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ABSTRACT 

 

Studien är genomförd i sex åttondeklasser, från två högstadieskolor i Kalmar tätort. 

Utifrån undersökningens syfte har vi genomfört en kvalitativ enkätundersökning.  

Undersökningens syfte är att undersöka respondenternas upplevelser och reflektioner 

från temadagen Brott och Straff, som har genomförts på Kalmar slott i delad regi av 

slottet och Kalmar läns museum. Studien behandlar hur respondenterna uppfattar 

kulturmiljöpedagogiken som ett hjälpmedel i deras lärande. Det är en fallstudie, och inte 

en generell uppfattning från samtliga åttondeklasser i Sverige.  

Enkätsvaren, och tillika empirin, studerades utifrån två olika perspektiv, dels för att 

kunna föra en innehållsanalytisk diskussion, dels utifrån ett historiebruksperspektiv. 

Respondenterna har vid genomförandet av enkätundersökningarna uppgivit flera åsikter 

och reflektioner, men en tydlig majoritet har angivit att temadagen Brott och straff varit 

bra, spännande, rolig och lärorik. De har dessutom angivit att de tycker att arbetssättet 

med kulturmiljöpedagogik är bra och främjar deras inlärning. Respondenterna har 

uppgivit att de uppskattade de dramatiserade inslagen under dagen. Detta eftersom de 

var roliga, spännande och utgjorde ett komplement till det guiden berättade, de menade 

att det blev således lättare att förstå. Respondenterna reflekterade över hur brott och 

straff förändrats från dåtid till nutid och utvärderade dess utveckling. 

 

Nyckelord: Kulturmiljöpedagogik, Upplevelsepedagogik, Historiebruk, 

historiemedvetande, Brott och straff, Kalmar Slott, Kalmar Läns museum. 
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1. INLEDNING  

 

Ja, man får se allt live. Det blir trovärdigare och mer realistiskt. Kul att röra 

sig från det tråkiga klassrummet.
1
 

Citatet kommer från en elev som deltagit i vår enkätundersökning om Brott och straff, en 

dag som är med i Kalmar läns museums (KLM) pedagogiska program. Frågan som 

eleven svarade på var ”Är guidning på plats ett bra sätt att lära sig på? Varför är detta i 

så fall bra?”   

Under hösten 2012 har elever från Kalmar kommun besökt Kalmar slott och deltagit i 

guidningen Brott och Straff, en temadag om historiska brott samt de straff som fångarna 

fick avtjäna. Då vi fick reda på denna temadag blev vi genast intresserade av att 

utvärdera den, för att undersöka om eleverna verkligen uppskattade denna typ av 

pedagogik.  

Föreliggande undersökning ämnar att med enkät som hjälpmedel, undersöka elevernas 

syn på temadagar som undervisningsform samt deras upplevelser av Brott och Straff.  

                                                 
1
 Respondent, skola X, enkät, 20/11-12. 
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2.  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Vårt syfte är att undersöka hur eleverna, som deltog i temadagen Brott och Straff på 

Kalmar slott, upplevde sin dag och få förståelse för hur detta har påverkat deras syn på 

brott och straff. Syftet är dessutom att undersöka om utflykter med inslag av 

kulturmiljöpedagogik förekommer och upplevs av eleverna som ett bra och spännande 

pedagogiskt verktyg för att främja undervisning och inlärning. Våra frågeställningar är 

följande: 

- Hur har respondenterna beskrivit sitt möte med slottet och temat brott och straff? 

- Hur har respondenternas syn på brott och straff påverkats till följd av temadagen? 

- Hur ser respondenterna på själva temadagen, är sådan pedagogik lärofrämjande?  

- Vad har respondenterna synliggjort i sina reflektioner från temadagen avseende 

brott och straff? 
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3. BAKGRUND 

KLM har länge arbetat med kulturmiljöpedagogik, och med det ett projekt som heter 

Skapande skola. Kulturmiljöpedagogik innebär att man tar hjälp av en autentisk plats för 

att underlätta inlärningen. Projektet är finansierat av staten som gett Kalmar län 

möjlighet att bjuda in skolor från länet för att ta del av en temadag. Det är skolans 

huvudman som söker bidragen av statens kulturråd. Priset per elev varierar beroende på 

vilket tema de väljer att ha. Alternativen på temadag är många beroende på åldrarna.
2
  

KLM har arbetat med kulturmiljöpedagogik i över 25 år. Med lokal historia som 

utgångspunkt samverkar museet med lärare och kursplan för att vara ett stöd och en 

tillgång till undervisningen. Det finns flera olika historiska tidsresor som KLM kan 

erbjuda skolor och klasser, beroende på åldrar och valda historiska teman.
3
 

Brott och Straff är ett program som är skapat i samarbete med Kalmar slott, där hela 

visningen äger rum. Det är första gången Brott och straff genomförs med skolungdomar. 

Det är främst en berättande rundvandring med dramatiska inslag i form av att historiska 

karaktärer är utklädda och interagerar med gruppen. Brott och Straff tar cirka två 

timmar, och är uppdelat i två delar. Den första delen är en rundvandring där slottets före 

detta fängelselokaler visas upp med berättelser om personerna som vistats där, samt om 

de straff fångarna fick beroende på brott de begått eller inte begått. Vandringen berörde 

tidsperioden från medeltiden fram till 1800-talets mitt, men paralleller till dagens 

samhälle förekom fortlöpande genom guidningen. 

Efter rundvandringen var det en cirka en timmes diskussion kring brott och straff. Där 

får eleverna först ett påhittat scenario uppläst av en av guiderna. Det handlar om två 

olika personer med olika bakgrund och motiv som utför samma brott, och eleverna ska 

värdera hur de ska straffas. Därefter genomfördes ytterligare värderingsövning om det är 

okej att bryta mot lagen i annat fall än en nödsituation. Det hela avslutades med 

diskussioner i smågrupper och därefter redovisning i helklass. Läraren får med sig ett 

kuvert med uppföljningsuppgifter att arbeta med i klassen.
4
 

 

3.1 Skola och kursplan 

De verksamheter som arbetar med upplevelsepedagogik ser för- och efterarbetet som 

väsentligt och ytterst viktigt för att skapa tillräcklig med förförståelse och för att sedan 

integrera upplevelsernas öppning till lärandeprocessen.
5
 Därför skickar KLM ut 

uppgifter till alla skolor som skall delta i projektet med uppgifter som främjar 

förkunskaper innan de besöker Kalmar slott.  

I läroplanen för årskurs 7-9 ingår ett kapitel som heter ”Rättigheter och rättsskipning” 

som en del av vad lärare skall gå igenom med eleverna. Det är bland annat i denna del 

som kunskaper inom brott och straff nämns. Två utav punkterna som direkt berörs lyder: 

                                                 
2
 http://www.kalmarlansmuseum.se/1/1.0.1.0/263/1/ avläst: 2012-11-02. 

3
 http://www.kalmarlansmuseum.se/1/1.0.1.0/263/1/ avläst: 2012-11-02. 

4
 Information om Brott och Straff från Kalmar läns museum, se bilaga 2. 

5
 Aronsson, P, 2004:109. 

http://www.kalmarlansmuseum.se/1/1.0.1.0/263/1/
http://www.kalmarlansmuseum.se/1/1.0.1.0/263/1/
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- Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i 

demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger 

samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter. 

- Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och 

lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. 

Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
6
 

Inom kursplanen för historia finns flera mål som Brott och Straff berör:  

- Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och 

förbättra sina egna och andras levnadsvillkor.. 

- Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors 

upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur 

och motstånd mot detta.
7
  

Även de historiska ord och begrepp som elever förväntas ha förståelse om:  

- Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i 

påverkar deras villkor och värderingar.
8
 

De ämneslärare för berörda klasser som deltagit i projektet har inte haft möjlighet att 

påverka innehållet av Brott och Straff utan har fått ta del av ett färdigt projekt under 

dagen. Däremot faller för- och efterarbete på läraren. Från Brott och straff- dagen får 

läraren med sig ett antal förslag på övningar som kan användas vid efterarbete av dagen.. 

Lärarens planering blir således avgörande för hur mycket för- och efterarbete som skall 

göras med respektive klass.  

 

 

                                                 
6
 Skolverket, Lgr11 Grundskolan, 7-9. 

7
 Skolverket, Lgr11 Grundskolan, 7-9. 

8
 Skolverket, Lgr11 Grundskolan, 7-9. 
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4. TEORI 

Temadagen Brott och straff ska komplettera ordinarie undervisning med avseende på 

styrdokumentens mål och riktlinjer för kurserna historia och samhällskunskap för 

grundskolans senare åldrar. Historieundervisningen ska inte enbart inrikta sig på kungar, 

drottningar och de övre klasserna i samhället, deras förehavanden och de krig som de har 

fört, utan lika mycket påvisa den historia som de lägre ståndens människor har upplevt. 

Brott och straff är inriktad på de människor som hamnat på fel sida av lagen då som nu.  

Att göra resor till historiska platser jämför Bodil Petersson med samma vilja att upptäcka 

det okända likt de som gav sig ut på expeditioner förr. Intresset för att resa för att 

upptäcka nytt har människan gjort länge. Petersson menar att resa till en historisk plats 

där man erbjuds att beskåda livet för länge sedan, och prova på aktiviteter eller gästabud, 

är historisk turism eller historieturism samtidigt som det är en del av tidsresor. Många av 

de historiska platser som folket besöker idag, har flertalet syften, som till exempel där 

verksamhet bedrivs i med vinstintresse, levandegöra det förflutna och ge möjligheten för 

människor att ta del av olika livsstilar. En annan typ av tidsresande är då man ser och 

upplever historiska utställningar på ett museum, såsom York i England. Där åker 

besökaren tåg baklänges genom olika historiska utställningar som föreställer olika 

tidsepoker och får kliva av tåget i en utställningsdisplay av ett rekonstruerat 

vikingasamhälle.
9
 

Den vetenskapliga doktrinen säger att man inte kan uppleva historia.
10

 Trots det, menar 

Klas-Göran Karlsson, att det traditionellt vetenskapliga perspektivet som menar att man 

inte till fullo kan uppleva historia utan att vara närvarande vid den specifika tidpunkten i 

historien, inte minskar intresset för det historiedidaktiska perspektivet, där reflektioner 

om hur historia bäst förmedlas finns. Istället menar han att det i sammanhanget för det 

historiedidaktiska bruket är relevant att hävda att historien förklaras bäst i sin egen 

kontext, med en egen förståelsehorisont. Därav blir de historiska människorna som levde 

då inte bedömda eller värderade efter dagens förståelsehorisont.
11

  . 

Peter Aronsson menar att syftet med historia bland annat är att etablera en förkunskap 

för de människor som lever i vår samtid och ge en förklaring till vår nuvarande 

situation.
12

 Andra teoretiker som till exempel Niklas Ammert, och Karlsson kallar det 

för historiemedvetande.
13

  Begreppet historiemedvetande innebär att ha kunskap om den 

historiska existensen och vilket samband vi i dag har med det. Ett historiemedvetande är 

att förstå hur dåtid, nutid och framtid är relaterade till varandra.14 

Historiemedvetande kan också härledas till begreppet historisk identitet som är den 

kognitiva förmågan hos oss att kunna identifiera samband i vår egen historia för att 

skapa förståelse och påverka denna.
15

 Genom historiemedvetande uppnås en mening 

med historien, det skapar helhet genom kronologiskt berättande sammanhang för såväl 

                                                 
9
 Petersson, B, 2003:281, 2003:284, 2003:287-288. 

10
 Aronsson, P, 2004:105. 

11
 Karlsson, K-G & Zander, U, 2004:35, 41-42. 

12
 Aronsson, P, 2004:13, 2004:40. 

13
 Ammert, N, 2005:5, Karlsson, K-G & Zander, U, 2004:34. 

14
 Aronsson, P, 2004:17, 2004:67-68. 

15
 Hermansson Adler, M, 2009: 38. 
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en större grupp som för den enskilde individen. Gestaltningar av livet ger upplevelse till 

betraktaren och expanderar erfarenheter för andra samhällen och andra tider.
16

 

Ammert menar att den historiska identiteten innefattar bland annat historiemedvetande 

som innebär att individen kan förstå och relatera till de olika historiska dimensionerna 

och förstå sin egen betydelse både i den historiska kontexten, men även i den framtida 

historiebildningen.
17

 Magnus Hermansson Adler förenklar definitionen av 

historiemedvetande till självuppfattning om varför personen blivit den person den är i 

den historiska kontexten.
18

 

Historiebruk är alla sätt man kan arbeta med, förmedla och använda historia på. Till 

exempel forskning, upplevelser, informationssökning och gestaltning. Hur man använder 

och gestaltar historia är betydelsefullt för förmedlingen av historien. Det räcker inte med 

att berättelserna existerar utan det är viktigt hur de levandegörs genom exempelvis text, 

gestaltning och muntlig tradering samt hur de tas emot, erfars och tolkas.
19

 

Historiebruket är en produkt av debatten om historieundervisningen menar Gunilla 

Lindqvist, och att eleverna ges möjlighet att på annat sätt än den traditionella 

katederundervisningen innebär kunskap genom ett berättande och upplevande 

arbetssätt.
20

 

Karlsson har fördjupat förståelsen av historiebruk ytterligare genom att dela upp dem i 

olika typologier eller kategorier. Han har delat upp den i sju olika typologier varav fyra 

är relevanta för Brott och Straff. Det vetenskapliga bruket, handlar mycket om att finna 

ny historia, exempelvis i arkiv för att sedan bearbeta historia och slutligen sprida de 

nyfunna forskningsresultaten. Spridandet sker via skolornas lärare och museers 

tjänstemän. Det är i och med detta som det vetenskapliga bruket blir relevant för oss och 

vår studie. Det existentiella bruket, handlar om att låta människor orientera sig i 

historien för att finna en egen indentitet och för att söka skillnader och likheter mellan då 

och nu, i ett föränderligt samhälle. Det existentiella bruket är ofta av privat natur och 

lämnar därför inte efter sig mycket källmaterial. Det existentiella bruket kan skapa en 

historisk identitet, exempelvis genom släktforskning eller att personen skriver dagbok. 

Det moraliska bruket handlar om att medvetet söka händelser i historien där det skett 

förtryck och orättvisor för att sedan bearbeta fram försoning kring detta.
21

 Det sista 

bruket är det politiska bruket som övergripande handlar om att finna likheter med 

historien. ”Tanken är att historien är relevant i sökandet efter vägledning för politiska 

beslut eller efter redskap för att vinna politiska fördelar.”
22

 

Upplevelsepedagogik, eller kulturmiljöpedagogik, används flitigt av museer även om det 

inte är något vedertaget inom pedagogisk forskning. Man menar att man aldrig kan 

uppleva historia.
23

 Det har stor betydelse i lärandesammanhang och att göra 

undervisningen levande och intresseväckande.
24

 Gunilla Lindqvist menar att eleverna 

tjänar på att mötas av annan pedagogik än den som eleverna vanligen träffar på i 

                                                 
16

 Aronsson, P, 2004:67-68, 2004:57. 
17

 Ammert, N, 2005:5. 
18

 Hermansson Adler, M, 2009:31. 
19

 Aronsson, P, 2004:61. 
20

 Lindqvist, G 2000:12–15. 
21

 Karlsson, K-G & Zander, U, 2004:52–53, 2004:55–56, .2004:58–59, Ammert, N, 2005:11. 
22

 Karlsson, K-G & Zander, U, 2004:62. 
23

 Aronsson, P, 2004:49, 2004:105. 
24

 Folkesson, Å, Aronsson, P & Sandström, E, 2002::124. 



7 

 

 

skolan.
25

 En upplevelse kan reflektera erfarenheter som kan vara strikt personliga men 

också delas med en familj, grupp, nation eller större kollektiva enheter.
26

 Den bilden 

som varje elev konstruerar om historia för eget bruk revideras ständigt i 

kommunikationen med andra. Således förändras och påverkas hela den enskilde 

individens historiska kontext med hjälp av kommunikation.
27

 

En upplevelse är oftast ett kort fenomen som genom sin närvaro eller uppenbarelse ger 

en förståelse som är mer intensivt präglad än vanliga händelser och kan påverka 

inlärning eller minnet med sin påtaglighet. En upplevelse kan man aldrig tvinga, 

kommendera eller beställa fram hos eleverna. Likväl som upplevelsen kan skilja mellan 

elev och elev trots att de varit närvarande vid samma tillfällen och situation.
28

 Att 

upplevelsen dessutom är beroende av den enskilde individens förförståelse för 

upplevelsen. Upplevelserna kan te sig starkare och mer autentiska om personen innehar 

en förförståelse och förarbete.
29

 Något som kan förmedla en upplevelse är en kronotop. 

Ett begrepp som refererar till en upplevelse erhållen av ett gestaltande. Begreppet avser 

något som spelas upp i samtiden ur en annan tid, representation.
30

 Det kan handla om 

teater, lajv, historiska resor, matlagning och liknande. Barn och vuxna upplever historia 

olika. En vuxen person kan dela upp tidsrummet i dåtid, nutid och framtid medan en elev 

eller ett barn inte besitter den förmågan. En elev eller ett barn upplever historia som en 

utvidgad nutid. De har inte förmågan att betrakta en historisk händelse som en 

abstraktion ur dåtiden utan ser det i förlängning av nuet.
31

 

Ur ett pedagogiskt perspektiv är ett aktivt deltagande i en historisk upplevelse ett sätt att 

integrera i läroprocessen oavsett om den är kollektiv eller enskild.
32

 Det finns tydliga 

kopplingar i flera studier att deltagande elever i till exempel tidsresor ofta gör viktiga 

kopplingar mellan deras eget liv och den historiska kontext de fått uppleva.
33

  

 

4.1  Tidigare forskning  

Historiebruk är uppdelat i flera schatteringar där kulturmiljöpedagogik bara är en liten 

del. Hermansson Adler skriver i Historieundervisningens byggstenar - grundläggande 

pedagogik och ämnesdidaktik från 2009 om historieundervisningens komplexitet och tar 

därigenom upp historiebruket som didaktiskt hjälpmedel. Historiebruk handlar om hur 

man använder historien, både ur ett pedagogiskt syfte men även för underhållning, 

forskning och kommersiellt bruk. Pedagogiken kan ses som en del ur historiebruket eller 

att historiebruk har sju olika typologier. I båda fallen är historiebruket centralt för studier 

av liknande projekt som det som förekommer i denna studie. Denna studie avser att se 

närmare på hur historiebruket brukas vid en upplevd erfarenhet och den berättande 

historien ur ett pedagogiskt perspektiv. 

                                                 
25

 Lindqvist, G, 2000:12. 
26

 Aronsson, P, 2004:71. 
27

 Hermansson Adler, M, 2009:108. 
28

Aronsson, P, 2004:102, 2004:103, 2004:117. 
29

 Hermansson Adler, M, 2009:199. 
30

 Aronsson, P, 2004:87. 
31

 Lindqvist, G, 2000:107. 
32

 Aronsson, P, 2004:108. 
33

 Folkesson, Å, Aronsson, P & Sandström, E, 2002:155, Lindqvist, G, 2000, Ammert, N, 2005. 
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Att få uppleva en plats i pedagogiskt syfte kan ha flera uttryck, kulturmiljöpedagogik
34

, 

upplevelsepedagogik
35

 eller historiska fältstudier. De avser dock samma 

tillvägagångssätt och fyller liknande syften. Det finns flera författare som skrivit om 

historiebruk, där ibland Aronsson med Historiebruk – att använda det förflutna från 

2004, Karlsson och Zander (Red.) med Historien är nu - en introduktion till 

historiedidaktiken från 2004 eller Bodil Petersson Föreställningar om det förflutna - 

arkeologi och rekonstruktion från 2003. De har samtliga skrivit om rekonstruktionen av 

historien genom att befinna sig på autentiska platser, uppleva, leva sig in och reflektera 

över dåtiden, detta ger historiemedvetande om sin egen roll i historien.
36

  

Historiebruket användes således för att skapa förståelsehorisonter för dåtid, nutid, och 

framtid, samtidigt som de knyter samman ens egen existens med historien.
37

 

Andra studier som genomförts på andra platser som har signifikans för denna studie 

beskrivs av Lindqvist i Historia som tema och gestaltning från 2000 och Aronsson och 

Erika Larsson i Konsten att lära och viljan att uppleva - historiebruk och 

upplevelsepedagogik vid Foteviken, Medeltidsveckan och Jamtli från 2002. 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 Kalmar länsmuséum, 2012-12-29. 
35

 Folkesson, Å, Aronsson, P & Sandström, E, 2002. 
36

 Lindqvist, G, 2000:14. 
37

 Aronsson, P, 2004:17. 



9 

 

 

5. METOD 

Metodkapitlet tar upp hur vi har motiverat våra val av metoder såsom kvalitativa enkäter 

med stöd av en egen observation. En presentation av urvalet och de etiska 

ställningstagandena innefattas också inom kapitlets ramar. 

 

5.1 Valet av enkät 

Valet att arbeta med just kvalitativ enkätundersökning blev naturligt för den 

undersökning vi valt att göra. Eftersom vi skulle ta del av så många elevers reflektioner 

och upplevelser som möjligt inom den tiden vi har, valde vi att göra en 

enkätundersökning.  En av enkätens styrkor är att man erbjuds att studera en större grupp 

människor på en kort tid.
38

 

 

5.2 Kvalitativa enkätfrågor 

Att skapa en kvalitativ enkät kräver god förförståelse inom  det berörda området. I detta 

fall inom olika områden, kulturmiljöpedagogik, Kalmar slotts historia, Brott och Straff. 

Dimernäs skriver att det ofta är svårt att ställa relevanta enkätfrågor och framförallt hitta 

relevanta svarsalternativ om man inte har god kunskap om området
39

  

Enkäter fyller en viktig funktion, de suddar ut sociala barriärer, alla får samma chans att 

uttrycka sig.
40

 Det blir således en stor kollektiv undersökning. 

Vi har besökt skolorna för att lämna ut och samla in enkäterna. Detta medförde många 

fördelar, exempelvis har vi möjlighet att presentera oss och vårt syfte samt att vi kunde 

förtydliga uppgiften och enkätens frågor.
41

 

Bortfallet i klasserna var lågt. Ett fåtal elever i samtliga sex klasser hade inte varit med 

under dagen för Brott och Straff. Utöver bortfallet fanns det de elever som inte ville 

besvara enkäten, eller besvarade enkäten oseriöst. Detta bortfall är viktigt att nämna, då 

bortfall alltid sker.
42

 Vi hade räknat personerna som var i klasserna samt de svar vi fått 

in då vi samlade in svaren för att avgöra hur många i klassen som lämnat in enkäten. På 

så vis kunde vi redan i klassrummet se hur många elever som besvarat enkäterna och hur 

många som varit borta eller valt att inte skriva några svar. Dessutom fanns det 

respondenter som inte var med på dagen för Brott och Straff men trots detta valt att 

besvara vissa frågor som till exempel berörde undervisningsformen. Dessa två 

respondenter har trots deras frånvaro på själva dagen, haft en uppfattning om hur de 

upplever pedagogiken, troligen från ett tidigare studiebesök utanför skolan. Deras svar 

har tagits i beaktning vid sammanställandet av empirin. 

Enkätens frågor har skapats för att ha så god validitet som möjligt, frågorna berör 

utvärderingsområdet. Detta är en av anledningarna till observationen, för att vi skulle ta 

                                                 
38
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del av guidningen och veta vilka ämnen guiderna tog och upp använda dessa i vår enkät. 

På detta vis kunde vi formulera rätt frågor. Frågorna i sin tur var formulerade med så 

god reliabilitet som möjligt, så att de inte skulle uppfattas på olika vis. Det är viktigt att 

eleverna uppfattar alla frågor på samma, eller åtminstone, liknande sätt.
43

 Endast vid få 

tillfällen har vi fått förklara och förtydliga enstaka frågor. 

 

5.3 Observation 

För att få bättre förståelse för den guidade turen som eleverna gick följde vi med och 

observerade elevernas intryck på två guidningar, hur det berättades och vad som 

berättades.
 
Observationen har betydelse för undersökningen då den ligger till grund för 

enkäterna vi har gjort, och för våra förkunskaper på området. Endast en av klasserna som 

svarat på enkäterna deltog i denna observation, dessutom observerades en klass som inte 

deltog i enkätundersökningen, men det ger oss god förståelse för de händelser som 

utspelats på guidningen Brott och Straff. 

Björkdahl Ordell & Dimenäs skriver att det under en observation är viktigt att veta vad 

man ska observera och hänvisar till vissa aspekter inom en observation.
 44

 I vår 

undersökning är till exempel rum relevant då den fysiska platsen ska beskrivas. Att då 

vara så tydlig som möjligt, helst även rita en skiss över platsen är viktigt. Även aktörer 

är viktiga, det innebär de personer som observeras och egenskaper hos dem såsom kön, 

ålder och andra relevanta egenheter. Aktörer har inte varit särskilt relevanta i vår 

undersökning eftersom vi har räknat dem som en grupp, och inte noterat könsskillnader 

och åldern hade vi sedan tidigare kunskap om. Vi har däremot studerat handling, det 

som aktörerna utför.
45

 Det finns ett specifikt tillfälle som kan verka skrämmande, då en 

av guiderna är utklädd till ståthållarhustru, som barskt och högljutt går in i ett av 

rummen där eleverna står. Vid båda observationstillfällena noterades detta som 

skrämmande då flera av flickorna i gruppen blev högljudda då de blev skrämda. Detta 

leder till händelser, att som observatör notera enstaka handlingar som aktörerna utför. Vi 

har även valt beakta känsla som viktig, detta innebär att vi valt att titta på vad som berör 

eleverna under vandringen, men även våra egna känslor. Det går aldrig att notera de 

känslor som aktörerna känner vid händelserna, men det går notera de känslor som 

kommer till uttryck, exempelvis sorg, glädje eller skräck.
46

 

 

5.4 Tillvägagångssätt 

Vår studie av Brott och Straff skedde under höstterminen 2012. Det började med att vi 

kontaktade Kalmar slott för ett eventuellt eget projekt i form av en temadag. Vi blev i 

och med mötet upplysta om ett pågående projektet, Skapande skola, som hölls av 

kulturrådet och där elva klasser från Kalmar kommun skulle delta. Detta öppnades upp 

för kontakten med KLM som var villiga att ställa upp med information och kontakt med 

skolor. Vi mailade sedan skolorna om tillstånd att göra en undersökning av elevernas 

upplevelser på slottet och blev bra mottagna i vårt förslag. Skolorna bemötte oss väl och 
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enkäterna gick smidigt ut till varje klass. Tiden mellan elevernas upplevelser av 

guidningen Brott och Straff och till dess de fick besvara enkäten var en vecka. En 

tämligen lång tidsintervall för tradering och glömska, men även till vår fördel. Det gav 

eleverna tid att reflektera och fundera över guidningens etiska och moraliska innehåll. 

Enkäterna samlades in och bearbetades, ett totalt antal på 115 enkäter i sammanlagt sex 

klasser.  

 

5.5 Urval 

Då vi inte har haft möjlighet att göra vår enkät i samtliga elva klasser som gjort Brott 

och Straff är vår bedömning att drygt 100 enkäter behövs för att få en övergripande blick 

på respondenternas uppfattningar och därmed en omfattande empiri. Vi har därför gjort 

ett medvetet val för att minska antalet elever och klasser, ett så kallat stratifierat urval.
47

 

För att få de grupper som skulle studeras kontaktade vi samtliga fyra rektorer och 

frågade om dessa var intresserade av utvärderingen, samtliga fyra ställde upp. Därefter 

gjorde vi urvalet att ta bort de skolor som inte låg inom ramen för Kalmar tätort. Vårt val 

föll på skola X samt skola Y. Efter att vi hade kontaktat berörda rektorer och 

klassföreståndare och frågat dem om tillstånd kunde vi börja planera för 

enkätundersökningen och tillvägagångssätt.   

De utvalda skolorna har tre åttondeklasser vardera som har gått vandringen Brott och 

Straff. Detta resulterade i sex klasser, med cirka 120 elever, förutsatt att samtliga elever 

skulle vara närvarande för dagen vid enkätundersökningen.  

Att behöva komplettera med fler enkäter i efterhand var inget alternativ då tradering och 

glömska infaller. Ett urval av respondenter inom samma ålder och liknande 

förutsättningar ger möjlighet att generalisera det resultat som framkommit vid 

undersökningen, för liknande grupper ifråga om ålder och förutsättningar. Detta är dock 

något vi valt att inte beakta. Vi ämnar endast undersöka dessa specifika klasser och 

dessa elevers uppfattning av den guidade turen de har gått på slottet.  

5.6 Avgränsningar 

Från början var tanken att vi skulle ha undersökt samtliga elva klasser som deltog i Brott 

och Straff på Kalmar slott. Vi hade tänkt söka skillnader mellan respondenterna i tätort 

och glesbygd. Vi valde dock att göra fallstudien spetsigare genom att endast inrikta den 

på Kalmar tätort. Vi hade även planerat att undersöka skillnader mellan pojkar och 

flickor, varför det i enkäterna finns möjlighet att kryssa i vilket kön respondenten tillhör. 

En undersökning av denna storlek skulle dock ha blivit alltför omfattande och 

tidskrävande efter det tidsspann och de begränsningarna vi har. Vår undersökning består 

av 115 enkätsvar, från sex olika åttondeklasser som alla är belägna i Kalmar tätort. 

Respondenterna kommer från två olika högstadieskolor. 

Vi valde att avgränsa undersökningen till en skola som låg nära stadskärnan av Kalmar 

stad, som hade tre åttondeklasser och en skola utanför stadskärnan som även denna hade 

tre åttondeklasser, sammanlagt sex klasser. Med detta föll fem åttondeklasser från 

glesbygden utanför Kalmar tätort bort. Den skolan som är belägen nära stadskärnan 

                                                 
47

 Björkdahl Ordell, S & Dimenäs, J, (Red.), 2007:196. 



12 

 

 

kommer vi att kalla för skola X och den skolan utanför stadskärnan kommer vi att kalla 

för skola Y.  

Under observationen observerades inte den enskilde individen utan snarare som en 

grupp. Det har för oss varit av stor vikt att gå med och observera, för att själva förstå vad 

det är vi vill studera. Dessutom har vi försökt observera skillnader på hur guiderna 

uttrycker sig. Detta för att upptäcka differenser mellan de två guiderna vi gått med. Vi 

förde under observationerna löpande protokoll för att komma ihåg diverse händelser och 

uttryck hos eleverna.
48

 Guidernas skillnader guideturerna emellan är emellertid inget vi 

valt att ha med i vår studie, då skillnaderna mellan de två turerna var så små, var det 

inget vi kunde använda. Skillnader mellan de två turerna alltså inget som påverkade 

elevernas enkätsvar.  

Brott och Straff pågick på Kalmar slott vecka 46 och vecka 47 under 2012. 

Enkätundersökningen skedde den 20:e och 26:e november 2012. 

 

5.7 Innehållsanalys 

Innehållsanalysen handlar om att bearbeta enkäterna vi delat ut och samlat in och få fram 

enkäternas centrala innehåll till en diskussion. Det som innehållsanalysen främst 

kommer att vara till hjälp med är att utvinna den konkreta informationen ur vår empiri, 

kring hur varje elev upplevde dagen om Brott och Straff. 

 

5.8 Etiska ställningstaganden 

Vi har under arbetets gång, i och med arbetet med enkäter, förhållit oss till de 

forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet utgivit. I och med den initiala kontakten 

med rektorer meddelade vi att eleverna kommer att vara anonyma. Det har inte varit 

något tvång att delta i enkätundersökningen och de elever som inte haft orken eller viljan 

att göra enkäten har därför lämnat den blank, andra lämnade den blank då de inte var 

med under den dag enkäterna berör.  

Då vi först presenterade oss i klassrummen förklarade vi syftet med enkäterna och att 

deras deltagande var frivilligt, det är här viktigt att informationen kring elevernas 

uppdrag innefattar alla inslag i den aktuella undersökningen.
49

  

De elever som medverkat i undersökningen har själva fått avgöra om de vill avbryta 

enkäten
50

, exempelvis om det är frågor som är svåra att förstå har de då fått lämna 

frågan tom för att försöka svara på nästa fråga. I vissa fall har frågorna besvarats med 

skämt och ironi och därför inte heller varit svar vi kan använda oss av, men det är 

deltagarnas rätt att svara vad de känner för utan några negativa följder.  

Åldersgränsen är femton år vid undersökningar i vanliga fall. Vi valde att gå efter 

lärarnas förslag och inrådan att genomföra undersökningen med eleverna trots att alla 

inte fyllt femton i klasserna. Medvetet hade vi inga frågor av känslig karaktär för att 

känslan av kränkning skulle utebli. 
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Enligt Vetenskapsrådets nyttjandekrav får det insamlade materialet endast användas för 

forskningsändamål och inte lånas ut i kommersiellt syfte.
 51

 Vi gör undersökningen 

delvis på uppdrag av KLM som har fått ta del av vårt material för att utvärdera sin dag 

med Brott och Straff. Även Kalmar slott kommer att som delägare i Brott och straff få ta 

del av respondenternas svar i vår undersökning. Även personal på Kalmar slott kommer 

att få ta del av materialet för att utvärdera sin guidning på slottet. Detta är dock i 

forskningssyfte samt utvärderingssyfte och inte på något sätt kommersiellt. Vi har därför 

upplyst lärare och rektorer om detta, samt nämnt detta vid utdelningen av enkäterna. 
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5. RESULTAT 

Nedan redovisas det empiriska materialet vi fått in via enkäterna. Empirin redovisas 

fråga för fråga så som de stod listade i enkäten. Det blir enklare att redovisa materialet 

och att diskutera materialet i analysen. Från skola X fick vi in 66 enkätsvar, från skola Y 

fick vi in 49 enkätsvar, sammanlagt 115 enkäter. Den första frågan i enkäten är: 

 

Vad tyckte ni var mest intressant under er dag på slottet? (Vad var särskilt bra och 

varför?) 

En övervägande majoritet av respondenterna har besvarat den första frågan med att det 

var intressant eller kul att guiderna hade dramatiska, inslag eller teater som 

respondenterna valt att kalla det. Ett svar som reflekterar majoritetens svar är det en 

respondent skrev: ”Man fick diskutera vad man tyckte om allt, det var bra. ”De ’spelade’ 

upp teater ibland och det var roligt.”
52

 Ett annat av respondenternas enkätsvar som väl 

beskriver dagen, var en respondent svar: ”Det var bra att de spelade teater samtidigt som 

de berättade fakta. Det blev lättare att lära sig då. Det var bra att det bara var vår klass, 

då det kändes som om allt var bara för oss.”
53

 Respondenterna skiljer på skådespeleri 

och guidning men menar samtidigt att de är sammanlänkade, erfarenheten som de 

upplevt är fortfarande samma. 

Ett annat vanligt förekommande svar i enkäterna är kring den andra halvan av 

temadagen, då eleverna får svara på diverse dilemmafrågor kring Brott och Straff enligt 

tämligen moderna scenarion eller dilemman som respondenterna valt att uttrycka sig. En 

har på enkäten valt att svara: ”Dilemafrågorna [sic] var roliga, för det var kul att höra 

hur de andra tänkte, och så var det bra frågor.”
54

 Svaren har ofta besvarats med att det 

var ”skoj” att se slottets lokaler. Andra har svarat att kvinnofängelset var spännande, 

något som ständigt återkommer i enkäternas svar. 

En grupp respondenter på skola X har valt att besvara frågorna lite annorlunda, ”Tyckte 

inte det var särskilt kul/pepparkakemannen tråkig”
55

. Det är således fel att diskutera 

seriositeten i svaren, då en grupp om fem respondenter i klassen svarat att de enda bra 

med dagen var pepparkakorna och att resterande del av Brott och Straff var tråkigt. 

Gruppen av respondenter såg enkäten mest som rolig sak och tramsade under lektionen 

då enkätstudierna ägde rum. Resterande delen av klassen i fråga har svarat att 

diskussionerna efter vandringen var bäst och att det var spännande att se sina 

klasskamraters ställningstagande i de olika frågorna och de dilemman eleverna skulle ta 

ställning till.  

Slutligen efter en längre bearbetning av samtliga 115 svar, med endast ett fåtal 

respondenter ur samma klass som svarat att det var tråkigt, har en resterande summa om 

110 respondenter svarat att det var intressant. De allra flesta har svarat att teatern var 

mest intressant. Ett mycket stort antal har svarat att det bästa med vandringen var den 

diskussion som ägde rum efter själva guidningen. Här fick de reflektera över de straff 

som fanns då och även de straff som finns nu. De fick även reflektera efter sina egna 

tankar och uppfattningar kring Brott och Straff. Det tredje mest uppskattade var 
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fängelsehålorna, då övervägande kvinnofängelset. Det är en lokal som bevarats på slottet 

som permanent utställning för att visa den primitiva anstalt där kvinnor fick sitta av sin 

fängelsetid. Där finns även bilder på diverse straff som diskuterades under 

vandringen/guidningen.  

 

Hur uppfattade du de historiska berättelserna kring slottets fångar? (Var de 

givande och spännande, eller tråkiga?) 

Frågan är formulerad för att ge respondenterna några alternativ, för att med enkelhet 

förklara på ett ungefär hur svaren kan formuleras. Det var inte ett sätt av oss att vägleda 

svaren, snarare visa på alternativ. Då alternativet tråkigt fanns med var det ett mindre 

antal som använde detta i svaret, ett exempel på ett svar var ”Det var rätt spännande, 

men även tråkigt. Vissa fakta var väldigt intressanta.”
56

 Detta svar sammanfattar flertalet 

svar ur enkäterna. Ett annat svar som skiljer sig något var ”Att se t.ex. tavlorna medan 

han pratade gjorde att jag kunde tänka mig hur det var, man ser berättelsen i huvudet. 

Det var bra för då förstår man berättelsen bättre.”
57

 Respondenten i fråga tänkte på 

kvinnofängelset, något som varit väldigt populärt, efter vad vi kunnat uttyda i enkäterna. 

Majoriteten av svaren innehåller orden ”spännande” och ”intressant”.  Endast ett fåtal av 

enkäter förklarar att upplevelsen inom Brott och Straff var tråkig, någon har svarat att 

det innehöll för mycket information.  

Slottets historia och de händelser som utspelat sig där var något som respondenterna 

lyfte fram i svaren, det handlar inte alltid om brotten och straffen i sig, snarare hur det 

har varit på slottet. Det finns tendenser som pekar på att de flesta eleverna inte visste att 

slottet varit ett fängelse av så hemsk karaktär. Ett svar på detta var ”Givande tror jag, 

man fick mer förståelse om vad som hänt på slottet”
58

 Att kortfattat förklara sig var 

också väldigt vanligt, ett svar som är vanligt, ord för ord oberoende klass, skola eller kön 

är ”Det var både givande och spännande”.
59

 Alternativt har respondenten skrivit givande 

och spännande.
60

 Ett annat svar som speglar ett alternativ till att det var spännande, 

intressant och givande var: ”Inte jättespännande, men tillräckligt för att man skulle 

lyssna”.
61

 Den övervägande delen respondenter har skrivit att det var spännande, och 

intressant, alltså att de uppskattade dramatiken i guidningen men inte alltid att det var 

direkt roligt att vandra omkring på slottet och lyssna till informationen, även om gruppen 

av dessa svar varit påtagligt liten. Dramatiseringen i vandringen var alltså mycket 

uppskattad då flera av respondenternas svar är lika exemplet: ”Spännande och givande. 

Man lyssnade mer när det hände lite roliga och läskiga saker också. (Teater)”
62

 Att de 

inslag av teater som fanns med på guidningen kunde uppfattas som skrämmande var 

något vi förstod under de två observationerna vi deltog vid. Miljöerna samt berättelserna 

kring slottet och dess fångar kan också verka skrämmande för vissa.  

Det är inte troligt att flera elever uppfattat hela guidningen enhetligt, även om ett stort 

antal svar är mycket lika varandra i dess formulering. Det är mycket som enkäten inte tar 

upp och mycket som svaren inte berättar. Vissa av svaren har visat att respondenterna 
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uppfattat Brott och Straff som en och samma tidsålder. Guiden talar dock om fångar 

under ett par olika århundraden, i ett av svaren skriver en respondent ”Det var roligt att 

lyssna på för man fick reda på hur det hade det på den tiden.”
63

 Det är många personer 

och händelser som finns med under guidningen, men flera av dessa är under slutet av 

1700-talet fram till mitten av 1800-talet. Så antagligen är det denna tidsperiod som 

eleven i fråga hade i åtanke.  

 

Går det att förstå hur fångarna hade det på slottet genom de två guiderna? Varför 

kan man det eller inte det? 

De två guiderna hade olika mycket utrymme under guidningen. Den ena guiden som för 

gruppen genom slottet och berättar en hel del om dess historia är sedan tidigare en 

erfaren guide på Kalmar slott. Den andra guiden hade mindre tid men står istället för 

mycket av de dramatiska inslagen under guidningen.   

Av svaren att döma är båda representanterna lika omtyckta, men en övervägande andel 

av enkätsvaren menar att de inslag av drama, eller teater som de kallar det, var mycket 

givande och skapade en förståelse och inlevelse. Berättelserna var också tydliga och bra 

berättade av båda guiderna enligt de flesta svaren. Ett av svaren lyder: ”Det är svårt att 

exakt förstå hur de hade det men man förstår att straffen var mycket hårdare då än vad 

det är nu.”
64

 

Det svar som verkar råda hos en övervägande majoritet är i stil med: ”Ja det gör det för 

det var bra berättat.”
65

 Men flera, framför allt noterbart flickor, har skrivit i stil med ”Ja, 

de spelade ju upp hur det var och man fick veta hur de hade det och kunde därför 

föreställa sig hur det var.”
66

 

Det finns givetvis de som svarat lite avvikande även här, en respondent på skola Y har 

svarat: ”Man kan inte det riktigt för man måste hos verkligen vara i den situationen 

själv.”
67

 Ett annat avvikande svar var ”Förstog [sic] allt perfekt. Det var tydliga och var 

intressanna [sic] så man ej tyckte att det blev lång tråkigt. Väldigt intressant.”
68

 ett annat 

avvikande svar var ”Klart man inte kan. Man fattar ju att det var hemskt, men inte hur 

hemskt.”
69

 

Trots de avvikande svaren har en övervägande majoritet svarat att guiderna hade bra 

inlevelse, att det var spännande berättelser samt att de dramatiska inslagen skapade en 

större inlevelse för lyssnarna.  Exempel på detta är ”Ja för att dem hade skådespelare 

som gjorde att man fick en bättre tanke om dem.”
70

 Ett annat bra exempel på dessa svar 

är: ”Det gick att förstå mycket bra hur fångarna hade det genom att dem berättade 

mycket och ’spelade teater’.”
71

 

En respondent har svarat att de endast hade en guide under guidningen, vilket i och för 

sig inte är fel, då den ena guiden, endast gjorde de dramatiska inslagen på de olika 
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platserna i slottet, men hade ett avsnitt under guidningen då hon tar av sig mössan och 

säger att hon inte längre är i den historiska karaktären då hon bytt kläder till moderna 

kläder, och då berättar en historisk händelse.  

 

Är guidning på plats ett bra sätt att lära sig på? Varför är detta i så fall bra? 

Att uppleva en berättelse eller historia på plats verkar vara viktigt för respondenterna, 

den övervägande delen av alla enkäterna tyder på att eleverna själva föredrar denna 

undervisningsform framför att arbeta i skolan. Att vara på platsen och med egna ögon 

uppleva objekt och rum skapar förståelse. För att sammanfatta de vanligaste 

enkätsvarens karaktär ges här några exempel på respondenternas enkätsvar: 

”Då får man höra historier och då lär man sig samtidigt som man går runt. Om du inte 

hör historien från någon går du bara runt och kollar på saker du inte förstår.”
72

, ”Ja man 

kanske förstår bättre ifall man får besöka platsen och lära sig där.”
73

, ”Det är bra för då 

berättar dem så att alla är med och dem gör rundturen intressantare och roligare.”
74

, ”För 

man får en annan känsla när man sitter på samma ställe som vissa saker faktiskt har 

utspelat sig på.”
75

, ”Det tycker jag. För det är roligare att gå runt och se en massa saker 

än att sitta på en stol i klassrummet och lyssna på en lärare.”
76

 och ”Ja det är det för man 

kan bättre leva sig in i det och förstå bättre hur det var”
77

 

Det verkar som om det är just för att guidningar är en ovanligare undervisningsform som 

eleverna finner dem rolig och spännande. Den är också enklare att förstå då eleven kan 

se på saker och ting medan man upplever historian och historiska miljöer med egna 

ögon.  

Det är endast ett fåtal av respondenterna som svarat att de inte skulle vara ett bra sätt att 

lära sig på, men då endast med ett ”nej” som svar utan något mer. Det är därför inte 

mycket svar att citera. De personerna som svarat ”nej” på frågan är samma grupp 

respondenter på skola X som svart kort och oseriöst tidigare men ändå svar som går att 

använda sig av som en spännande kontrast. 

Det verkar som att den övervägande majoriteten av respondenterna även här har besvarat 

frågan att platsen och berättelserna är viktiga för att förstå historien. Det har hittills 

bland enkäterna aldrig varit så stor enighet som vid denna fråga, det är här 

respondenterna är mest enade i svaren.  

 

Kan man lära sig något om nutid genom att studera dåtid och i så fall vad? 

Det är en fråga som kan uppfattas som oklar men besvarades av alla respondenterna 

förutom ett fåtal som behövde få frågan förklarad. Vissa har inte förstått frågan men inte 

frågat oss utan svarat ”Vet inte”
78

 eller bara ett frågetecken på frågan i sig. De allra 

flesta har ändock besvarat frågan. Vi insåg själva att frågan var svår att förstå ur 
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respondenternas perspektiv, men detta först när alla enkäter hade besvarats. Då de flesta 

faktiskt har förstått frågan och även besvarat den lyder ett exempel på ett enkätsvar 

följande: ”Ja, mycket historia visar varför det är som det är nu”
79

 Svaret är väl 

beskrivande för de allra flesta av enkätsvaren. Liknande svar är: ”Man kan få en bättre 

uppfattning hur straffen skiljer sig, men de berättade också en del om dagens straff 

samtidigt.”
80

 

Guiden berättar om nutidens brott och straff vid flera tillfällen och även i den avslutande 

gruppövningen. Detta kan vara anledningen till respondenternas kopplingar till nutid. 

Guiden ställer dessutom frågor till gruppen där guiden drar paralleller till dagens 

samhälle och straffen idag, att straffen ofta finns kvar i en eller annan form, exempelvis 

skamstraff eller psykisk tortyr.  

Då vi formulerade frågan ämnade vi försöka få svar på om historia kan förklara varför 

samhället ser ut som det gör idag, och på detta vis få eleverna att tänka till kring dagens 

samhälle och hur det har förändrats. Som svar på frågan fick vi bland annat: ”Genom att 

studera händelser som skett kan man få en bättre överblick av det som komma skall”
81

 

Ett annat svar, som flera andra respondenter svarat är ”Ja, man kan lära sig varför och 

hur det är som det är idag.”
82

 Genom att respondenterna har reflekterat över dåtid och 

nutid har de fått förståelse för hur historiska händelser påverkar oss i nutid. Ett annat 

exempel på detta är en respondent på skola X som skrev ”Man kan se mönstret mer 

konkret och se dåtidens misstag upprepade i nutid osv. Man lär sig reflektera om då och 

nutid.”
83

 Mer om Brott och Straff skrev en annan respondent på skola X: ”Ja, man kan se 

hur straffen och lagen har ändrats på både bra och dåliga sätt.”
84

 

Samtliga svar ser mer olika ut på denna fråga än tidigare, men en viss enighet finns kring 

att man absolut kan lära sig om dagens samhälle genom att studera historia. En 

respondent skrev kortfattat: ”Man kan lära sig om utveckling”.
85

 Vilket betyder att 

respondenten i fråga har reflekterat över temat. Utveckling är trots allt så pass centralt i 

historia och ger en tydlig koppling till nutid.  

 

Hur tycker du att straffen skiljer sig, dåtid och nutid? (Var det bättre förr?) 

Respondenterna hade mycket spridda tankar om frågan men då den var tvådelad har en 

tydlig majoritet ändå trätt fram med åsikten att straffen skiljer sig mycket från dåtid och 

nutid, men att straffen var hårdare och i många fall sämre förr.  

Av 113 svar på frågan svarade 90 respondenter att straffen var hårdare eller sämre förr. 

Det var 9 stycken som svarade att de tyckte att det var bättre förr och att dagens straff 

var för milda. Varför de tyckte att straffen var sämre förr var inte bara själva straffen i 

sig utan även hela rättssystemet som respondenterna var kritiska till, som till exempel 

det orättvisa i hur straffen utdelades, ”Nej, man kunde ju bara säga att hon/han var 

skyldig och staten eller kungen skulle vinna. T.ex. svarta rumet [sic]”
86

 eller ”straffen 
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var inte lika rättvisa som idag”.
87

 En del respondenter reflekterade över bristen på bevis 

vid ett eventuellt brott, som en respondent på skola X som utryckte sig”...Du behövde ju 

inte ens några bevis för att få ett dödsstraff”
88

, det var flera elever som utryckte sig på 

liknande sätt. 

Ett tema som flera av respondenterna utryckt reflektioner runt var dödsstraff. Här var 

svaren mycket splittrade. Det fanns de respondenter som utryckte att kanske inte 

dödstraff var en så dum företeelse, men att det endast skulle vara till för dem som 

verkligen förtjänade det. ”Det skiljer sig väldigt mycket. Det är bättre nu. Men ibland kan man 

ju tycka att det ska finnas dödstraff eller tortyr på folk som dödat väldigt många.”
89 

”Straffen var mer brutala då. Jag saknar lite det idag”
90

 ”Det är lite mer humana nu men 

det var bra förr”
91

 ”Att man kunde dömmas [sic] till döden var bra. Annars inte bättre 

nu”
92

 ”Förr i tiden kunde det bli dödsstraff. Det var bra på ett sätt men man tjänade sitt 

straff snabbt. Nu får man lida mer i fängelse”
93

 

Det fanns även flera av respondenterna som tydligt utryckte motvilja mot dödsstraff. 

”Det var inte bättre förr och det finns inget dödsstraff längre i Sverige och det är en bra 

sak”
94

 

Enkätfrågan fick också ett fåtal svar som dessa reflekterat över, till exempel om då och 

nu ur ett internationellt perspektiv, och menade att det var bättre idag om man såg till 

Sverige, men inte i alla länder. ”Helt klart, så är det bättre nu om man jämför i 

Sverige”.
95

 Mindre än en handfull respondenter menade att straffen var hårdare förr men 

det var bra då det innebar en mindre brottslighet. ”Straffen var hårdare förr så det blev 

nog mindre brott”
96

 En enstaka respondent utryckte sig om straffen som ”Straffen 

behövde inte vara hårda för alla kände alla”
97

 Troligtvis menar respondenten att 

skamstraffen kunde vara värre än fysiska straff på medeltiden då samhällen var så pass 

små, att ett offentligt skamstraff, då en person hängs ut och blir bespottad, gör att 

personen aldrig mer kan visa sig i staden. Detta är något som guiden nämner och drar 

paralleller med modern tid då personer kan hängas ut på Facebook. 
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6. ANALYS OCH DISKUSSION 

Inför redovisningen av vår analys och diskussion har vi valt att dela upp det i två delar 

där temadagen brott och straff först analyseras med hjälp av Karlssons fyra typologier av 

historiebruk. Därefter för vi en diskussion med hjälp av respondenternas enkätsvar i 

relation till historiebruksteoretiska perspektiv. 

 

6.1 Typologianalys 

Samtliga fyra sätten av historiebruk har framkommit i och med respondenternas 

upplevelser av Brott och Straff. Kalmar slott är i sig en historisk miljö som återskapats 

till renässansens skick efter mycket intensivt arbete med restaureringen men även med 

arkeologi, informationsskyltar som finns utspridda över hela området. Det vetenskapliga 

bruket finns på platsen, men även genom de två guiderna som förmedlar historiska 

personer och händelser. De berättar hur fångarna hade det och hur slottet har brukats 

som fängelse genom tiderna. Även hur straff utfärdades, något som vi i enkätsvaren har 

berört och som för de flesta av respondenterna något nytt och främmande. Det sättet som 

guiderna berättar på samt det sätt de utför de dramatiska inslagen på är båda i enlighet 

med det vetenskapliga historiebruket. Dessa personerna rekonstruerar historiska 

händelser och sprider dem på pedagogiskt vis till en grupp elever.
98

 

Det som är det mest centrala bruket i vår analys, är det existentiella bruket, då detta 

handlar om att människor skall kunna orientera sig i tiden och finna kopplingar mellan 

då och nu samt försöka hitta sin egen indentiet. Detta är innebörden med Skapande 

skola- projektet samt kulturmiljöpedagogik. I enkätsvaren har många av respodenterna 

kopplat samhällets utveckling som ett mönster som ständigt utvecklas. Flera har bland 

annat skrivit att det var hemskt förr och gör en emotionell koppling till det förflutna, 

angående straffen och de fångar som satt på slottet. Detta bidrar till respondenternas 

indentitetsskapande som individer, som lever i dagens samhälle och de likheter som idag 

fortfarande finns med det som omnämns under den guidade turen Brott och Straff.
99

 

Flera respodenter har till och med skrivit att det är bättre nu än förr, andra tvärt om. 

Respondenterna har diskuterat kring moralen i dödsstraff och många har påvisat detta i 

enkäterna. Dödstraffet var ett centralt tema genom den guidade turen och den följande 

diskussionen som eleverna fick delta i. Den övervägande majoriteten ansåg i sina 

enkäter att det var bra att dödstraffet inte längre fanns i Sverige, men vissa respodenter 

menar att det är synd att vi inte har dödstraff kvar i Sverige för vissa grövre brott.  

Diskussionen kring dödstraff och moral är direkt anslutet till det moraliska bruket av 

historia, de orättsvisor som redovisas och diskuteras under guidningen är många, några 

av de fångar som omnämns var oskyldigt dömda, enligt de dramatiska inslagen som 

förekommer. Även diskussionerna kring dödstraff resulterar i moraliska tvister där vissa 

av respondenterna har skrivit i sina enkätsvar att många oskyldiga döms och dödas. 

Diskussionerna som följer den guidade turen riktar sig till att reflektera över moral, om 

rätt och fel.
100

 Slutligen tillkommer ett sista bruk, om än av mindre omfattning än de 

övriga, det politiska bruket. Guiden Christopher drar ständigt under guidningen 

paralleller mellan nutid och dåtid. Vid en diskussion kring skamstraff använder han sig 
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av sin mobil och diskuterar kring en bild om en person som efterlyses för en misshandel 

i Stockholm. Han diskuterar att anledningarna för misshandel aldrig tas upp, bara att 

personen är efterlyst. Det politiska bruket av historia är till stor del inriktat på att finna 

direkta likheter med historien, och inslag som kan ses som oförändrade.
101

 Scenariet med 

bilden på mobiltelefonen är, enligt guidens mening ett skamstraff som kan liknas med de 

i medeltidens Kalmar. Även under guidningens förlopp dras flera paralleller mellan det 

historiska samhället och dagens samhälle, exempelvis diskussionen om att många av 

dagens länder fortfarande använder sig av dödstraff eller psykisk tortyr, något som kan 

synas i respodenternas reflektioner.  

 

6.2 En vidare didaktisk diskussion 

Enkätsvaren är alla unika men ger oss mycket information. En övervägande majoritet 

tenderar att leda mot samma håll, att denna form av undervisning är bra i begränsad 

mängd. Det går givetvis inte att applicera kulturmiljöpedagogik på allt, men till vissa 

historiska och samhällsvetenskapliga teman går det bra. Att låta eleverna ’röra’ vid 

historia ger dem en helt annan inblick och kan förverkliga och visualisera historiska 

tillfällen.  

Vi har nedan valt att redovisa vår analys i enlighet med de frågor vi inledningsvis ställde 

inför vår undersökning. 

 

Hur har eleverna beskrivit sitt möte med slottet och temat Brott och Straff? 

Elevernas svar tenderar att överensstämma med varandra i många olika avseenden. Vissa 

avvikelser finns och ofta är svaren olika varandra men innehåller samma centrala 

innehåll. Vissa kan beskriva dagen som givande och spännande, medan andra beskriver 

den som intressant och rolig. Båda svaren är, som vi ser det, av samma 

innehållsanalytiska karaktär.  

Det som särskilt utmärker svaren är respondenternas tacksamhet gentemot de dramatiska 

inslag som guiderna valt att ha med. Det är uppmärksammat att 110 av de 115 svaren 

valt att nämna något om hur de uppskattat drama eller som de ofta valt att uttrycka sig, 

teater.  

Att göra teater eller dramatiska scener med historiska händelser eller människoöden är 

ett bra exempel på bruket av historia och kallas för kronotop.
102

 Att göra historiska 

temadagar är även detta ett bra exempel på historiebruk. Respondenter har även svarat 

att det är enklare att lära sig då man ser teatern, inte att förglömma att respondenterna på 

skola Y har haft en tidsintervall på över en vecka mellan det att de gick Brott och Straff 

och det att de fick besvara enkäterna. Detta har gett dem lång tid att reflektera över 

temat. Lindqvist menar att elever ofta lär sig bättre genom historiska skådespel då de 

upplever tid annorlunda än en vuxen person. Hon menar att elever och yngre barn 

upplever historiska skeenden i ett utvidgat presens, det vill säga ett långdraget nu.
103

 Det 

är dock endast en av de tillfrågade klasslärarna som har för- eller efterarbetet med det 
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aktuella temat i anslutning till temadagen, men samtliga har för avsikt att använda det 

medföljande efterarbetesmaterialet vid ett senare tillfälle. 

Många av respondenterna har dessutom svarat att den diskussion som hölls efter 

guidningen var mest intressant, då fick de se hur deras klasskamrater tyckte och tänkte 

om diverse straff. Några har svarat att kvinnofängelset var det bästa med vandringen och 

har beskrivit denna del av slottet. Kvinnofängelset är en permanent utställning som står 

öppen under slottets öppettider. Kvinnofängelset är en utställning över de straff som 

kvinnor fick genomlida då de begått brott under århundraden 1400-1800, bilderna kan 

exempelvis innehålla en kvinna som blir levande begravd, eller ”kvick i jord” som det 

heter enligt guiden. Detta verkar flera av respondenterna ha funderat och reflekterat över 

efter guidningen, och beskriver detta som spännande och intressant. Guiden var här en 

auktoritet som eleverna lyssnade till utan att ifrågasätta. Han band det förflutna till nuet 

genom att dra paralleller konstant mellan dåtidens brott och straff och hur det är idag.
104

 

Guiden förde dessutom en dialog med respondenterna där de fick svara på frågor som 

utgjorde den fortsatta guidningen. Det är genom dialogen som guidningen går vidare. 

Guiden i fråga är inte bara guide utan även utbildad lärare vilket gör hans roll som ledare 

för grupper likt dessa naturlig och får med enkelhet uppmärksamheten som behövs. 

Därför råder det inte heller en maktkamp om kommunikationen under guidningen och 

handlingen kan utan svårigheter fullföljas.
105

 

Det är även flera respondenter som har reflekterat kring slottet och slottets förflutna. Likt 

ett av svaren ”Givande tror jag, man fick mer förståelse om vad som hänt på slottet”
106

 

visar att eleverna inte har allt för goda kunskaper om det lokala slottet i Kalmar.   

 

Hur har respondenternas syn på brott och straff påverkats till följd av temadagen? 

Respondenterna har uppskattat fördelarna med dramatiska inslag, de flesta verkar tycka 

att man kan förstå hur fångarna hade det på slottet medan andra menar att man absolut 

inte kan leva sig in i ett människoöde förrän man är där själv. Det kronotopiska 

arbetssättet ger sken av att något, en person eller objekt skulle kunna transporterats från 

då till nu
107

, vilket är fallet vid de som respondenterna kallar för teatern. De verkar 

samtidigt haft dagens brott och straff i åtanke då de besökte slottet, en av respondenterna 

svarade: ”Det är svårt att exakt förstå hur de hade det men man förstår att straffen var 

mycket hårdare då än vad det är nu.”
108

 Respondenten lär ha menat att man aldrig kan 

förstå just hur personen kände, men man kan förstå hur personen blev behandlad, att 

detta skiljer sig från dagens straff.  

En av de viktigaste händelserna under temadagen är att eleverna fick diskutera efteråt. 

Under själva diskussionen fick eleverna sitta i grupper och diskutera, men även göra 

fysiska ställningstaganden genom att ställa sig vid en skylt som innehöll de svar som 

eleverna ville applicera på de valda scenarier som guiderna läste upp.  

Det mest centrala i vår undersökning är det som sammanfattats i enkätfrågan: ” Kan man 

lära sig något om nutid genom att studera dåtid och i så fall vad?” Trots att frågan varit 
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något svår att tolka för respondenterna framkom en hel del svar som tyder på att 

respondenterna verkligen har funderat kring ämnet i efterhand. Mycket handlar om hur 

lärarna har arbetat med uppföljningsarbetet.
109

 I flera av respondenternas svar finns 

tydliga tendenser på att de har reflekterat efter att de gått vandringen och deltagit i 

gruppdiskussionerna på Brott och Straff, men även att de arbetat med det vid ett tidigare 

eller senare tillfälle i skolan. För ett område som den historiska kontexten i relation till 

dagens samhälle ur ett rättväsendes perspektiv ger outtömliga möjligheter till reflektion, 

enskilt såväl som i grupp.  

Det centrala i respondenternas svar på denna fråga handlar mycket om utveckling, alltså 

hur samhället genomgår utveckling och förändring genom historien. Här ingår även de 

svar där respondenterna svarat att funktioner i dagens samhälle förklaras om man 

studerar historia, exempelvis: ”Ja, mycket historia visar varför det är som det är nu”
110

 

men även ”Man kan få en bättre uppfattning hur straffen skiljer sig, men de berättade 

också en del om dagens straff samtidigt.”
111

 Under den ena observationen vi deltog i 

lyssnade vi mycket intensivt till den andra delen av respondenternas temadag, då de 

förde diskussioner. Här uppstod diskussioner, klasskamrater emellan, om vad som är 

etiskt och moraliskt korrekt. Vissa ansåg bland annat att straff skulle vara hårdare, likt de 

berättelserna som guiden berättade, vissa ansåg att straffen var för hårda. Något som vi 

såg att de flesta var emot var dödstraff, då många som straffades med detta, menade 

eleverna, var oskyldiga. Förkunskaperna för dödstraffen och andra brott respektive straff 

verkade finnas hos eleverna, vilket gör att man kan anta att eleverna har haft ämnet i 

skolan. Då brott och straff ingår i kursplanen för högstadiet är detta aktuellt för de 

åttondeklasser som deltog och leder därför till följande fråga.   

 

Hur ser respondenterna på själva temadagen, är sådan pedagogik lärofrämjande?  

Vår studie visar att respondenterna har uppskattat dagen och sett den som mycket 

givande och lärorik. Huruvida de har uppfattat dagen som ytterligare en lektion eller som 

något annat är inte uttalat av respondenterna. Det är däremot möjligt att tolka det som att 

respondenterna har uppfattat temadagen som något som skiljer sig från den typiska 

klassrumssituationen.
112

 Detta eftersom respondenterna nämner flera faktorer som 

speciellt roliga eller minnesvärda, som till exempel de dramatiska berättelsedelarna och 

de fria diskussionstillfällena. ”Man fick diskutera vad man tyckte om allt, det var bra. De 

’Spelade’ upp teater ibland och det var roligt.”
113

Det kan även vara så att respondenterna 

uppfattar temadagen som något annorlunda än de vardagliga lektionerna, då de fick möta 

några personer som de tidigare inte har träffat eller att det sker på en annan plats än på 

skolan. Med hjälp av kulturmiljöpedagogik har guiderna skapat en läromiljö på den 

autentiska platsen och respondenterna upplever ett annat sätt att lära sig på än i den 

traditionella undervisningen i klassrummet.  

Dagens upplägg med en del guidning och en del diskussion ger respondenterna 

möjlighet att uppleva platsen och möjligheten att, till viss del, uppleva miljöer och 

sinnesintryck som är representativa för platsen och temat brott och straff. Genom delen 
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för reflektion, diskussion och ställningstagande ges respondenten möjlighet att reflektera 

runt sin egen plats i historien både i relation till den historiska tiden och framtiden. På så 

sätt ges respondenterna möjlighet att under temadagen såväl som efteråt utveckla sitt 

eget historiemedvetande samt reflektera över sin egen roll i historieskrivningen.
114

 

Respondenterna själva reflekterade över huruvida temadagens upplägg var ett bra sätt att 

lära sig på. En majoritet svarade att de tyckte det var ett bra sätt att lära sig på och att det 

skiljde sig en del från den traditionella undervisningen de normalt träffar på i skolan. 

Flera nämner hur platsens betydelse har inverkan på deras inlärning, då de får 

möjligheten att gå runt, se och känna på platsen men de nämner också vikten av att 

någon förmedlar informationen till dem om platsen de befinner sig på. En av 

respondenternas svar får representera flera respondenters liknande svar: ”Då får man 

höra historier och då lär man sig samtidigt som man går runt. Om du inte hör historien 

från någon går du bara runt och kollar på saker du inte förstår.”
115

 Respondenten menar 

att de behöver hjälp av någon annan för att förstå och således är kommunikationen viktig 

i ett liknande pedagogiskt arbetssätt. Som Hermansson Adler skriver så är 

kommunikationen en vital del i all undervisning om historia och således även inom 

kulturmiljöpedagogiken.
116

 Aronsson skriver om berättaren, i detta fall guiderna som är 

central i hela skedet. Det är de som sammanfogar platsen med historien i 

respondenternas ögon, något respondenterna skriver i enkäterna.  

 

Vad har respondenterna synliggjort i sina reflektioner från temadagen avseende 

brott och straff? 

Definitionen av historiemedvetande skulle kunna vara förmågan att som enskild invid 

kunna se den egna existentiella platsen i det historiska flödet.
117

 Många av 

respondenterna reflekterar över straffen då och nu, de gör ett ställningstagande hur de 

anser att straffen var tidigare och hur de är nu. Flera respondenter gör även en jämförelse 

mellan straffen då och nu och värderar därefter vilket som är bäst eller mest passande. 

”straffen var inte lika rättvisa som idag”.
118

  eller ”Att man kunde dömmas [sic] till 

döden var bra. Annars inte bättre nu”
119

 Respondenternas uttalanden har flera kopplingar 

till hur den historiska upplevelsen speglar deras egna erfarenheter och känslor.
120

 Som vi 

skrivit tidigare kan svaren från respondenterna skilja men vara av samma 

innehållsmässiga karaktär, därför har vi inte tagit hänsyn till om respondenten skrivit att 

det vara bättre nu eller att det var sämre förr, då de åsyftar samma sak. Respondenterna 

som anser att brotten var antingen sämre eller hårdare förr utgör en majoritet av de 

tillfrågade. Det finns dock ett fåtal som tycker att de straff som finns idag ofta är 

otillräckliga och att det därför borde finnas till exempel dödsstraff i Sverige idag. 

”Straffen var mer brutala då. Jag saknar lite det idag”
121

  

Aronsson skriver att historiebrukets genomförande och syfte är att ge en uppfattning hur 

det har varit och vad som inträffat och hur historia används idag. Han menar att 
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informationen måste tolkas på tillbördigt sätt, först genom guiden och därefter, i detta 

fall, respondenterna, och därefter reflekteras och diskuteras historien förhållande till 

nutid för att ett historiebruk ska ha använts.
122

 Respondenterna har svarat till exempel: 

”Det är lite mer humana nu men det var bra förr”,
123

 ”Att man kunde dömmas [sic] till 

döden var bra. Annars inte bättre nu”,
124

 ”Förr i tiden kunde det bli dödsstraff. Det var 

bra på ett sätt men man tjänade sitt straff snabbt. Nu får man lida mer i fängelse.”
125

 

Genom detta visar de att de har att de har tillgodogjort sig informationen, reflekterat 

över den och därefter gjort ett ställningstagande huruvida det var bättre eller sämre för 

eller nu, i hänseende brott och straff. 

Flera av respondenterna gav uttryck för reflektion eller tankar om dödsstraffets vara eller 

icke vara. Flera respondenter redovisade svar om att det finns personer som förtjänar 

dödsstraff om de dödat tillräckligt många människor. ”Det skiljer sig väldigt mycket. Det är 

bättre nu. Men ibland kan man ju tycka att det ska finnas dödstraff eller tortyr på folk 

som dödat väldigt många.”
126

Det är även ett fåtal liknande svar som innehåller ett 

exempel på en sådan person, Anders Behring Breivik. Det går därför att utgå ifrån att 

respondenterna har gjort en koppling mellan en aktuell händelse som utspelar sig i 

Skandinavien och en speciell företeelse som utspelar sig i en annan tid och gjort ett 

ställningstagande därefter.
127

 Denna typ av reflektion tyder dessutom på ett väl utvecklat 

historiemedvetande hos respondenterna som relaterar en historisk företeelse och en 

samtida händelse till varandra.
128

 

 

                                                 
122

 Aronsson, P, 2004:97 
123

 Respondent, skola Y, enkät, 26/11-12 
124

 Respondent, skola Y, enkät, 26/11-12 
125

 Respondent, skola Y, enkät, 26/11-12 
126

 Respondent, skola X, enkät, 20/11-12 
127

 Aronsson, P, 2004:97 
128

 Folkesson, Å, Aronsson, P & Sandström, E, 2002:155 



26 

 

 

7. SAMMANFATTNING 

Utifrån våra 115 enkätsvar kan vi finna att dessa respondenter upplever den 

dramatiserade guidningen i en autentisk miljö som ett intressant och bra arbetssätt som 

bryter det traditionella undervisningsmönstret. Eleverna som går på två skilda 

högstadieskolor i Kalmar tätort har varit med om temadagen Brott och Straff som är en 

del av Kalmar Läns museums kulturmiljöprogram och betalas av statliga medel från 

Kulturrådet.  

Vi har använt oss av kvalitativ enkätundersökning för att samla in empiri. Detta har 

sedan utvärderats efter ett innehållsanalytiskt perspektiv då vi valt att analysera 

respondenternas svar. 

Vi samlade in empirin på plats i klassernas egna klassrum under ordinarie lektionstid, 

vilket gav oss möjligheten att få fram flera, för oss intressanta aspekter ur 

respondenternas svar. Därefter bearbetade vi respondenternas svar ur ett 

historiebruksteoretiskt perspektiv för att få fram indikationer på hur respondenterna 

upplevt vad de lärt sig under temadagen. Vårt mål med undersökningen har varit att få 

fram respondenternas reflektioner kring kulturmiljöpedagogik och bruket kring denna 

form av pedagogik i framförallt historieundervisningen och 

samhällskunskapsundervisning.  

Av vår insamlade empiri kunde vi genom en innehållsanalys utvärdera svaren och skapa 

oss förståelsen kring respondenternas upplevda uppfattningar om dagen. De många 

dramatiska inslagen har av respondenterna varit mycket uppskattade och givande, även 

spännande, intressanta och roliga.  

Andra respondenter har svarat att slottets lokaler har varit intressanta, då oftast 

kvinnofängelset på Kalmar slott. Det är påtagligt många respondenter som inte har 

mycket tidigare förkunskaper om den lokala historien och det lokala slottet.  

Temadagen Brott och Straff innefattar fyra av Karlssons historiebruks typologier, det 

vetenskapliga, det existentiella, det moraliska, och det politiska. Det vetenskapliga 

historiebruket sker genom den historien som guiderna förmedlar och via de kronotoper 

som de upplevde under dagen. Det existentiella historiebruket tjänar historiemedvetandet 

genom att de skapar en förståelse om hur människor orienterar sig i tiden och hur de 

kopplar samman dåtid och nutid. Då många av respondenterna diskuterade dödsstraff 

och moral användes det moraliska historiebruket genom guidningen och den 

efterföljande diskussionen. Det politiska historiebruket används då guiden gör direkta 

kopplingar mellan företeelser från nutid till dåtid, som till exempel uthängningar på 

Facebook jämfördes med medeltidens skamstraff. 

Sammantaget har en övervägande majoritet av respondenterna svarat att 

kulturmiljöpedagogik eller upplevd historia varit mycket uppskattat och en bra kontrast 

mot den traditionella undervisningen i klassrummet. Ett intressant sätt att förankra 

kunskap men som för- och efterarbete, vilket sker i klassrummet innan och efter den 

temadagen med upplevd historia.  
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BILAGOR 

Bilaga 1  

Enkätfrågorna Pojke___  Flicka___ 

Vad tyckte ni var mest intressant under er dag på slottet? (Vad var särskilt 

bra och varför? ) 

 

 

 

 

 

 

Hur uppfattade du de historiska berättelserna kring slottets fångar? (Var de 

givande och spännande, eller tråkiga) 

 

 

 

Går det att förstå hur fångarna hade det på slottet genom de två guiderna? 

Varför kan man det eller inte det? 
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Är en guidning på plats ett bra sätt att lära sig på? Varför är detta i så fall 

bra? 

 

 

 

 

Kan man lära sig något om nutid genom att studera dåtid och i så fall vad? 

 

 

 

 

 

Hur tycker du att straffen skiljer sig, dåtid och nutid? (Var det bättre förr?) 
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Bilaga 2  

     

 

Brott och straff – Skapande skola 

Välkomna att delta i programmet ”Brott och Straff”, genom skapande skola, med era 

elever. Programmet genomförs under v. 46 och 47 på Kalmar slott och tiderna för just 

din klass har ni tidigare fått bekräftat. Ni träffar personal från Kalmar läns museum och 

Kalmar slott. 

Programmet inleds på slottets borggård där er guide möter upp. Ni kommer sedan följa 

med på en dramatiserad rundvandring i slottet. Olika karaktärer kommer dyka upp och vi 

berättar om människoöden genom tiderna, kopplade till olika brott. Vi kommer främst 

beröra perioden 1600-1800 men även lite kring medeltiden. Rundvandringen avslutas i 

borgstugan där vi sedan har en gemensam diskussion. Vad är rätt och fel? Varför blir 

man brottsling? Vem har rätt att döma? Vi kopplar de människoöden vi hört om till 

moderna rättsfall. Vi genomför någon enkel värderingsövning. Hela programmet tar två 

timmar 

Förberedelser 

Som förberedelse är det bra om ni hinner titta lite på det svenska rättsväsendet och hur 

det fungerar. Det kan även vara bra att repetera något om livet på 1600-1800-talet. Inga 

direkta förberedelser krävs men en förförståelse kan underlätta diskussionerna. Om ni 

vill förbereda lite mer så skickar vi med en artikel om en av slottets fångar som vi 

kommer berätta om i programmet. Han hette Lifven och var något av en småländsk 

Robin Hood som stal från de rika och gav till de fattiga. Om ni söker på Lifven på nätet 

så får ni upp mer material. Fundera över varför han blev brottsling och om det är rätt att 

stjäla om man ger till fattiga?  Tips på hemsida: www.domstolsverket.se  

Ta med anteckningsmaterial och varma kläder! 

Efterarbete 

Efter programmet kommer vi skicka med er ett material, som kretsar kring ett gammalt 

brev, att arbeta vidare med. En extern utvärdering kommer att göras av studenter från 

Linneuniversitetet, de kommer själva kontakta några grupper som deltagit i programmet. 

Välkomna till Kalmar slott, samling vid brunnen på inre borggården och ta varma 

kläder då det är kallat i slottets salar!  

 

 

 

http://www.domstolsverket.se/

