

En lärare talade om att verklighetsanknyta historien
82

, 

och att befinna sig på en verklig plats i den rätta miljön
83

 medan en annan 

poängterade hur en upplevelse kan sätta sig i minnet på ett annat sätt
84

. 

Alla lärarna poängterade det positiva i att komma ut ur klassrummet. De menade att 

eleverna uppskattade att få se något annat än klassrummets fyra väggar
85

 att de 

tycker det är spännande att göra något annorlunda
86

 och en lärare talade även om hur 

ett besök kan vara en upplevelse som vidgar elevernas värld, då hon misstänkte att 

det är sällsynt att elever går på museum eller guidade turer utanför skolan
87

. 

Även värdet av duktig personal på plats nämndes. Lärarna berättade att de gärna ville 

ha guide när de gjorde olika besök och poängterade det positiva i att eleverna fick 
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lyssna på någon annan.
88

 De menade att personalen på plats var speciellt duktiga på 

just sitt område och att det finns ett värde för eleverna i att få lyssna på en kunnig 

person som kan svara på deras frågor. Dessutom poängterade de att eleverna behöver 

lära sig att lyssna på andra än läraren och att denne person kanske förklarar på ett 

annat sätt
89

. En lärare menade också att eleverna kan ha nytta av att få se att kunskap 

finns utanför skolan och att se att man kan försörja sig på ett intresse
90

. 

Slutligen påpekades att kunskapen kanske inte kommer direkt eller av sig själv. En 

lärare sa att upplevelsen i sig är positiv och om kunskap kan komma ur den så kan 

det komma senare.
91

En annan talade om en rumslig uppfattning som bara går att få 

på plats
92

 och den tredje läraren menade att eleverna lär sig mer på plats än i 

klassrummet men kanske inte med en gång
93

. Alla var de överens om att en av de 

mest positiva sakerna var att elevernas upplevelse blir en grund för en vidare 

diskussion.  

5.3.1.2 Arbetet runt omkring  
Lärarna såg lite olika på förberedelsearbetet. När en lärare sa att förberedelse bara 

skedde i vissa fall
94

 menade de andra två att det var mycket viktigt. En sa att de alltid 

förberedde eleverna inför besöket, men kanske inte alltid i själva ämnet utan ibland 

bara praktiskt, hur besöket skulle gå till,
95

 där läraren på skola 1 ansåg att 

förberedelserna var oerhört viktiga, delvis för att väcka elevernas intresse men också 

för att de skulle ha något att hänga upp besöket på. Han sade att han helst la besök 

mitt i eller i slutet av ett arbetsområde så att eleverna jobbar upp mot besöket, men 

att han visste att andra ibland använde det som uppstart. Huruvida det var bra eller 

dåligt menade han att han inte visste men att hans erfarenhet sa att förberedelser är 

viktigt.
96

 

Två av lärarna poängterade hur besöken väljs ut. En talade om att det är viktigt att 

vara selektiv och att det måste finnas en tanke bakom ett besök och att det måste 

göras värdefullt genom att rätt lärare ska följa med. Rätt lärare är den som har nytta 

av besöket i sin undervisning och därmed kan sträva mot kunskapskraven.
97

 Den 

andra läraren talade om att man måste tänka på vad som väljs ut att visas upp och ta 

diskussionen med eleverna om varför vissa saker väljs ut att visas upp medan andra 

saker inte visas.
98

 

Alla lärarna var överens om betydelsen av arbetet efteråt. Det var dock enbart en av 

lärarna som talade om efterföljande arbetsuppgifter som en del i uppföljningen och 

hon poängterade också betydelsen av att eleverna visste om uppgiften på förhand och 

att det gjorde att besöket blev mer lyckat.
99

 I övrigt talade lärarna om efterföljande 
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diskussioner. De poängterade värdet i att diskutera elevernas upplevelse för att 

eleverna ska nå ny kunskap om hur dåtida samhälle fungerade.
100

En lärare talade om 

hur besöken gör att eleverna kan frammana en bild av historien som man sedan 

behöver sätta ord på
101

 medan en annan talade om hur kunskapen finns där men att 

den inte trillar ner av sig själv, utan att det är upp till läraren att efter besöket ta fram 

den
102

. 

5.3.2 Platspedagogerna 
Resultatet inom denna kategori är uppdelat på två olika punkter, Upplevelsen på 

plats samt Arbetet runt omkring, för att särskilja de olika arbetssätten att vara på 

plats och att arbeta kring ett besök. 

 

5.3.2.1 Upplevelsen på plats 
Platspedagogerna är alla överens om att studiebesöken ger mycket till elevernas 

lärande. Det är nyttigt för eleverna att komma ut och träffa andra människor, se nya 

ansikten och lyssna på andra röster
103

. Att få komma utanför klassrummet gör att 

eleverna blir gladare och får mer energi till att göra något annat
104

, det är viktigt att 

det finns andra lärandemiljöer i undervisningen än den som finns i klassrummet
105

. 

En ny miljö kan även göra att eleverna visar egenskaper som inte läraren sett innan, 

alla dessa kvaliteter som visas på plats är inte mätbara men det är oerhört viktigt för 

eleverna att bryta invanda mönster
106

.  Den intervjuade platspedagogen uttryckte 

detta på följande sätt:  

När man lämnar den invanda miljön, man går till något annat, och får tag i annan 

kunskap, det sätter sig på ett annat vis, än när man är i det fyrkantiga 

klassrummet.
 107

 

Det är viktigt att poängtera att besöket inte får förta klassrumsundervisningen utan är 

ett komplement och en annan metod för att angripa ett ämne didaktiskt. Den personal 

som jobbar på Kalmar Länsmuseum har möjligheten att fördjupa sig i olika 

kunskaper som kanske inte läraren alltid kan. Platspedagogen menar då att hon har 

möjligheten att ge en fördjupad bild av ett ämne och förhoppningsvis inspiration till 

eleverna men även läraren
108

. Även pedagogen på slottet menar att de kan ge en 

annan bild av historien än den som läraren kan ge i klassrummet. På besöket hamnar 

eleverna mitt i historien, de får se det de läser om i skolan, vilket gör att fantasin 

triggas igång. Upplevelsen kan ge eleverna en mer verklighetstrogen bild och en 

bättre förståelse för historien än den som finns i klassrummet. Besöket ihop med 

klassrumsundervisningen ger fler intryck till eleven via syn, hörsel och känsel, vilket 
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gör det lättare att lära. Miljön och känslan av platsen gör att informationen sätter sig 

på ett annat sätt
109

.   

Eleverna är ofta lyriska eller provocerade av en utställning, de reagerar på den, vilket 

ger något att jobba med. Besöket blir en gemensam upplevelse när klassen gör detta 

tillsammans
110

. Tidigare har besök handlat om att se på olika saker i montrar, nu får 

eleverna använda föremålen praktiskt för att förstå dess funktion
111

. De tre 

intervjuade pedagogerna menar att det är viktigt att eleverna aktiveras under 

besöket
112

, guidningen ska vara spännande, rolig och intressant så att elevernas 

intresse hålls vid liv, det ökar upplevelsen
113

. 

På Länsmuseet tar pedagogen även upp fördelen med att eleverna inte behöver känna 

pressen av att bli bedömda utan de kan tala fritt och vara trygga med det. För att få 

eleverna att göra det kan det ibland vara bra om läraren inte är närvarande under 

besöket, just för att minska pressen på eleverna
114

. 

5.3.2.2 Arbetet runt omkring 
Det är bara konstmuseet som i vissa fall är en del av det eventuella arbetet kring 

besöket
115

, de andra institutionerna kan bidra med material
116

 eller överlåter det helt 

till läraren
117

.  De är dock alla överens om vikten av att ett arbete kring besöken 

görs
118

. Efterarbetet är nästan lika viktigt som själva besöket, det är viktigt att det 

görs något av det. När eleverna sedan sitter i klassrummet och läser om en händelse 

så kommer det som togs upp på guidningen att komma tillbaka och det kan fastna 

bättre hos eleverna
119

. Besöket bör vara en del av och ett komplement till 

undervisningen och inte bara en rolig grej. Det ska inte ses som en extra sak utan 

vara en hjälp och ett stöd till läraren
120

. Därför blir efterarbetet viktigt, då kan det 

som upplevdes på studiebesöket kopplas till det som tas upp senare i 

undervisningen
121

.  
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6 DISKUSSION 
Under detta kapitel kommer resultatet att analyseras och ställas gentemot tidigare 

forskning. Historiemedvetandets fem processer kommer stå som teoretiskt grund. 

Diskussionen är uppdelad i tre delar där den sista är en slutdiskussion. 

6.1 Analys 

Nedan kommer resultatet att analyseras och ställas mot tidigare forskning. Likheter 

och skillnader mellan lärare och platspedagoger kommer lyftas fram och slutsatser 

att diskuteras. 

6.1.1 Analys av att göra historiska studiebesök 
Flera av de organisatoriska problem som togs upp vid intervjuerna var gemensamma 

för lärarna och platspedagogerna. Som framgår av resultatet var kostnadsfrågan 

något som platspedagogerna la fokus vid då hinder och problem diskuterades. Dock 

var det enbart en av lärarna som såg kostnaden som ett hinder. En tänkbar anledning 

till att den skolan såg det som ett problem kan vara att det var den skola som låg 

längst från stadskärnan och därav kanske hade högre omkostnader vid studiebesök. 

Intressant är att platspedagogerna i så mycket högre grad tog upp pengafrågan. 

Kanske kan detta bero på att institutionerna är vinstdrivande och beroende av att 

skolorna kommer dit, det vill säga platspedagogerna kanske ser pengarna på ett sätt 

som lärarna inte gör. 

Ett annat organisatoriskt problem som togs upp var kring tid och personal. Som 

resultatet visade var lärarna överens om att besök krävde stora organisatoriska 

ansträngningar för att lösgöra tid och personal. Det visade sig också att 

platspedagogerna hade stor förståelse för att det ligger mycket organisatoriskt arbete 

bakom ett besök och visade också medvetenhet om att lärarna kan ha mycket annat 

som prioriteras och därför påverkar möjligheterna till och utfallet av ett besök. 

Den bild som Axelsson presenterar i sin forskning
122

 att kommunikationen brister 

mellan lärare och institutioner bekräftas av vårt resultat. Platspedagogerna upplever 

inte att lärarna generellt tar kontakt innan och lärarna verkar inte anse det 

nödvändigt. Dock anser såväl lärare som platspedagoger att det är viktigt att besök 

inte blir lösryckta utan förankras i undervisning. Detta kan tyckas borde vara lättare 

att uppnå med mer kommunikation. 

Något som lärare och platspedagoger var oense om var lärarens roll under besöken 

och medverkan på plats. Lärarna sa gemensamt att de försökte ta så lite plats som 

möjligt, till och med försöka vara osynliga. Platspedagogerna å andra sidan såg gärna 

att läraren var delaktiga i besöket såväl i diskussioner som rent disciplinärt. Speciellt 

slottet la stor vikt vid lärarens disciplinära roll då hon menade att det kan påverka 

guidningen och besökets utfall. Även i detta fall skulle kanske mer kommunikation 

underlätta sammarbetet mellan skola och institution då platspedagogernas önskemål 

inte överensstämmer med den bild lärarna har av sin roll under besöken.  

Slutligen visade vårt resultat att såväl lärare som platspedagoger såg Kalmar som en 

priviligierad stad när det kom till att göra intressanta historiska studiebesök. Dock är 
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den historia som Kalmar representerar sådan att fokus automatiskt läggs på yngre 

åldrar då läroplaner och kursdokument för högstadiet inte berör exempelvis 

stormaktstiden på det sättet. Detta upplevdes också av informanterna. 

6.1.2 Analys av de upplevda värdena i att göra historiska 
studiebesök 

Vårt resultat bekräftar i stort den bild av besök som Niklewski presenterar i sin 

undersökning av elevernas upplevelse.
 123

 De fyra aspekter som hon definierar går att 

återfinna i vårt resultat. Den sociala aspekten av att göra något som klass utanför 

klassrummet lyfts fram av såväl lärare som platspedagoger. Den nya kunskapen och 

de nya förhållningssätten återfinns i resonemang som att besök kan ge annan 

kunskap eller en annan bild av historien såväl som tal om att det kan ge en mer 

verklighetstrogen bild av historien. Den tredje aspekten som Niklewski lyfter fram är 

upplevelsen, att få erfara historia, något som också starkt poängterades av lärarna. En 

lärare lyfter upplevelsen som varandes det mest positiva med besök och en annan 

talar om att uppleva historien med alla sinnen, något som även platspedagogerna 

lyfter fram. Den sista aspekten som eleverna lyfter fram är nöjet i att bryta vardagen, 

något som platspedagogerna lyfter fram som centralt. 

Problemet med att eleverna okritiskt tar till sig historien som presenteras, som nämns 

av såväl Gustavsson, Axelsson, Jacobson och Niklewski
124

, dyker inte upp i vårt 

resultat. Endast två av informanterna nämner någon form av problematik kring 

besökens innehåll och en av dessa enbart så som vikten av att välja omsorgsfullt. 

Den ende som tar upp att det finns en problematik i museihistoria och liknande är 

den lärare som lyfter fram behovet av att med eleverna diskutera bruket av historia. 

Han menar att eleverna måste göras medvetna om hur vissa delar av historien lyfts 

fram och visas medan andra kanske väljs bort. 

Som resultatet visar menar alla våra informanter att ett historiskt studiebesök, att 

vara på en annan plats med fysiska och visuella upplevelser skapar en 

lärandesituation som inte går att återskapa i ett klassrum. Därmed motsätter sig vårt 

resultat det som Hermansson Adler säger då han menar att klassrummet kan erbjuda 

samma läroaspekter.
 125

 Dock betonar han betydelsen i den fysiska och autentiska 

upplevelsen, något som även våra informanter gör. 

Vikten av såväl förarbete som efterarbete betonades av såväl lärare som 

platspedagoger. Precis som tidigare forskning nämner,
126

 att förarbete och efterarbete 

krävs för att göra ett besök betydelsefullt, nämner våra informanter hur diskussioner 

innan och efter inte bara lyfter ett besök utan även kan vara lika viktigt som besöket i 

sig. Intressant att tillägga är att platspedagogerna lyfter fram efterarbetet i minst lika 

hög grad som lärarna. 

De värden för elevers lärande som lyfts fram hos informanterna är i stort desamma 

för lärare och platspedagoger. Alla ser de positivt på att eleverna får använda alla 

sina sinnen, se och ta på historien. Alla talar även om möjligheten i att ett besök 
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inspirerar och aktiverar eleverna på ett positivt sätt och de är överens om att besök 

kan leda till fördjupad kunskap och förståelse.  

Andra värden som informanterna gemensamt tar upp är den autentiska miljön och 

den starkare känsla som besök erbjuder. De talar om hur eleverna får möta historien, 

erfara den och hur de även kan tjäna på att få lyssna på någon annan än läraren och 

hur en annan lärmiljö låter eleverna visa upp andra egenskaper. De värden som vårt 

resultat belyser styrks även av tidigare forskning
127

. 

6.2 Historiska studiebesöks påverkan på 
historiemedvetandets fem processer 

Under detta kapitel ska vårt resultat ställas emot Bernard Eric Jensens teori om 

historiemedvetandets fem processer
128

 utifrån vår frågeställning om huruvida 

historiska studiebesök kan främja elevers historiemedvetande. 

6.2.1 Historiemedvetandet som identitet 
Vad gäller elevernas möjlighet att bilda sig en historisk identitet skulle ett 

studiebesök kunna hjälpa till att verklighetsanknyta historien. En av våra informanter 

talar om hur en rumslig upplevelse kan få eleverna att förstå hur deras förfäder levde, 

och hur det skiljer sig mot idag. En annan informant talar om hur en konkret plats 

kan belysa människors villkor förr i tiden och hur det kan jämföras med hur 

livssituationen för människor ser ut idag. Denna lärprocess är en av de som tydligt 

framkommer i vårt resultat. 

6.2.2 Historiemedvetandet som mötet med det 
annorlunda 

Utifrån vårt resultat är det historiemedvetandet som mötet med det annorlunda som 

tydligast påverkas genom historiska studiebesök. På plats kan eleverna uppleva och 

se den värld som människor förr levde i. De reagerar mot det annorlunda vilket 

skapar diskussion. En informant talar om hur besöken vidgar elevernas värld, då de 

ser och upplever sådant de annars inte skulle, och de kan se hur kunskapen om 

historien finns utanför skolan. I mötet med en historisk plats eller scenario 

verklighetsanknytes historien och eleverna får uppleva den tid som varit. De får 

möjlighet att praktiskt uppleva en annorlunda vardag och med alla sinnen möta en 

annan tid. 

6.2.3 Historiemedvetandet som socio-kulturell lärprocess 
Merparten av våra informanter har på ett eller annat vis arbetat utifrån att skapa en 

tidsresa, att eleverna konkret ska få uppleva en annan tid. I denna tid ska de få 

möjlighet att leva sig in i de förhållanden som gällt och den mentalitet som fanns. En 

av informanterna talar specifikt om mentalitetshistoria, att eleverna kan förstå varför 

man tänkte som man tänkte och gjorde som man gjorde. 
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6.2.4 Historiemedvetandet som värde och 
principförklaring 

I vårt resultat lyfts värdet av efterarbetet. Våra informanter menar att eleverna efteråt 

ska diskutera sin upplevelse och sina intryck. En informant lyfter exemplet att elever 

kan bli provocerade av eller hur lärare kan vilja censurera delar av en utställning. I de 

fallen kan antas att samhällets värden och principer ifrågasätts. I diskussioner med 

eleverna kan då dessa lyftas fram. Våra informanter talar om hur frågor om genus 

förr och nu samt samhällsordning och klasskillnader kan belysas med besök. De 

menar hur elevernas bild av världen kan vidgas men också att det de tror sig veta kan 

ifrågasättas.  

6.2.5 Historiemedvetandet som berättelse 
Lärarna i vår undersökning betonar vikten av duktiga guider. Detta då de kan lyfta 

fram historien på ett bra och intressant sätt och låta eleverna möta människor ur 

historien. Historiska studiebesök ger eleverna chans att ta del av berättelser om livet 

som det såg ut förr, och varför det såg ut som det gjorde.  

6.3 Slutdiskussion 

Lärare och platspedagoger såg alla stora värden i att göra historiska studiebesök. 

Flera av de värden som de poängterade är sådana att de inte kan uppnås i 

klassrummet och de lyfte speciellt det värdefulla i att eleverna fick uppleva, möta 

och erfara historia på ett konkret, fysiskt och autentiskt sätt. Samtidigt var alla 

informanter överens om att besöket i sig tappar i värde om det inte förankrades hos 

eleverna och vissa menade att efterarbetet var lika viktigt som själva besöket. 

Informanterna är överens om att det finns organisatoriska problem vad gäller tid, 

personal och omkostnader. Dock kan vi se att det i många fall finns lösningar och 

informanterna lyfter hur lärarnas intresse och engagemang är avgörande för huruvida 

besök görs. Det är intressant att platspedagogerna var väl medvetna om att det finns 

organisatoriska problem för lärarna i samband med besök och hade stor insikt i, och 

förståelse för, den tidspress som lärarna uppgav fanns.  

Ett möjligt problem som går att utläsa ur informanternas svar är de missförstånd som 

kan uppstå då kommunikationen mellan lärare och platspedagog brister. Vi ser till 

exempel i informanternas svar att platspedagogerna vill att lärarna ska delta i högre 

grad medan lärarna antar att de ska hålla sig osynliga. Mer kontakt mellan skola och 

institutioner skulle antagligen främja besöken.  

Vad gäller historiemedvetandets fem processer kan vi tydligt se hur de första två 

processerna kan främjas med att göra historiska studiebesök. Historiemedvetande 

som identitet är en process som tillsammans med historiemedvetande som mötet med 

det annorlunda tydligt påverkas av att befinna sig på en autentisk plats eller av att få 

uppleva historien. Det är i vårt resultat tydligt att lärare och platspedagoger kan anse 

att dessa processer främjas av att göra besök, på ett annat sätt än i 

klassrumssituationen.  

De andra tre processerna kan mycket väl främjas vid besök men kan troligen likaväl 

uppnås i klassrummet. Det historiska studiebesöket, så som vårt resultat visar, kräver 

för och efterarbete för att vara betydelsefullt men slutligen kan det troligen främja 

elevernas historiemedvetande. 
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Utifrån vår undersökning anser vi att historiska studiebesök är positivt i 

undervisningen. Vi har dock sett att det finns organisatoriska problem men vi undrar 

om det nödvändigtvis måste vara det. De besök våra informanter talar om är större 

och mer kostsamma. Vi menar dock att man borde kunna göra mindre och enklare 

besök och utflykter som även de borde kunna främja elevers historiemedvetande.  

Slutligen ser vi att våra informanter alla ser stora värden i att göra historiska 

studiebesök och att lärarna ute på skolorna är beredda att ta itu med de 

organisatoriska problem som finns för att deras elever ska få uppleva historia på 

plats. 
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