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Inledning 

När jag var liten hade jag svårt att förstå varför någon skulle vilja bli lärare eftersom jag 

uppfattade skolmiljön som instängd och enformig. Det var helt enkelt inget för mig, men ju 

äldre jag har blivit desto mer intresserad har jag blivit av pedagogik och lärande. Det var detta 

ökade intresse som fick mig att fastna för museologi-ämnet till att börja med. Innan det hade 

jag läst arkeologi, ett ämne som jag förstått att många tycker är spännande och vill lära sig 

mer om. Inför arbetet med C-uppsatsen var jag osäker på vad jag skulle skriva om, men jag 

visste att jag gärna ville arbeta med något som berörde både pedagogik och arkeologi.  

På grund av min osäkerhet vände jag mig till Västerbottens museum och där fick jag flera 

förslag av på uppsatsämnen från arkeologen och kulturmiljöpedagogen Susanne Sundström. 

Av dessa förslag var det två av ämnena som stod ut extra.  

Det ena var att utforma ett skolprogram riktat till äldre elever i högstadiet. Det är nämligen 

vanligt att ha skolprogram om arkeologi och kulturmiljövård för elever i låg- och 

mellanstadiet, men det är inte alls lika vanligt för äldre elever. Detta beror på att arkeologi och 

äldre historia inte finns med i läroplanen för högstadiets historieämne eftersom det är utformat 

efter en kronologisk ordning. Det är något jag kan känna igen från min egen skolgång, (även 

om det var tio år sedan jag gick högstadiet) att man i den åldern fick lära sig och diskutera om 

sentida företeelser, samt etik- och moralfrågor. 

 Det andra förslaget handlade om att på något sätt arbeta med det pågående projektet 

Kulturspår i landskapet – en resurs i skolan (KIL) som går ut på att visa vilken potential 

kulturmiljöer har och hur de kan användas i undervisningen i flera olika skolämnen, inte bara 

historia som kulturarvet ofta förknippas med. Detta projekt sträcker sig geografiskt från 

Västerbotten till ett område i Norge och består av ett stort antal samarbetspartners där bland 

annat Västerbottens länsmuseum ingår och ansvarar för projektet. KIL är inriktat mot lärare, 

elever och skolans verksamhet och ska resultera i fyra scener där kulturmiljön ställs i fokus 

för att användas i undervisningen, en bok, samt en fortbildningskurs för lärare på 

universitetsnivå.1 Att utvidga perspektivet till att även inkludera fler skolämnen än endast 

historia kan ses som en del i utvecklingen till att inte bara lära om kulturarvet, utan att också 

lära av och genom det.2  

                                                 
1 Projektet Kulturspår i landskapet - en resurs i skolan ansökan till Botnia-Atlantica. 
2 Sara Grut red. En omtolkad kultursatsning: Museerna och Skapande skola, (Östersund, 2014), 16. 
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På det sättet kan jag arbeta med arkeologin på ett relevant sätt. Dessa två förslag inspirerade 

mig till att försöka utveckla ett eget pedagogiskt program som kan ses som en blandning 

mellan ett skolprogram och en lärarhandledning, där skolor kan arbeta enskilt med aktiviteten, 

samtidigt som att en museipedagog med fördel kan tillsättas för att arbeta med klassen och 

sätta aktiviteten i en större museologisk och förhistorisk kontext. Det pedagogiska 

programmet ska vara anpassat för äldre elever och utgår ifrån kursplanen som behandlar andra 

skolämnen än just historia, i det här fallet fysik.  

Det pedagogiska programmet kommer gå ut på att gräva och laga mat, alternativt koka te i en 

kokgrop. Kokgropar kopplas vanligtvis till arkeologi och historieämnet, men när mat tillagas 

eller vatten kokas i en kokgrop är det till följd av en fysisk process. Därför är det även 

naturligt att koppla denna aktivitet till skolans fysikämne. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att få en inblick i museisfärens pedagogiska verksamhet, både dess 

historik, men även utveckling med fokus på användning av centrala pedagogiska begrepp, 

styrdokument, strategier och aktuella projekt. Denna kunskap ska jag sedan använda för att 

utforma ett eget pedagogiskt program i form av ett teoretiskt exempel som är anpassat för 

högstadieelever och utgår ifrån kursplanen som behandlar andra skolämnen än just historia 

(som kultur ofta kopplas samman med), i det här fallet fysik. 

Det pedagogiska programmet kan ses som en blandning mellan ett skolprogram och en 

lärarhandledning, där skolor kan arbeta enskilt med aktiviteten, samtidigt som att en 

museipedagog med fördel kan tillsättas för att arbeta med klassen och sätta aktiviteten i en 

större museologisk och förhistorisk kontext. 

Följande frågeställningar har använts för att besvara och bearbeta mitt syfte: 

 Vilka pedagogiska begrepp är centrala för den museala verksamheten i Sverige? 

 Hur har den pedagogiska verksamheten på svenska museer utvecklats fram till idag?  

 Vilken relation har museerna och skolan haft genom tiderna och hur uttrycks den 

idag? 

 Hur skulle ett museipedagogiskt material riktat mot skolan kunna utformas? 

Metod 

Uppsatsen kretsar kring att få en översiktlig förståelse av museernas pedagogiska verksamhet 

som riktas mot skolor, både ur ett historiskt och nutida perspektiv. Detta för att sedan kunna 
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skapa ett eget pedagogiskt material riktat mot högstadiet. För att åstadkomma detta har jag 

läst, tolkat och analyserat ett flertal olika texter. Innan arbetet med att leta texter inleddes 

kontaktade jag Västerbottens museum och jag fick samtala med arkeologen och 

kulturmiljöpedagogen Susanne Sundström som hjälpte mig i rätt riktning. Under arbetets gång 

hade vi ännu ett samtal som gav mig idéer för hur den pedagogiska övningen kunde utformat, 

utöver detta har vi även haft mejlkontakt. Ett annat inledande steg var att via mejl kontakta 

arkeologen Erik Sandén som är projektledare för det pågående KIL-projektet. Informationen 

om projektet, som var sökbar online var sparsam och tack vare Erik Sandén fick jag tillgång 

till projektansökan som var till stor hjälp i arbetet. Sedan fick jag även tillgång till obearbetat 

material som producerats under projektets gång. 

Därefter påbörjade jag sökandet efter det källmaterial som skulle bli underlaget för uppsatsen. 

Sökord såsom ”museer och skola” och ”museipedagogik” användes inledningsvis. Vid det 

laget var ämnet och källmaterialet tunt och det var svårt att få en överblick. Detta har under 

arbetets gång vidgats och utvecklats till att beröra andra närliggande ämnesområden. Det gick 

från att endast hitta några enstaka relevanta texter till att aktivt behöva göra ett urval i 

källmaterialet. 

Sökandet av litteratur följdes av ett intensivt inläsningsarbete av en stor variation av texter. 

Dessa texter kan delas in i två översiktliga kategorier som även kan kopplas till två distinkt 

olika delar av min uppsats. Den första kategorin består av den typen av litteratur som jag i stor 

utsträckning använt mig av tidigare under min utbildning och den beskriver i det här fallet 

historiska förlopp och samband, samt begreppsanvändning. Arbetsinsatsen vid denna del 

kretsade kring att få en översiktlig bild av det historiska förloppet, samt att tolka och försöka 

urskilja de olika begreppen som ofta hade liknande betydelser. Denna kategori innehåller 

textmässigt: rapporter, undersökningar, studentlitteratur, artiklar, avhandlingar och 

forskningsarbeten. 

Den andra kategorin av texttyper är inte lika bekant för mig och den kan huvudsakligen 

kopplas till den del av uppsatsen som fokuserar på projekt och hur ett pedagogiskt program 

kan utformas. Dessa texttyper utgörs av en projektansökan, obearbetat material, 

högstadieböcker för fysik, en läroplan, instruktioner och lärarhandledningar. Här centrerades 

arbetet kring att tolka bland annat läroplanen, vilket var svårt då jag inte är lärare och kan inte 

placera målen i skolverksamhetens kontext. Det var även en utmaning att arbeta med 

instruktioner för kokgropen, samt fysikböcker anpassade för högstadiet och att utifrån det 

formulera lättförståeliga och tydliga instruktioner inom den pedagogiska aktiviteten. Det 
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övriga materialet användes främst som inspiration, men även som källmaterial i utformandet 

av det pedagogiska materialet. 

Teori 

I den här uppsatsen har jag använt mig av teoretiska perspektiv från pedagogerna John Dewey 

(1859-1952) och Lev Vygotskij (1896-1934). De två pedagogerna verkade på var sitt håll av 

världen under en delvis överlappande tid, Dewey var framförallt verksam i USA och 

Vygotskij var aktiv i Vitryssland som senare blev en del av Sovjetunionen.3 John Dewey är 

den mer kända av de två och hans arbete har haft stor inverkan på den svenska pedagogiken. 

Vygotskijs teoretiska perspektiv har inte haft samma spridning, något som framförallt beror 

på att texterna förbjöds kort efter hans död och har först blivit tillgängliga för en större publik 

under det sena 1980-talet.4 

John Dewey kan associeras med flera olika pedagogiska begrepp och rörelser, bland annat 

pragmatism, progressivism/reformpedagogik och aktivitetspedagogik.5 Utöver dessa begrepp 

brukar John Dewey huvudsakligen vara känd för tanken learning by doing, ett uttryck han 

dock sällan använde.6 Dewey har kallats ”tänkare”, men till skillnad från många andra 

försökte han genomföra sina idéer och där hade mötet mellan människor haft en avgörande 

betydelse.7 Dessa försök handlade om att skapa en mer samhällsintegrerad skola som 

fokuserade på användbara aktiviteter och kreativa problemlösningar, i detta hade även museer 

en betydande roll.8 I Deweys idealskola var museet nämligen en aktiv del av undervisningen, 

samt en fysisk del av skolbyggnaden. I sitt arbete ville han anpassa skolan mot en mer 

demokratisk riktning, samt efter elevernas sociala erfarenheter och det verkliga livets behov 

och förutsättningar. Dewey förespråkade att de olika ämnena gemensamt skulle integreras i 

undervisningen, han ville även undvika dualismen som ofta uppstod inom skolvärlden, 

exempelvis mellan teori och praktik.9 

                                                 
3 John Dewey, Individ skola samhälle (Stockholm, 2004), 11f. 
Gunilla Lindqvist, red. Vygotskij och skolan: texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk psykologi kommenterade som 
historia och aktualitet, (Lund, 1999), 9ff. 
4 Lindqvist, red. Vygotskij och skolan: texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk psykologi kommenterade som 
historia och aktualitet, 7, 14. 
5 Lindqvist, red. Vygotskij och skolan: texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk psykologi kommenterade som 
historia och aktualitet, 73f. 
Dewey, Individ skola samhälle, 11,15. 
Berit Ljung, Museipedagogik och erfarande (Stockholm, 2009), 76. 
6 Ljung, Museipedagogik och erfarande, 76. 
7 Ljung, Museipedagogik och erfarande, 87. 
8 Ljung, Museipedagogik och erfarande, 73f. 
9 Ljung, Museipedagogik och erfarande, 71f. 
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John Dewey var speciellt kritisk mot den då etablerade skolan som arbetade utifrån att det 

fanns en fast kunskap som eleverna passivt skulle ta del av och lära sig.10 En uppfattning som 

även delades av Vygoskij. Han lade stor vikt vid den sociala miljöns roll för lärandet. 

Vygotskij menade att läraren, eleverna och miljön måste vara aktiva. Det är av den sociala 

miljön som eleverna utvecklas av och denna måste organiseras av läraren.11 Han ansåg även 

att estetiken skulle vara en central del av skolans verksamhet, där skapandet i sig, men även 

tolkningar och efterföljande analys med koppling till exempelvis samhället ingick.12 

Lev Vygotskij använde sig ofta av begreppen fantasi och kreativitet. Dessa begrepp ses sällan 

som ”seriösa” inom vetenskapen i västvärlden, men i den här kontexten står de för något mer 

grundläggande mänskligt. Förmågan till fantasi och kreativitet är något som alla delar och 

fantasin står inte i kontrast till verkligheten.13 Fantasin är baserad på tidigare personliga 

erfarenheter och individen skapar hela tiden nytt genom att kombinera. Kända företeelser blir 

till nya föreställningar och det sker exempelvis när man föreställer sig hur det var att leva i en 

annan tid.14 Naturvetenskap skulle även vara en omöjlighet om man inte kunde föreställa sig 

något som man inte redan visste.15  

Inom skolan är det viktigt att hela tiden skapa nya föreställningar och erfarenheter, samt att 

fördjupa sig i olika ämnen. Ny kunskap ska knytas till sådant som redan är känt och studierna 

ska uppmana till självständigt tänkande. Repetition ska undvikas eftersom det bara leder till 

att eleven blir uttråkad och tappar intresset. Enligt både Dewey och Vygotskij ska 

undervisningen kretsa kring elevernas intresse, leken och lusten att lära. Eleverna ska vara 

aktiva och undervisningen ska undvika dualism och ha en verklighetsanknytning. 

Undervisningen ska inte i första hand fokusera på belöning eller bestraffning, då det leder till 

att eleverna lägger större vikt vid resultaten än arbetsprocessen, samt att det hämmar 

intresset.16 

 

                                                 
10 Ljung, Museipedagogik och erfarande, 76. 
11 Lindqvist, red. Vygotskij och skolan: texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk psykologi kommenterade som 
historia och aktualitet, 72f. 
12 Lindqvist, red. Vygotskij och skolan: texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk psykologi kommenterade som 
historia och aktualitet, 189. 
13 Lev Vygotskij, Fantasi och kreativitet i barndomen, (Göteborg, 1995), 7ff. 
14 Vygotskij, Fantasi och kreativitet i barndomen, 13-17. 
15 Vygotskij, Fantasi och kreativitet i barndomen, 44. 
16 Lindqvist, red. Vygotskij och skolan: texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk psykologi kommenterade som 
historia och aktualitet, 74-78. 



6 
 

 

John Deweys tankar är välanvända inom både pedagogiken, men även museologin. Under 

detta uppsatsarbete var han var en av de första teoretikerna jag tänkte på eftersom han 

behandlats under utbildningen. I den här uppsatsen har jag främst använt mig av Berit Ljungs 

texter som berör Deweys tankar. Uttrycket learning by doing har funnits med i bakhuvudet 

genom hela uppsatsen, även om det var en formulering som Dewey själv sällan använde. Att 

lära sig genom aktiviteter och att praktiskt göra, samt att integrera olika ämnen har varit 

centrala utgångspunkter för uppsatsen. Problemlösning som en del av undervisningen var 

också viktig inom Deweys teoretiska perspektiv. Detta handlar dock mer om hur aktiviteten 

genomförs, något som är beroende av lärarens upplägg när det kommer till undervisningen. 

För mig har det handlat om att ge förutsättningar till att kunna genomföra aktiviteten och detta 

skulle exempelvis kunna vara genom problemlösning – att ett problem presenteras och 

eleverna får tillsammans försöka lösa det, men detta har inte behandlats vidare. 

 Lev Vygotskij är en mer okänd teoretiker och han kom in i ett senare skede av uppsatsarbetet. 

Vygotskijs menade att estetiken och skapandet med efterföljande diskussion och analys borde 

vara en viktig del inom skolans verksamhet. Denna tanke har varit en betydelsefull grund i 

uppsatsen. Begreppen fantasi och kreativitet och hur de är avgörande för lärandet, där ny 

kunskap ska kopplas samman med sådant som redan är känt, har indirekt haft betydelse för 

uppsatsen. Jag tänker att detta delvis hör samman med ämnesintegrering och det har gett 

insikter och förståelse för hur lärande kan gå till.  

Både Dewey och Vygotskij menade att elevernas intresse, leken och lusten att lära skulle vara 

det centrala i undervisningen. De ansåg även att undervisningen skulle ha en 

verklighetsanknytning, samt att arbetsprocessen i sig skulle värdesättas, inte bara resultatet. I 

stort håller jag med om dessa tankar, men samtidigt är det viktigt att vara realistisk. 

Läroplaner styr och reglerar undervisningen för att eleverna ska få en så likvärdig utbildning 

som möjligt. Detta innebär att elevernas intressen inte kommer i första hand i undervisningen. 

Detsamma gäller för verklighetsanknytningen och arbetsprocessens vikt. Det går att diskutera 

hur stor del av det som lärs ut i skolan är användbart i det verkliga livet, samtidigt som det 

framförallt är resultat av skolarbeten som spelar roll istället för arbetsprocessen. En annan 

gemensam nämnare mellan Dewey och Vygotskilj var att båda ville undvika dualism i 

undervisningen, exempelvis mellan teori och praktik. Detta är något som kan beskrivas som 

kärnan i den här uppsatsen där tanken är att teori och praktik ska kombineras. 
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Presentation av temat 

Uppsatsens tema handlar om kultur och skola i samverkan och där finns flera olika faktorer 

som spelar roll. Det handlar om skolans förutsättningar, läroplanens betydelse och hur 

museerna och andra kulturinstitutioner anpassar sig efter detta. När det kommer till kultur i 

skolan kopplas det ofta samman med estetiska lärprocesser, något som kan knytas an till 

Vygotskijs teori om hur den sociala miljön, samt förmågan till fantasi och föreställning är 

central vid inlärningen. Det är svårt att entydigt definiera vad de estetiska lärprocesserna är 

för något, men generellt kan man säga att det handlar om att kulturen ska vara en aktiv del av 

undervisningen som leder till måluppfyllelse. Den ska leda till utvidgad och utvecklad syn på 

lärandet och inte bara vara ett roligt moment som sker på sidan av. Kulturen ska dessutom 

kopplas till flera olika ämnen, inte endast historia och bild som den exempelvis ofta 

förknippas med. Estetiska lärprocesser utgår generellt från estetiska uttryck såsom drama, bild 

och sång, men när det kommer till museers verksamhet kan det även handla om att lära sig 

genom kulturarvet, inte bara om kulturarvet.17 

Skolans verksamhet kretsar kring vad som står i läroplanen.18 I rapporten En omtolkad 

kultursatsning: Museerna och Skapande skola menar redaktören Sara Grut att den nu gällande 

läroplanen från 2011 ger stor möjlighet till att använda sig av estetiska lärprocesser i 

undervisningen.19 Fritidspedagogen Marie-Louise Hansson Stenhammar menar å andra sidan i 

sin doktorsavhandling En avestetiserad skol- och lärande kultur att den nuvarande läroplanen 

ger förhållandevis lite utrymme för estetiska lärprocesser, speciellt i jämförelse med äldre 

läroplaner. Vid 2011 års läroplan läggs större vikt vid mätbara mål inom de olika ämnena.20 

Detta leder till att moment i undervisningen som inte direkt kan kopplas till läroplanen 

riskeras att utelämnas.21 I samband med vikande skolresultat vid PISA och andra 

undersökningar uppstår en stor risk för användningen av kultur och estetiska lärprocesser 

inom skolan. Dessa värden kan då prioriteras bort till förmån för ämnen och lärprocesser som 

                                                 
17 Marie-Louise, Hansson Stenhammar, En avestetiserad skol- och lärandekultur: En studie om lärprocessers 
estetiska dimensioner (Göteborg, 2015), 26-30. 
Grut, red. En omtolkad kultursatsning: Museerna och Skapande skola, 15f. 
Författare okänd, Riksutställningar, Möten med möjligheter: En rapport om lärares och museers perspektiv på 
samverkan (Visby, 2017), 13. 
18 Författare okänd, Riksutställningar, Möten med möjligheter: En rapport om lärares och museers perspektiv på 
samverkan, 10. 
19 Grut, red. En omtolkad kultursatsning: Museerna och Skapande skola, 16. 
20 Hansson Stenhammar, En avestetiserad skol- och lärandekultur: En studie om lärprocessers estetiska 
dimensioner, 18-22. 
21 Grut, red. En omtolkad kultursatsning: Museerna och Skapande skola, 9. 
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är lättare att kontrollera och mäta effekten av.22 Det här får det att låta som att kultur och 

estetiska lärprocesser leder till sämre studieresultat, stämmer det? Eller är det bara inte lika 

enkelt att se sambanden? I en norsk undersökning hittades inga tydliga samband mellan kultur 

och ökade skolresultat generellt, men de generiska färdigheterna och de sociala målen kunde 

uppfyllas i högre utsträckning i kontakten med kulturen, samt att det även kunde få positiv 

inverkan på andra ämnen.23 En brittisk studie pekade på museer kunde bidra med upplevelser 

och lärande som i sin tur kunde förbättra elevernas skolresultat.24 Detta visar att kulturen och 

museerna har något att erbjuda skolan utefter skolans villkor. 

Avgränsningar och källor 

Inledningsvis vill jag säga några ord om valet av titel – Mer än bara historia: Om museers 

pedagogiska verksamhet riktat mot skolan. Med ordet ”historia” syftar jag framförallt på 

skolämnet historia, där även förhistorisk tid inräknas och jag använder ordet ”skolan” som ett 

generellt uttryck för skolverksamheten. Titeln som helhet handlar om att kulturhistoriska 

museer och kultur i allmänhet ofta förknippas med ämnet historia, något som givetvis 

stämmer, men det behöver inte stanna där eftersom det finns mer att lära av kulturarvet. I hela 

uppsatsen används ordet ”museer” i olika form, med det syftar jag på kulturhistoriska museer 

om inte annat anges. 

I uppsatsen finns det ett genomgripande fokus på situationen i Sverige. Det handlar om 

svenska begrepp och svensk historia och utveckling. Det finns även en västerbottnisk 

utgångspunkt, vilket bland annat beror på kontakten med Västerbottens museum och att KIL-

projektet verkar inom detta område, men framförallt på grund av min egna geografiska 

position. I uppsatsen har jag i princip genomgående använt mig av svensk litteratur. Detta 

grundar sig min geografiska avgränsning, även om det är sannolikt att situationen ser liknande 

ut exempelvis angränsande länder, såsom Norge. 

För uppsatsen har museipedagogen och forskaren Berit Ljungs två verk Museipedagogik i 

Sverige och Museipedagogik och erfarande varit centrala för hela arbetet, även om det funnits 

fler texter som har haft betydelse. Majoriteten av textmaterialet har sitt ursprung från 

trovärdiga och etablerade kulturinstitutioner. En nackdel med en stor del av materialet som 

                                                 
22 Författare okänd, Riksutställningar, Möten med möjligheter: En rapport om lärares och museers perspektiv på 
samverkan, 41. 
Grut, red. En omtolkad kultursatsning: Museerna och Skapande skola, 55f. 
23 Grut, red. En omtolkad kultursatsning: Museerna och Skapande skola, 57. 
24 Författare okänd, Riksutställningar, Möten med möjligheter: En rapport om lärares och museers perspektiv på 
samverkan, 13. 
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jag arbetat har varit att texterna är cirka 20 år gamla och det har i många fall varit svårt till 

och med omöjligt att hitta motsvarande nyare texter och undersökningar. Två andra 

betydelsefulla texter som har en mer nutida kopplingar som även knyter an till samarbetet 

mellan museer och skola har varit den sista rapporten som gavs ut av Riksutställningar, Möten 

med möjligheter: en rapport om lärares och museers perspektiv på samverkan, samt En 

omtolkad kultursatsning: Museerna och Skapande skola som Sara Grut varit redaktör för. 

En stor del av arbetets process var att utforma den pedagogiska aktiviteten. Den har endast 

skapats som en teoretisk prototyp eftersom det inte funnits tid eller möjlighet till att pröva den 

i praktiken. I det här momentet av arbetsprocessen utgick jag från källmaterial och texttyper 

som jag själv sällan använder. Dessa texttyper har bestått av en projektansökan, obearbetat 

material, högstadieböcker för fysik, en läroplan, instruktioner och lärarhandledningar. Det 

övriga materialet användes främst som inspiration, men även som källmaterial i utformandet 

av det pedagogiska materialet.  

När det kommer till avgränsningar handlar det till stor del om hur den pedagogiska aktiviteten 

utformats. Aktiviteten kretsar kring att gräva och använda en kokgrop, där beskrivningen 

baserats på olika handledningar och instruktioner som behandlar hur man gör, vilket 

underlättade arbetet eftersom jag aldrig gjort eller använt en kokgrop. 

Den pedagogiska övningen kopplas samman med fysikämnet. Här centrerades arbetet kring 

att tolka bland annat läroplanen, vilket var problematiskt eftersom jag inte är lärare och kan 

inte placera målen i skolverksamhetens kontext. Det var även en utmaning att arbeta med 

fysikböcker anpassade för högstadiet och att formulera den fysiska processen lättförståeligt 

och tydligt inom ramen för den pedagogiska aktiviteten. Högstadiet som målgrupp är också en 

avgränsning, vanligtvis utförs aktiviteter som associeras med arkeologi för yngre barn då det 

passar bättre in i deras historieundervisning. Denna aktivitet kopplas istället samman med 

fysiken för att bättre passa in i de äldre elevernas undervisning.  

Disposition  

Uppsatsen kan delas in i olika delar och jag har tidigare urskilt två olika delar, men det var på 

ett översiktligt plan. Om uppsatsen ska beskrivas mer detaljerat kan huvudkapitlet delas in i 

fyra olika delar. Det inleds med en begreppsdiskussion där jag försöker tolka och urskilja 

några olika pedagogiska begrepp som har liknande och ibland överlappande betydelser. Nästa 

del handlar om historiken och utvecklingen av museernas pedagogiska verksamhet i Sverige 

som kan kopplas till skolan. Denna del fokuserar framförallt på att ge en översiktlig 
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beskrivning av förloppet som ändå kopplar till dagens situation. Den tredje delen av 

huvudkapitlet beskriver det pågående projektet Kulturspår i landskapet, vars syfte är att öka 

användningen av kulturmiljöer i grundskolans undervisning, bland annat ur ett västerbottniskt 

perspektiv. Huvudkapitlets sista del handlar om mitt egna projekt, där jag har utformat en 

prototyp av ett eget pedagogiskt material som går ut på att gräva och använda en kokgrop. 

Aktiviteten är anpassad för högstadiets läroplan i skolämnet fysik. Därefter i den 

sammanställda diskussionen beskrivs de inledande delarna av huvudkapitlet kortfattat. Detta 

följs sedan av mer utvecklade resonemang och tankar som dykt upp under arbetets gång kring 

uppsatsens innehåll i stort och det egna projektet. 
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Begrepp, historik och projekt 

I arbetsprocessen mot att utforma ett eget pedagogiskt program anpassat för skolan har det 

varit central att inledningsvis få en översikt av museisfärens pedagogiska verksamhet med 

utgångspunkt både i det historiska och det nutida. Detta inleds med att undersöka ett par av de 

begrepp som är centrala för ämnesområdet. Det finns en uppsjö av olika pedagogiska begrepp 

och forskningsområden med ibland liknande betydelser som kan ge en bättre förståelse för 

ämnesområdet. Genom att fördjupa mig i historiken och utvecklingen fram till idag som 

kopplar till samarbetet mellan museer och skolan kan jag sätta mitt eget arbete med det 

pedagogiska programmet i ett museologiskt sammanhang. Men vad är pedagogiskt 

skolprogram i det här fallet? 

Ett pedagogiskt program är inte i sig själv något självklart och det är svårt att hitta en generell 

definition. Skolprogram utgår ofta från att en museipedagog tillsammans med en skolklass 

behandlar ett relevant ämne som på något sätt är kopplat till undervisningen. Aktiviteten 

brukar innehålla moment och miljöer som skiljer sig från skolans och kan exempelvis äga rum 

i en utställning, kulturmiljö eller i elevernas närområde.   

Centrala begrepp 

Vad är ett museum? 
Det finns flera olika definitioner av vad ett museum är och detta är förklaringen som ges av 

museernas världsorganisation ICOM (International Council of Museums): 

Ett museum är en permanent institution utan vinstintresse som främjar samhället och dess utveckling. Museet 

är öppet för allmänheten och förvärvar, bevarar, utforskar, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella 

vittnesbörd om människan och hennes omvärld i utbildnings-, fördjupnings- och rekreationssyfte.25 

Detta är förmodligen den mest välanvända museidefinitionen, men den är inte självklar 

eftersom forskningen är långt ifrån överens.26 I det här fallet ska det inte ses som en 

heltäckande definition för vad ett museum är, utan mer en fingervisning om vad som kan ingå 

i museibegreppet. 

Pedagogik – pedagog som pedagog? 

Enligt Nationalencyklopedin betecknas pedagogik som kunskap och praktik gällande 

uppfostran, undervisning och utbildning.27 Om man återkopplar till definitionen av ett 

                                                 
25 ”ICOMs museidefinition”, författare okänd, http://icomsweden.se/aktuellt/icoms-museidefinition/ 2018-03-23. 
26 Berit Ljung, Museipedagogik och erfarande, 19fff. 
27 Nationalencyklopedin, uppslagsord: Pedagogik. 
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museum, där förmedlingen är en del av uppdraget. Att förmedla, det är denna del som i 

huvudsak tillhör det pedagogiska i verksamheten. I Berit Ljungs licentiatuppsats, 

Museipedagogik i Sverige – pedagogiska perspektiv ställer hon sig kritisk till ordvalet och 

frågar läsaren varför förmedla inte kan ersättas mot kommunicera. Inom den museala sfären 

används ordet förmedling flitigt för att beskriva den pedagogiska verksamheten. Samtidigt är 

det ett begrepp som vanligtvis undviks inom skolvärlden eftersom det ger associationer till 

passiva lyssnare som utan eftertanke tar emot kunskap av en lärargestalt.28 

Trots en hel del likheter, så finns det flera faktorer som åtskiljer pedagoger inom skolan och 

pedagoger inom museer, synen på förmedlings-begreppet är en av dessa. En annan åtskiljande 

faktor när det kommer till pedagogisk verksamhet riktat till skolor är att varken 

museipedagogen eller eleverna brukar känna varandra sedan innan. Detta kan både vara 

positivt och negativt. En positiv följd kan vara att eleverna får andra roller än de som de 

vanligtvis har i klassrummet. Pedagogerna verkar även i skilda miljöer med olika 

förutsättningar, men gemensamt för dessa är att båda kräver lugn och ro, oavsett om den 

pedagogiska verksamheten äger rum i en utställning, en museiverkstad, en kulturhistorisk 

miljö eller ett klassrum. En pedagog som verkar utanför det avskilda klassrummet måste vara 

lyhörd inför sin publik och kunna anpassa sig efter olika situationer.29 I Statens kulturråds 

rapport Upptäckarglädje! Om museipedagogik från 1999 liknas den flexibla museipedagogen 

med en stand-up-komiker.30 Pedagogiken inom den museala verksamheten brukar även lägga 

stor vikt vid det materiella, där föremål och dess kontext står i fokus.31 

En annan tydlig skillnad handlar om de olika gruppernas utbildningsbakgrund. Pedagoger i en 

skolmiljö ska ha avlagt en lärarexamen, liknande krav finns dock inte inom den pedagogiska 

museiverksamheten. Museipedagogerna är utbildningsmässigt en mer heterogen grupp, de har 

vanligen en akademisk examen i något antikvariskt ämne, men de saknar vanligtvis 

pedagogisk utbildning.32 Den kanske främsta skillnaden mellan de olika pedagogerna är hur 

påverkade respektive grupp är av gällande styrdokument. Lärare har läroplaner och liknande 

som hela deras undervisning utgår ifrån, medan museipedagoger har en större frihet i 

                                                 
28 Berit Ljung, Museipedagogik i Sverige – pedagogiska perspektiv (Stockholm, 2004), 79. 
29 Monica Cassel, Museipedagogik: Konsten att visa en utställning (Lund 2001), 88f. 
Författare okänd, Statens kulturråd, Upptäckarglädje! Om museipedagogik (Stockholm, 1999), 7. 
30 Statens kulturråd, Upptäckarglädje! Om museipedagogik, 7. 
31 Ljung, Museipedagogik i Sverige – pedagogiska perspektiv, 47. 
32 Grut, red. En omtolkad kultursatsning: Museerna och Skapande skola, 121.  



13 
 

utformandet av program, även om de måste ta hänsyn till olika måldokument, så brukar dessa 

vara mer generellt formulerade med mer utrymme för egna tolkningar.33 

Pedagogiken som vetenskap har förgrenats och berör sedan länge flera olika delområden. 

Dessa är vanligtvis ihopsatta av ett prefix och ett efterföljande ”pedagogik”. Prefixens form är 

uppdelade i fyra olika kategorier: målgrupper, ämnen, granndiscipliner och pedagogiska 

processers kontexter. De ihopsatta delområdena enligt denna beskrivning kan exempelvis vara 

vuxenpedagogik, idrottspedagogik, pedagogisk-historisk forskning och museipedagogik.34 

Det finns flera olika begrepp som kopplas till den pedagogiska verksamheten inom och kring 

kultursektorn. Många av begreppen verkar överlappa och det finns olika gråzoner, men var 

går egentligen gränserna? Är det så att kärt barn har flera namn? I denna del försöker jag 

snudda vid och kortfattat reda ut hur begreppen: kulturarvpedagogik, museipedagogik och 

kulturmiljöpedagogik använts i det källmaterial som varit centralt för denna uppsats. Jag tar 

även upp en del om utomhuspedagogiken som har vissa gemensamma beröringspunkter med 

det som uppsatsen handlar om. 

Kulturarvspedagogik 

Innan kulturarvspedagogiken behandlas kan det vara bra att också beröra kulturarvsbegreppet. 

Kulturarv är ett vanligt förekommande begrepp inom kultur- och museibranschen. Det är även 

ett brett och svåröverskådligt begrepp som kan ha många olika betydelser. Kulturarvet kan 

delas in i materiellt och immateriellt kulturarv. Fysiska lämningar såsom fornlämningar, 

bebyggelse och kulturlandskap ingår i det materiella kulturarvet och tidigare var det detta som 

räknades till kulturarvet. Numera inkluderas även det immateriella i kulturarvsbegreppet som 

utgår ifrån värden som är svårare att ringa in, exempelvis traditioner, myter och idéer.35 

Lärandet som tar avstamp kulturarvet kallas i sin tur kulturarvspedagogik och dess 

utmärkande drag är just variationen som finns inom kulturarvsbegreppet. 

Kulturarvspedagogiken utgår ofta ifrån museet som institution, men det kan även förekomma 

på besökscentrum, arkeologiska utgrävningar och andra kulturarvsinstitutioner.36 

                                                 
33 Ljung, Museipedagogik i Sverige – pedagogiska perspektiv, 98f.  
Cassel, Museipedagogik: Konsten att visa en utställning, 28. 
34 Ljung, Museipedagogik i Sverige – pedagogiska perspektiv, 48. 
35 Ljung, Museipedagogik och erfarande, 43f.  
Olle Larsson & Peter Aronsson, Kulturmiljöpedagogik – en kartläggning (Växjö, 2001), 10. 
36 Författare okänd, Riksutställningar, Möten med möjligheter: En rapport om lärares och museers perspektiv på 
samverkan, 49. 
Grut, red. En omtolkad kultursatsning: Museerna och Skapande skola, 28. 
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Stor del av kulturarvspedagogiken fokuserar på att rikta sig mot och samarbeta med skolan 

och kulturarvet ses även som viktigt inom skolans värld. I läroplanerna lyfts kulturarvet fram 

som betydelsefullt för skapandet av den egna identiteten och förståelse av den egna, samt 

andras kulturer.37 

Museipedagogik  

Museipedagogik är ett område som det har forskats väldigt lite om, detta trots att det sedan 

lång tid tillbaka har funnits någon form av pedagogisk verksamhet på museer.38 Beroende på 

hur man definierar begreppet museipedagogik kan det inkludera flera olika arbetsuppgifter 

och processer. Begreppet kan innefatta allt från dialog med och service för besökare till 

produktion av utställningar, lärarhandledningar och marknadsföring för museet. Detta är en 

tolkning av begreppet, andra kan mena att museipedagogiken endast sträcker sig till visningar 

av ett museums utställningar. Oavsett hur begreppet tolkas är mötet med besökaren den 

gemensamma kärnan i ett museums pedagogiska verksamhet.39 Museipedagogiken brukar 

också till stor del fokusera på det materiella, där föremål och dess kontext är i centrum.40 

Men var äger museipedagogiken rum? Vissa menar att den endast förekommer innanför 

museibyggnadens väggar, medan andra anser att exempelvis kulturmiljöer och fornlämningar 

också kan ingå i museipedagogikens uppgifter.41 Trots delade meningar om var 

museipedagogiken verkar, tycks båda ståndpunkterna ändå anse att museipedagogiken utgår 

från museet som institution.  

Samtidigt menar experter vid Statens kulturråd att det, som ett exempel, utförs 

museipedagogiskt arbete på Glimmingehus i Skåne.42 Glimmingehus är en välbevarad 

medeltidsborg, det rör sig alltså om ett fornminne och inte något traditionellt museum. Borgen 

förvaltas inte heller av något museum, utan av Riksantikvarieämbetet som är den centrala 

myndigheten som ytterst ansvarar för kulturmiljöer och kulturarv. Det finns fler myndigheter 

som arbetar med samma uppgifter fast på regional och lokal nivå, framförallt länsstyrelser, 

länsmuseer och kommuner. Även om Riksantikvarieämbetet inte är ett museum, så kan 

                                                 
37 Författare okänd, Riksutställningar, Möten med möjligheter: En rapport om lärares och museers perspektiv på 
samverkan, 39. 
Grut, red. En omtolkad kultursatsning: Museerna och Skapande skola, 28. 
38 Ljung, Museipedagogik i Sverige – pedagogiska perspektiv, 8. 
Författare okänd, Statens kulturråd, Upptäckarglädje! Om museipedagogik, 6. 
39 Ljung, Museipedagogik i Sverige – pedagogiska perspektiv, 8f. 
Cassel, Museipedagogik: Konsten att visa en utställning, 8. 
40 Ljung, Museipedagogik i Sverige – pedagogiska perspektiv, 47. 
41 Ljung, Museipedagogik i Sverige – pedagogiska perspektiv, 78. 
42 Författare okänd, Statens kulturråd, Upptäckarglädje! Om museipedagogik, 23. 
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kanske delar av myndighetens uppdrag räknas till museipedagogisk verksamhet eftersom den 

arbetar med samma typ av frågor som ett museum. Samtidigt finns det flera andra 

myndigheter och organisationer som på central nivå arbetar med kulturmiljöer och kulturarv 

tillsammans med riksantikvarieämbetet, bland annat Trafikverket, Jordbruksverket, Svenska 

kyrkan, samt olika universitet och högskolor.43 Kan man då säga att dessa också arbetar med 

museipedagogik? Vilka aktörer står bakom museipedagogiken och var går gränsen för 

kulturarvspedagogik i relation till museipedagogiken? Ljung menar att den ökade 

användningen av exempelvis kulturarvsbegreppet gör det svårare att urskilja 

museipedagogiken.44 Det kan jag inte annat än hålla med om och nu följer ytterligare en 

begreppsdiskussion som kommer komplicera bilden ytterligare, nämligen 

kulturmiljöpedagogiken.  

Kulturmiljöpedagogik  

Återigen kan det vara bra att definiera vad som menas med prefixordet som efterföljs av 

”pedagogik”, vilket i det här fallet utgörs av begreppet kulturmiljö. Vad är en kulturmiljö? I 

begreppet kulturmiljö läggs det fokus på fysiska lämningar och dess sammanhang i 

landskapet som formats av människans långvariga närvaro och levnadssätt. En kulturmiljö 

kan vara allt från en stenåldersboplats, en fossil åker och en medeltida kyrka till mer sentida 

varuhus och vägar.45 

I Kulturmiljöpedagogik – en kartläggning beskriver historikerna Olle Larsson och Peter 

Aronsson vad kulturmiljöpedagogiken kan vara, utan att hävda att det är den heltäckande 

beskrivningen av begreppet.46 Samtidigt betonar de vikten av att ha en bred definition 

eftersom olika institutioner lägger in olika betydelser i begreppet.47 

Kulturmiljöpedagogik är pedagogisk verksamhet som på olika sätt utgår ifrån kulturmiljöer. 

Den pedagogiska verksamheten ska syfta till att öka kunskapen om miljön i sig, alternativt 

kan kulturmiljön användas för att öka kunskapen om händelser och det förflutna genom att 

sätta den i en större kontext. Den kulturmiljöpedagogiska verksamheten kan uttryckas på olika 

sätt, bland annat genom skyltning av fornlämningar, spridning av informationsmaterial om 

                                                 
43 Författare okänd, Statens kulturråd, Upptäckarglädje! Om museipedagogik, 23. 
Eva Fadeel. Riksantikvarieämbetet, ”Vem gör vad?” https://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-och-
svar/vem-gor-vad/ 2018-03-25. 
44 Ljung, Museipedagogik och erfarande, 43f. 
45 Larsson & Aronsson, Kulturmiljöpedagogik – en kartläggning, 10. 
46 Larsson & Aronsson, Kulturmiljöpedagogik – en kartläggning, 10. 
47 Larsson & Aronsson, Kulturmiljöpedagogik – en kartläggning, 34. 
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kulturmiljöer, guidningar, stadsvandringar, drama och tidsresor, samt skolundervisning där 

kulturmiljöer används.48 

Återigen handlar det om var gränserna ska dras och vilka som räknas till aktörer för 

kulturmiljöpedagogiken. I Larsson och Aronssons kartläggning av kulturmiljöpedagogiken 

som genomfördes 2001 angav Västerbottens länsmuseum att de endast bedrev en begränsad 

kulturmiljöpedagogisk verksamhet, även om det fanns planer på att göra mer. Verksamheten 

bestod av sporadiska exkursioner, visningar av arkeologiska undersökningar, kurser för 

amatörarkeologer, samt stadsvandringar. Museet bedrev också projekt som involverade 

produktion av texter som berörde regionens kulturmiljö såsom guidematerial, 

lärarhandledningar och skyltar. Utöver detta arrangerades museiveckor med fortbildning för 

lärare och fornminnesinventeringar för elever.49 

Två år tidigare hade Statens kulturråd undersökt den museipedagogiska verksamheten som 

genomförs runt om i landet. I den undersökningen var Västerbottens länsmuseums svar 

betydligt fylligare och större vikt lades vid regelbundna aktiviteter som anordnades för 

skolbarn. Den pedagogiska verksamheten kretsade kring ledorden se, höra, göra och målet 

var att nå elever som både bodde nära och långt bort inom länets gränser. Den pedagogiska 

verksamheten som beskrevs bestod av lånelådor med pedagogiskt material, årliga 

länsmuseiveckor och kulturdagar för skolor. På museet användes utställningar, friluftsmuseet 

Gammlia och Minimus i det pedagogiska arbetet. Stadsvandringar för barn och 

anpassningsbara skolprogram med exempelvis tidsresor på Gammlia var också en del av 

verksamheten.50  

Detta var olika beskrivningar av två ganska lika pedagogiska verksamheter. 

Museipedagogiken framstod som väletablerad, medan kulturmiljöpedagogiken verkade bestå 

av mer tillfälliga insatser. Beskrivningarna hade olika fokus, samtidigt som de hade delvis 

överlappande arbetsuppgifter. Materialet i lånelådorna och tidsresorna på Gammlia hade 

exempelvis kunnat räknas till kulturmiljöpedagogiken enligt hur begreppet definierats 

inledningsvis, men det beror ju återigen på vad man lägger in i begreppet.  

I kartläggningen av kulturmiljöpedagogiken inkluderades länsmuseer, länsstyrelser, några 

statliga museer, samt de miljöer och fornminnen som Riksantikvarieämbetet ansvarade över. 

                                                 
48 Larsson & Aronsson, Kulturmiljöpedagogik – en kartläggning, 10f. 
49 Larsson & Aronsson, Kulturmiljöpedagogik – en kartläggning, 26. 
50 Författare okänd, Statens kulturråd, Upptäckarglädje! Om museipedagogik, 11f. 
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Dessa myndigheter och institutioner ansvarar för kulturmiljöer i olika nivåer av samhället, 

men Larsson och Aronsson förtydligar i texten att om målet var att göra en genomgripande 

kartläggning av kulturmiljöpedagogiken skulle även skolor, samt företag och organisationer 

inom turistsektorn som berör kulturmiljöer behöva inkluderas. Detta visar att det finns flera 

olika aktörer som på ett eller annat sätt ägnar sig åt kulturmiljöpedagogik.51 

Utomhuspedagogik  

Nu till något helt eller i alla fall delvis annat, nämligen utomhuspedagogiken. Denna 

förgrening av pedagogikämnet går ut på att förflytta inlärningen till en utomhusmiljö där 

platsens potential för lärandet sätts i fokus. Barnen kan genom den lära av samhällslivet, 

naturen och kulturlandskapet. Utomhuspedagogiken handlar om att hitta balans mellan sinnlig 

upplevelse och boklig bildning.52 Den används inom skolvärlden som en metod för att uppnå 

målen i läroplanen, men även för att förbättra hälsan.53 Utomhuspedagogiken kan även beröra 

flera olika skolämnen och kan lära ut både om det förflutna och nutiden, något som i sin tur 

kan öppna upp diskussioner om framtiden.54 

Inom utomhuspedagogiken finns det inget uttalat fokus på kultur även om det kan användas 

till det enligt definitionen. Utomhuspedagogiken tycks framförallt utgå från skolan, detta till 

skillnad från kulturarvs- musei- och kulturmiljöpedagogiken som främst används inom olika 

kulturinstitutioner såsom museer. Denna pedagogiska förgrening kan ändå vara betydelsefull 

för uppsatsen eftersom den tillför ett ”utifrånperspektiv”, något som kan vara användbart i 

utformandet av det pedagogiska materialet som delvis ska bli en lärarhandledning. 

Sammanfattning av de pedagogiska begreppen 

Att försöka reda ut dessa begrepp var betydligt svårare än det på förhand verkade. Vid den 

första anblicken kan det verka enkelt, att kulturarvspedagogiken är den bredaste som 

inkluderar allt som man sätter kulturarvsstämpeln på (något som är en diskussion i sig själv 

och något som inte kommer beröras vidare). På namnet verkar det som att museipedogiken 

sträcker sin inom museibyggnaden och eventuellt det närliggande museiområdet, exempelvis 

Gammlia i Umeå. Även kulturmiljöpedagogiken verkar lättöverskådlig och borde innefatta de 

övriga kulturmiljöer som inte är i anslutning till museets område och utomhuspedagogiken 

skulle slutligen handla om pedagogisk verksamhet utomhus som berör allting inklusive 

                                                 
51 Larsson & Aronsson, Kulturmiljöpedagogik – en kartläggning, 10. 
52 Anders Ohlsson, Utomhuspedagogik – utveckling och lärande i naturen (Stockholm, 2015), 11. 
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kulturarvet, museiområden eller kulturmiljöer, men även mycket annat. På det här sättet skulle 

alla pedagogiska förgreningar ansvara för varsin del, men så ser det inte ut i verkligheten. 

Det är bara att inse att dessa begrepp inte kan redas ut inom utrymmet för ett delkapitel i 

denna uppsats. Begreppens betydelse är beroende av vilken innebörd uttolkaren tillskriver 

dem och det varierar från person till person. Detta delkapitel har förhoppningsvis ändå gett en 

inblick i hur de olika pedagogiska begreppen kan användas och att innebörden inte är så 

självklar som den först verkar. I den här uppsatsen kommer jag framförallt att använda mig av 

begreppen museipedagogik och kulturmiljöpedagogik. Kulturarvspedagogik och 

utomhuspedagogik kommer inte användas eftersom bredden är deras styrka, men även deras 

svaghet, då de är så generella att det kan vara svårt att veta vad som menas. 

De utvalda begreppen kommer användas relativt liktydigt, möjligtvis att museipedagogiken 

får agera det mer generella ordet för museisfärens pedagogiska verksamhet eftersom det är en 

aning vidare i sin betydelse, samt mer vanligt förekommande begrepp. 

Kulturmiljöpedagogiken är egentligen det begrepp som är närmast uppsatsämnets kärna, men 

informationen om denna pedagogiska inriktning har varit knapphändig och därför kommer 

begreppet användas mer specifikt när det handlar om utomhus- och kulturmiljöer. 

Historik och utveckling – museer och skolan 

Museipedagogik i sig själv är ett ganska nytt begrepp, även om den pedagogiska tanken på 

museer har funnits länge.55 Under 1800-talets andra hälft började den tekniska och sociala 

utvecklingen i samhället gå allt snabbare och detta ledde till stora förändringar framförallt för 

bondebefolkningen. Detta var något som i samtiden uppmärksammades, samtidigt som det 

fanns en oro för att den kulturen och det levnadssättet skulle försvinna för alltid. För att rädda 

det som återstod av den utdöende allmogekulturen bestämde sig bland annat Artur Hazelius 

att samla in folkdräkter och andra föremål som kunde kopplas till denna.56 Hazelius insats 

som resulterade i både Nordiska museet och Skansen skulle bli en milstolpe för den svenska 

museiutvecklingen och den skulle även få betydelse för utvecklingen av museipedagogiken. 

De två institutionerna skapades i en tid av nationalism och skandinavism och detta skulle 

länge prägla verksamheterna. En annan central tanke var den folkbildande, genom sina 

skapelser ville Hazelius sprida kunskap om det Sverige som höll på att försvinna, samtidigt 

                                                 
55 Ljung, Museipedagogik i Sverige – pedagogiska perspektiv, 40, 94. 
56 Cecilia Hammarlund-Larsson, ”Samlingarna och samlandet”, i Nordiska museet under 125 år, red. Hans 
Medelius, Bengt Nyström & Elisabeth Stavenow-Hidemark (Stockholm, 1998), 184f.  
Ljung, Museipedagogik i Sverige – pedagogiska perspektiv, 36. 
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som en nationell identitet och känsla för fosterlandet skulle spridas till det svenska folket. 

Hazelius hade ett unikt formspråk som bestod av dioramor och panoramor. På Skansen, som 

skulle vara ett Sverige i miniatyr ville han ge liv åt den kultur han försökte rädda och detta 

gjordes bland annat genom att rekrytera dalkullor som biljettförsäljare och vakter.57 Även om 

det vid den här tiden fanns en pedagogisk tanke var museer långt ifrån anpassade för barn, 

något som exempelvis pedagogen Ellen Key påpekade och kritiserade.58 

Under det tidiga 1900-talet hade arbetet på museer börjat utvecklas till en egen yrkeskategori. 

För att tillgodose museernas och personalens behov grundades Museimannaföreningen år 

1906.59 Därefter kom antalet museer ute i landet att öka drastiskt, från 43 till 242 stycken 

mellan åren 1906-1930 utanför stockholmsregionen.60 Detta kan kopplas till framväxten av de 

fornminnesföreningar som sedan utvecklades till museer, samt uppkomsten av flera 

hembygdsmuseer som ägde rum kring sekelskiftet.61 I anslutning till vissa hembygdsmuseer 

fanns det även skolmuseer som fanns för att underlätta undervisningen om historia och 

hembygden.62 Det fanns ett brinnande intresse för forntiden och hembygden, något som ledde 

till att hembygdskunskap infördes som skolämne i folkskolan 1919. År 1929 tillsattes den 

första museilektorn och det byggdes även upp pedagogiska utställningar på Nordiska museet. 

En liknande pedagogisk inriktning hade även spridit sig runtom i landet på de olika regionala 

museerna.63 

Museer och skolan har sedan länge stått nära varandra. Fram till 1967 tillhörde kulturen och 

skolan samma departement.64 Under 1960-talet påbörjades en stor museiutredning, kallad 

MUS 65 som resulterade i tre betänkanden. Ett av dessa gick under namnet Museerna och 

utkom 1973. Skrivelsen behandlade en del av de brister som fanns med den utåtriktade 

verksamheten. Kritiken handlade om att det fanns bristande möjligheter och resurser för att 

utföra och utveckla pedagogisk verksamhet, samtidigt som att den existerande verksamheten 

inte nådde ut till allmänheten i den utsträckning som önskades. I utredningen fanns det även 

kritik mot utställningen som form och informationsmedel, på grund av detta inleddes 
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försöksverksamheten med Riksutställningar som under sin aktiva tid bland annat haft 

pedagogiska samarbeten med skolan. Ett annat resultat av utredningen var grundandet av 

Statens kulturråd .65  

Trots kritiken var det ändå just under 1960-talet som flera av de stora förändringarna av den 

museala verksamheten inleds. Museernas verksamhet blev mer pedagogiskt inriktad och ett 

större fokus lades på skolan som målgrupp. Kring årtiondets slut utvidgades 

barnverksamheten vid de större museerna utökades i form av aktiviteter och verkstäder.66 Och 

under 1970-talet anlades fria lekrum med barnen i åtanke.67 Det var först i slutet av 1960-talet 

(1969) som begreppet museipedagog började användas eller det är åtminstone det första 

belägget på begreppets användning.68 Detta skedde i samband med museernas tilltagande 

pedagogiska verksamhet, något som i sin tur hade lett till fler anställda vid museerna. Det 

uppstod ett behov av fortbildning och samtal kring utveckling och erfarenheter inom den 

växande yrkesgruppen. Detta ledde så småningom till att FUISM bildades, vilket officiellt 

skedde 1971. Akronymen stod inledningsvis för Föreningen för undervisning och information 

vid svenska museer, men detta byttes 1973 ut till Föreningen för undervisning i svenska 

museer.69 FUISM brukar ses som den viktigaste föreningen inom sitt område som har haft stor 

betydelse för yrkets organisering, samt museipedagogikens utveckling i sin helhet.70 

Från 1974 kom de kulturpolitiska insatserna att lägga extra mycket resurser på eftersatta 

gruppers kulturbehov, där bland annat barn och ungdomar. Tanken var att kulturen var allas 

angelägenhet och kunde användas som en utjämnande faktor i samhället. Det lades därför 

särskild vikt vid skolan som kulturell arena, något som också framgick i 1980-talets 

läroplan.71  

Under 1970- och 1980-talen utvecklades en bredare syn av kulturarvet, till att omfatta 

geografiska, sociala och kulturella miljöer,72 samt att kulturarvet är en tillgång som alla 

gemensamt ansvarar över. En liknande förändring ägde även rum inom kulturminnesvården 
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som från 1988 istället benämndes som kulturmiljövård. Från och med detta lades ett större 

fokus på att bevara och levandegöra större miljöer i sin helhet som människan skapat istället 

för att koncentrera sig på enskilda lämningar.73 

Under 1990-talet skulle det även ske förändringar på det kulturpolitiska planet, allt detta 

påverkade den pedagogiska verksamheten och tog avstamp i yttrandefrihet, mångfald och 

bildning. Den kanske största kulturpolitiska händelsen var Museiutredningen, Minne och 

bildning från 1994. Utredningen handlade om att undersöka museernas mål- och 

strukturfrågor. Den kom fram till att museernas uppdrag var att tillsammans verka för att vara 

samhällets levande och kollektiva minne. Utredarna fastställde även att museernas främsta 

uppgift var att arbeta med bildning, samt att fokusera extra på verksamheten riktad mot 

skolan. Museerna hade tidigare i liten utsträckning anpassat sin skolverksamhet efter skolans 

läroplaner, detta behövde förändras menade utredarna.74 Trots den bristande anpassningen 

efter läroplanerna, så var skolorna ändå en stor besöksgrupp. Vid mitten av 1990-talet besökte 

74 % av barnen i åldrarna 7-14 något museum varje år75 och i början av 2000-talet 

motsvarade besökarantalet från skolan drygt 50 % av museernas totala antal besökare.76  

Inom kulturmiljövården ses det som viktigt att det finns ett stöd för verksamheten hos 

allmänheten. För att väcka och behålla intresset för kulturarvet är det viktigt att levandegöra 

det.77 Från slutet av 1900-talet har antalet museer runt om i världen ökat dramatiskt och det 

har även funnits ett växande intresse för historia och kulturarv i det svenska samhället.78 Den 

pedagogiska verksamheten på museer har utvecklats till ett mer aktivt lärande tillsammans 

med besökarna som fokuserar på att arbeta med attityder, färdigheter och kreativitet. Istället 

för att endast ta hjälp av museets många föremål kan aktiviteter inom- och utomhus 

arrangeras i form av exempelvis historiska dramatiseringar, upplevelsedagar och rollspel.79 

Detta visar på en utveckling med tanke på att det för inte så länge sedan fanns en stor rädsla 
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för rollspel och andra ord som kopplades samman med ungdomars spelkultur, idag är det 

något som engagerar många i olika åldersgrupper.80 

Det är även vanligt att använda sig av tidsresor i samband med skolprogram och det 

förekommer bland annat vid Kalmar Läns Museum och Jamtli.81 Dessa två museer har båda 

haft som statligt uppdrag med hjälp av sin lokala kulturmiljö utveckla den pedagogiska 

verksamheten riktad mot barn och unga.82 Det finns lite olika varianter på hur en tidsresa kan 

se ut, men de som utförs vid Kalmar Läns Museum och Jamtli har en del gemensamma drag. 

Dessa inleds med någon typ av ritual som förstärker känslan av att ”resa i tiden”, exempelvis 

ett snurrande grytlock. Den som deltar i tidsresan kommer genom sin närvaro och sina 

handlingar påverka gestaltningen. Därför är det viktigt att samtliga deltagare känner till att de 

ska vara med om en tidsresa, så att de har möjlighet att förbereda sig. Syftet med tidsresan är 

ofta att få kunskap och förståelse för hur det kunde ha varit att leva i en annan tid genom att 

faktiskt få prova själv.83 När det handlar om den pedagogiska verksamheten är det viktigt att 

komma ihåg att lek och lärande inte är varandras motsatser, samtidigt som det krävs att en 

balans mellan kunskap och upplevelse upprätthålls.84 

År 2008 infördes en kulturpolitisk reform som gick under namnet Skapande skola. Den 

fortlöpande satsningen syftar till att gynna samarbetet mellan skolan och kulturinstitutioner, 

såsom museer. Tanken bygger på estetiska lärprocesser där eleverna ska vara aktiva 

medskapare, samt att det ska ske på deras villkor med läroplanerna i åtanke.85 Det är även 

skolorna som ansöker om bidraget, vilket är en ytterligare maktfaktor i sig.86 Inom Skapande 

skola tillhör museerna den kategori av kulturinstitutioner som haft störst ökning av 

pedagogiskt arbete mot skolan.87 Trots detta har antalet skolbesök på museer minskats 

dramatiskt.88 Enligt utredaren Göran Björnberg i Museerna och skolan visar den officiella 
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statistiken över museibesöken i att denna minskning pågått sedan början av 2000-talet.89 

Samtidigt har representanter för olika museer själva uttryckt att de har upplevt en minskning 

av antalet skolbesök. Detta sades under samtal vid Riksförbundet Sveriges Museers 

museipedagogiska strategigrupp i juni 2015 och de deltagande menade att denna minskning 

skett efter skolreformen som infördes 2011.90 En av förändringarna som skedde i samband 

med den reformen handlade om att större vikt lades vid mätbara kunskaper.91 Idag kretsar hela 

skolans verksamhet kring läroplanen och det innebär att sådant som inte uppfyller målen 

sorteras bort.92 Därför är det viktigt för museerna att anpassa sin verksamhet efter skolans 

läroplan något som påpekades redan i samband med Museiutredningen från 1994.93 Museer 

vill gärna arbeta tillsammans med skolan i flera olika ämnen, de vill vara aktiv del i den 

framtida generationens världsbild och de vill kunna vara med och påverka 

samhällsutvecklingen.94 Skolan brukar också uppskatta att ha samverkan med museerna, men 

tyvärr begränsas många lärare av allt från läroplanen och tidsbrist till exempelvis fysiska 

hinder såsom transport. Inom skolan finns det även ett stort förtroende för museernas arbete 

och föredrar därför ofta att utgå ifrån färdiga koncept som museerna arbetat fram. Detta skiljer 

sig från museernas drömscenario som ofta handlar om att ha fler gemensamma och 

långtgående projekt med täta kontakter. Sammanfattningsvis vill båda parter samarbeta och 

det är något som de i stor utsträckning lyckas med.95 Det är viktigt att tänka på att museer och 

skolor har olika förutsättningar och det är något som behöver tas i beaktning för att det 

pedagogiska samarbetet ska kunna fortsätta att utvecklas. 

Projekt: Kulturspår i landskapet – en resurs i skolan 
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Kulturspår i landskapet – en resurs i skolan (KIL) är ett pågående projekt som inleddes i 

september 2016 och kommer att avslutas i slutet av augusti 2019. Projektets syfte är att visa 

att kulturmiljöer kan vara en tillgång i skolans pedagogiska verksamhet, samt öka 

användningen av kulturmiljöer inom undervisningen i flera olika skolämnen, inte bara historia 

som kulturarvet ofta förknippas med. Tanken är att i samband med att kulturmiljöer blir en 

mer central del av undervisningen ska även kunskapen och medvetenheten om kulturarvet 

växa. Något som i sin tur kan leda till att förstörelsen av det kulturella arvet minskar i 

framtiden.96 

Projektets geografiska verkningsområde inkluderar både Sverige och Norge, det sträcker sig 

från Västerbottens läns inland och fjällvärld till Nordlands fylke.97 Inom KIL uppmuntras 

lärare till att använda sig av sina lokala kulturmiljöer i undervisningen, då dessa i sig kan 

berätta en historia som inte finns med i de vanliga historieböckerna. Något annat som sällan 

beskrivs i de mer generella historierna är kvinnornas gärningar och livssituation i inlandet och 

fjälltrakten. Detta vill de som står bakom projektet förändra med ett tydligt fokus på 

jämställdheten, man vill även ge plats åt samernas kulturella lämningar och deras historia.98 

Vilka aktörer är det då som står bakom projektet? KIL organiseras framförallt av 

Västerbottens Länsmuseum och utöver det finns ett flertal olika samarbetspartners i både 

Norge och Sverige, exempelvis Skogsstyrelsen, Helgeland Museum och Norduniversitetet. 

KIL riktar sig till elever och lärare i grundskolan och inom projektet finns det ett antal olika 

skolor som deltar. Projektet är gränsöverstigande något som beror på att det finns en vilja att 

skapa nätverk och utbyta erfarenheter, samt att det berörda projektområdet har en långtgående 

gemensam historia från långt innan landsgränserna fanns.99 

KILs övergripande mål handlar om att öka användningen av kulturspår inom skolans 

undervisning. För att åstadkomma detta arrangeras olika workshops under projektets gång där 

lärare aktivt deltar och kommer med idéer om hur kulturmiljöer kan användas. Arbetet ska 

även resultera i vissa konkreta delar. En av delarna består av att iscensätta fyra arenor där 

                                                 
96 Projektet Kulturspår i landskapet - en resurs i skolan ansökan till Botnia-Atlantica. 
Botnia-Atlantica, Kulturspår i landskapet – En resurs i skolan, författare okänd. https://www.botnia-
atlantica.eu/om-beviljade-projekt/projektbank/kulturspar-i-landskapet-en-resurs-i-skolan 2018-01-25.  
97 Skogsstyrelsen, Kulturspår i landskapet, författare okänd https://www.skogsstyrelsen.se/om-oss/var-
verksamhet/projekt/kulturspar-i-landskapet/ 2018-01-25. 
98 Projektet Kulturspår i landskapet - en resurs i skolan ansökan till Botnia-Atlantica. 
99 Botnia-Atlantica, Kulturspår i landskapet – En resurs i skolan, författare okänd. https://www.botnia-
atlantica.eu/om-beviljade-projekt/projektbank/kulturspar-i-landskapet-en-resurs-i-skolan 2018-01-25.  
Projektet Kulturspår i landskapet - en resurs i skolan ansökan till Botnia-Atlantica. 
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kulturmiljön lyfts fram och anpassas för att kunna användas praktiskt i skolans pedagogiska 

verksamhet. Projektet ska också resultera i en fortbildningskurs på universitetsnivå för lärare 

om hur kulturspår kan vara en resurs inom skolan. Utöver detta ska även en bok ges ut om 

projektets erfarenheter som också kommer vara en del av kurslitteraturen på 

fortbildningskursen.100 

I dagsläget finns det inget färdigt material från KIL, men jag har fått tillgång till obearbetat 

material från de två workshops som genomförts. Jag blev även erbjuden att själv delta i den 

nästkommande workshopen, denna äger dock rum utanför tiden för denna uppsats.101 Det 

textbaserade materialet består bland annat av de deltagande lärarnas aktivitetsförslag, något 

som inspirerat mig i mitt arbete. Jag har exempelvis utgått från samma rubriksmall i 

utformandet av det egna pedagogiska programmet. 

Eget projekt – ett pedagogiskt material med aktivitetsplan 

I utformandet av det egna projektet har samma rubriksmall som finns inom KIL använts. 

Rubriksmallen har dock genomgått vissa modifikationer eftersom att denna var i grunden 

gjord för lärare. Detta projekt saknar rubriken ”bedömning” och ”fördjupningsmaterial”, 

eftersom jag inte är lärare och inte kan göra den avvägningen eller veta vilken nivå av 

fördjupning som är passande för de valda årskurserna. Projektet saknar även en medföljande 

bild, då jag inte kunnat hitta något som passar in på temat. Originalet av rubriksmallen finns 

med i uppsatsen som en bilaga. Aktivitetsplanen går ut på att skapa och använda en kokgrop, 

detta är kopplat till skolämnet fysik och är anpassat efter högstadiets läroplan (åk 7-9). Det 

pedagogiska programmet som kan ses som en blandning mellan ett skolprogram och en 

lärarhandledning, där skolor kan arbeta enskilt med aktiviteten, samtidigt som att en 

museipedagog med fördel kan tillsättas för att arbeta med klassen och sätta aktiviteten i en 

större museologisk och förhistorisk kontext. 

Målgruppen – högstadiet och museer  

Inom museipedagogiken tycks det finnas en tydlig föreställning om att tonåringar och 

högstadieelever kan vara och ofta är motvilliga och ointresserade av vad museet kan 

erbjuda.102 En liknande bild beskrivs av pedagogen Anders Ohlsson när det kommer till 

                                                 
100 Projektet Kulturspår i landskapet - en resurs i skolan ansökan till Botnia-Atlantica. 
Mailkonversation med Erik Sandén, projektledare för projektet Kulturspår landskapet - en resurs i skolan. 
101 Mailkonversation med Erik Sandén, projektledare för projektet Kulturspår landskapet - en resurs i skolan. 
102 Cassel, Museipedagogik: Konsten att visa en utställning, 93. 
Ljung, Museipedagogik i Sverige – pedagogiska perspektiv, 65. 
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naturen inom utomhuspedagogiken.103 Detta grundar sig förmodligen i dels personliga 

erfarenheter och dels att det finns en allmän uppfattning om hur tonåringar beter sig. Bilden 

förstärks ytterligare av att tonåringar som ålderskategori sällan besöker museer, enligt 

statistiken. Denna statistik har visserligen drygt 20 år på nacken ,104 men jag har inte kunnat 

hitta någon nyare undersökning som motsäga detta. Tvärtom verkar det vara ett väletablerat 

faktum.105  

Om detta nu stämmer, vad beror det på? Inom högstadiet som aktivitetsplanen kretsar kring 

finns det ett stort fokus på mätbara kunskaper, under skoldagen ska dessutom ett flertal olika 

ämnen samsas om tiden och det är svårt att hinna med ett museibesök inom ramen för en 

lektion. Ett annat hinder är att många museer associeras med historia och läroplanen för 

historieämnet är uppbyggd kronologiskt, vilket innebär att yngre eleverna går igenom den 

äldre historien och de äldre eleverna utgår ifrån en mer modern och abstrakt historia. Det 

senare är ett tema och en tidsepok som museer sällan arbetar med. En annan faktor kan också 

vara att många museer föredrar att arbeta med de yngre barnen, då de upplevs mer 

lätthanterliga och engagerade, därför riktas stor del av programmen mot de lägre 

årskurserna.106 

För att öka museiintresset bland tonåringar har olika museer hittat olika lösningar. Dessa har 

bland annat handlat om att arrangera mötesplatser för tonåringar och föra en dialog med dem 

om vad de vill se, istället för att gissa sig till det. Det har också gått ut på att låta tonåringarna 

delta i praktiska aktiviteter såsom olika typer av kreativt skapande, samt rollspel och teater. 

Dessa förslag verkade dock främst utgå från att locka tonåringar att komma till museer på sin 

fritid.107 När det kommer till skolprogram som arrangeras inom museiverksamheten finns det 

fler begränsningar för vad som kan anordnas. Skolprogrammen måste framförallt anpassas 

efter läroplanen och får inte ta för lång tid. Det är även en klar fördel om de är roliga och 

givande, men det nog inte det mest väsentliga i sammanhanget. 

Inom den pedagogiska verksamheten är det viktigt att ha en balans mellan kunskap och 

upplevelse. Leken brukar lyftas fram som något centralt när det kommer till de yngre barnens 

lärande, medan lärprocesser för tonåringar istället brukar kretsa kring problemlösning, 

                                                 
103 Ohlsson, Utomhuspedagogik – utveckling och lärande i naturen, 22. 
104 Författare okänd, Statens kulturråd, Upptäckarglädje! Om museipedagogik, 8. 
105 https://www.raa.se/spana/tro-inte-att-du-vet-vad-ungdomar-vill-ha/ 2018-04-01. 
106 Författare okänd, Statens kulturråd, Upptäckarglädje! Om museipedagogik, 33.  
Cassel, Museipedagogik: Konsten att visa en utställning, 155f. 
107 Författare okänd, Statens kulturråd, Upptäckarglädje! Om museipedagogik, 33f. 
https://www.raa.se/spana/tro-inte-att-du-vet-vad-ungdomar-vill-ha/  
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diskussion, reflektion och abstrakta resonemang.108 Frågan är dock om det lekfulla elementet 

måste försvinna bara för verksamheten riktar sig mot en äldre målgrupp? 

På Kalmar Läns Museum har personalen arbetat med tidsresor anpassat för äldre elever. 

Tidsresan i det här fallet handlar om att upplevelsen leder till förståelse och kunskap om den 

historiska perioden. Detta kräver dock en hel del förberedande arbete, speciellt med tanke på 

att det är museets pedagogiska personal som möter eleverna i deras närområde och arrangerar 

rollspelsdagen.109 Tidsresan anordnades för högstadieelever och ägde rum vid Södra bruket i 

Degerhamn år 1899. Förutom upplevelsen lades även stor vikt vid deltagarnas tankar inför, 

under och efter rollspelet.110 Rollspelsdagen var anpassad för att passa in i den tidsålder som 

är aktuell i läroplanen, men i min aktivitetsplan ser det annorlunda ut.  

Val av ämne - fysik 

När det kommer till kultur som museerna representerar kopplas detta ofta samman med 

skolämnet historia. Historieämnet för högstadiet omfattar inte förhistoriska eller historiska 

lämningar (som kom till innan 1700-talet) ur en svensk kontext. Det är först i samband med 

industrialiseringen som Sveriges historia överhuvudtaget ingår i läroplanen för de 

årskurserna.111 I det här fallet handlar aktivitetsplanen om en äldre företeelse, nämligen 

kokgropar, en matlagningsteknik som nyttjats under förhistorisk tid. Av den anledningen 

måste aktiviteten kopplas till något annat ämne i läroplanen. När mat tillagas eller vatten 

kokas i en kokgrop är det till följd av en fysisk process, därför är det naturligt att koppla 

denna aktivitet till skolans fysikämne. 

Att koppla fysik till kultur och historiska lämningar är något som förekommer, även om det är 

vanligare att klasser i naturorienterande ämnen gör museibesök på naturhistoriska museer än 

kulturhistoriska museer.112 För kulturhistoriska museer går det att arbeta med exempelvis 

fysik, enligt rapporten Upptäckarglädje! Om museipedagogik förekommer detta bland annat 

                                                 
108 Cassel, Museipedagogik: Konsten att visa en utställning, 90. 
Författare okänd, Statens kulturråd, Upptäckarglädje! Om museipedagogik, 6. 
109 Att resa i tiden: mål och medel i mötet mellan museum, skola och elever, red. Peter Aronsson, Per Gerrevall & 
Erika Sandström, 6f. 
110 Att resa i tiden: mål och medel i mötet mellan museum, skola och elever, red. Peter Aronsson, Per Gerrevall & 
Erika Sandström, 39, 70f. 
111 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2017), Skolverket, författare 
okänd (Stockholm, 2011), 202ff. 
112 Författare okänd, Riksutställningar, Möten med möjligheter: En rapport om lärares och museers perspektiv 
på samverkan, 63f. 
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vid Vasamuseets skolverksamhet, Räkna med Vasa.113  Detta program riktar sig dock till 

elever i årskurs 1-3 och verkar fokusera mer på matematik än fysik.114 

Enligt de estetiska lärprocesserna ska kulturen vara en aktiv del av undervisningen som leder 

till måluppfyllelse, den ska inte vara ett roligt moment som sker på sidan av. Kulturen ska 

dessutom kopplas till flera olika ämnen, inte bara historia och bild som den ofta förknippas 

med. När det kommer till museers verksamhet handlar det bland annat om att lära sig genom 

kulturarvet, inte endast om kulturarvet.115 I det här fallet handlar det om att lära sig om fysiska 

processer genom skapandet och användandet av en kokgrop. Arbetet inom 

utomhuspedagogiken brukar utgå från att naturvetenskap finns överallt runtomkring oss,116 

något som kan vara en bra utgångspunkt.  

Val av aktivitet - kokgrop  

Att välja en aktivitet som kan kopplas till arkeologi kändes för mig naturligt med tanke på 

min tidigare studiebakgrund, men även för att det är ett ämne som jag har fått ut mycket 

glädje av i livet. Valet av att använda en kokgrop som aktivitet kan motiveras med att det är 

en väl beprövad aktivitet för skolverksamhet. Vid Västerbottens länsmuseum arrangeras 

aktiviteten vanligtvis för yngre elever, men vid Trelleborgs museum har verksamheten även 

riktats mot högstadieelever.117 Aktiviteten passar också utmärkt in i läroplanens beskrivning 

av fysikämnet för högstadiet.118 Det är även en aktivitet som är lätt att diskutera eftersom det 

utgår från något så vardagligt som att laga mat och äta. Det är något som eleverna kan relatera 

till trots barriären av tid sedan kokgropar vanligtvis användes. Det ger även möjlighet till att 

ha ett lokalt fokus, då kokgropen kan kopplas samman med andra redan existerande 

lämningar som finns ute i kulturmiljön. 

Kokgropen  
 

                                                 
113 Författare okänd, Statens kulturråd, Upptäckarglädje! Om museipedagogik, 9. 
114 Vasamuseet, Räkna med Vasa, författare okänd, 
https://www.vasamuseet.se/globalassets/vasamuseet/dokument/skola/rakna-med-vasa-del-1.pdf 2018-03-23 
115 Grut, red. En omtolkad kultursatsning: Museerna och Skapande skola, 15f. 
116 Ohlsson, Utomhuspedagogik – utveckling och lärande i naturen, 34. 
117 Anteckningar från samtal med arkeologen och kulturmiljöpedagogen Susanne Sundström på Västerbottens 
museum, 2018-01-23. 
Anteckningar från samtal med arkeologen och kulturmiljöpedagogen Susanne Sundström på Västerbottens 
museum, 2018-03-08. 
Författare okänd, Statens kulturråd, Upptäckarglädje! Om museipedagogik, 19f. 
118 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2017), Skolverket, författare 
okänd, 171f. 
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Årskurs 

7-9 

Ämne 

Fysik 

Måluppfyllelse119 

Läroplan, fysik årkurs 7-9:   

Fysiken i naturen och samhället: 

- ”Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. 

Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.” 

- ”Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara 

möjligheter och begränsningar i framtiden.” 

- ”Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, 

tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens 

spridning i naturen.” 

- ”Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.” 

Fysiken och världsbilden 

- ”Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och 

format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och 

människors levnadsvillkor.” 

Tidsåtgång 

2-3 timmar (te) eller 3-4 timmar (fisk) 

Arbetsmaterial 

Till kokgropen 

 Spade 

 Ved (för 1,5 timme) 

 Stenar – stora som knytnävar 

 Tändstickor/eldstål/eldborr 

                                                 
119 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2017), Skolverket, författare 
okänd, 171ff. 
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 Hink med vatten (brandsäkerhet) 

 Grenklykor/skyffel 

Tillagning av fisk 

 Fisk 

 Enbär 

 Stort stycke näver 

 Hink med vatten (blötlägga näver) 

Koka vatten - ”te”  

 Lera/metallkärl 

 Vatten till ”teet” 

 Färska granruskor/löv 

 Hink med vatten (skölja bort aska) 

 Termometer 

Förarbete  

Ett viktigt första steg är att undersöka vilka regler det finns för bland annat grävande på den 

aktuella platsen eftersom regelverket kan skilja sig mellan olika kommuner. Efter det gäller 

det att välja en plats där aktiviteten ska genomföras. Det är viktigt att kontrollera att det inte 

finns några fornlämningar på den utvalda platsen eftersom det är olagligt att gräva i eller på 

annat sätt förstöra fornlämningar, enligt kulturmiljölagen. 

För aktiviteten är det nödvändigt att välja en plats med tjock grästorv. Det kan även vara bra 

att välja en plats med sandmark, då det är lättare att gräva i. 

Ett förarbete kan vara att tillverka grenklykor som eleverna kan få prova använda för att flytta 

de upphettade stenarna till kokgropen.  

Att tänka på 

Om grenklykor används för att förflytta de heta stenarna är det viktigt att informera om 

brännskaderisken och detta moment kan även strykas om läraren bedömer detta som för 

farligt. Istället kan eleverna använda sig av en skyffel för att förflytta stenarna. 

Det är även viktigt att tänka på brandsäkerheten, att aldrig lämna elden obevakad och att se till 

att den släcks ordentligt vid slutet av övningen. 
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Vid aktiviteter utomhus måste alla deltagare respektera allemansrättens bestämmelser. 

Efterarbete 

Efter aktiviteten är det viktigt att släcka elden och kontrollera att den verkligen slocknat. 

Eleverna ska även återställa platsen till föregående skick, vilket innebär att de ska fylla igen 

gropen, samt placera torven på sin ursprungliga plats. 

Beskrivning/genomförande 

Vad är en kokgrop?  

En kokgrop är en grävd grop i marken som används vid matlagning, alternativt kokning av 

vatten. Tillagningen och kokningen uppstår när heta stenar placeras i gropen, intill det som 

ska tillagas, alternativt i vattnet. Om stenarna återanvänds kan de så småningom spricka i 

samband med att de kyls ned, detta kallas skörbränd sten. Användningen av kokgropar har sitt 

ursprung i förhistorisk tid, från stenåldern och framåt.120 Liknande tekniker för tillagning och 

upphettning av vatten finns spridda runtom i hela världen.121 Det som tidigare i var sätt att 

laga mat är numera en vanligt förekommande fornlämning i Sverige. Kokgropen som 

fornlämning kan variera i utseende, men består vanligtvis av en nedsänkning i marken med 

packad sten i botten. Trots att det är en väldigt vanlig lämning, är det också en fornlämning 

som vi vet väldigt lite om.122  

Hur gör man?123 

Hur kan man göra en kokgrop och hur ska den användas? 

                                                 
120 Evert Baudou, Norrlands forntid – ett historiskt perspektiv (Bjästa, 1995), 21. 
121 Heibreen, Tom, ”Kokegroper og beslektede teknologier – noen etnografiske eksempler”, i De gåtefulle 
kokegroper, red. Lil Gustafson, Tom Heibreen & Jes Martens (Oslo, 2005), 9. 
122 De gåtefulle kokegroper, red. Lil Gustafson, Tom Heibreen & Jes Martens (Oslo, 2005), 5. 
Riksantikvarieämbetet, Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning, författare okänd, 
https://www.raa.se/app/uploads/2014/07/L%C3%A4mningstypslistan_ver-4_1_20140626.pdf 2018-03-10. 
123 I dessa beskrivningar har jag tagit hjälp av följande källmaterial: 
Västerbottens museum, Lärarhandledning till den västerbottniska kulturhistorien: arbetsuppgifter – förhistoria, 
Sundström, Susanne & Forsberg, Helena, https://www.vbm.se/wp-content/uploads/2017/10/au1.forhist.pdf 2018-
03-10. 
Scouterna, Koka vatten i kokgrop, författare okänd, https://aktivitetsbanken.scouterna.se/aktivitet/430 2018-03-
10. 
Skogsstyrelsen, Skogen i skolan, Laga mat i kokgrop, Tjärnström, Maria, 
https://www.skogeniskolan.se/sites/skogeniskolan.se/files/kokgrop.pdf 2018-03-10. 
Anteckningar från samtal med arkeologen och kulturmiljöpedagogen Susanne Sundström på Västerbottens 
museum, 2018-01-23. 
Anteckningar från samtal med arkeologen och kulturmiljöpedagogen Susanne Sundström på Västerbottens 
museum, 2018-03-08. 
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Här nedan beskrivs två varianter av hur en kokgrop kan användas, där den ena går ut på att 

tillaga fisk och den andra beskriver hur eleverna kan koka smaksatt vatten – ”te”. Den första 

är mer avancerad och den andra är lite simplare, men båda varianter utgår ifrån en grop i 

marken. 

Tillagning av fisk 

En inledande uppgift är att lägga det stora stycket näver i blöt och låta det suga åt sig tills det 

blir helt genomblött. 

Gör upp en eld med exempelvis tändstickor, men ni kan även använda eldstål eller eldborr, 

något som är mer utmanande. Placera stenar som är ungefär lika stora som knytnävar i elden 

och låt dem ligga där tills de blivit glödheta, vilket tar ungefär en timme. 

Vid tillagning av fisk är det viktigt att välja en plats med grästorv. Torvstycket, liksom 

gropens öppning ska vara ungefär en meter i diameter. Försök ta loss torven från marken i ett 

stycke och placera den en bit bort, den ska användas senare. Där torven tidigare låg gräv en 

grop som är ungefär en meter djup.  

Paketera fisken i näverstycket och om ni vill kan fisken kryddas med enbär. Placera halva 

antalet av de heta stenarna i botten av gropen med hjälp av grenklykorna/skyffeln, lägg 

fiskpaketet ovanpå detta lager och placera de återstående stenarna ovanpå fisken. 

Täck gropens öppning med hjälp av torven. Detta minskar syretillförseln vilket i sin tur 

minskar brandrisken.  

Tillagningstid: 20 minuter – 60 minuter. 

Njut! 

Koka te 

Gör upp en eld med exempelvis tändstickor, men eleverna kan även använda eldstål eller 

eldborr, något som är mer utmanande.  

Placera stenar som är ungefär lika stora som knytnävar i elden och låt dem ligga där tills de 

blivit glödheta, vilket tar ungefär en timme. 

När ni ska koka te i kokgrop utgår man ifrån samma grop, även om torven inte har samma 

betydelse i det här fallet. Gropen ska vara en meter i diameter och en meter djup. Placera ett 
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metalkärl i gropens botten och tillsätt färska granruskor eller löv i metallkärlet och häll på 

vattnet.  

Placera de heta stenarna i vattnet med hjälp av grenklykan eller skyffeln. Om ni vill kan man 

tvärt skölja stenarna i en hink med vatten för att inte få aska i ”teet”. Temperaturen på det 

färdiga ”teet” beror på mängden vatten, samt stenarnas temperatur. De heta stenarna värmer 

snabbt upp ”teet” som ni sedan kan dricka om ni vill.  

Njut! 

Fysiken bakom - Värme 

Enligt energiprincipen som är en av fysikens främsta lagar kan energi varken skapas eller 

förstöras, den kan endast omvandlas mellan olika former av energi. De finns flera olika 

energiformer exempelvis elektrisk energi, kemisk energi, mekanisk energi och 

värmeenergi.124 

I den här aktiviteten är det framförallt värmeenergin som är aktuell, men vad är egentligen 

värme? Allting är i grunden uppbyggt av atomer och molekyler som ständigt rör på sig, men 

mängden rörelse beror på vilken typ av material det är. De atomer och molekyler som finns i 

gaser rör sig betydligt mer än de som finns i fasta ämnen. Partiklarnas rörelse är det som vi 

uppfattar som värme, ju varmare ett material är desto mer rör sig dess partiklar.125 På det 

sättet skulle man kunna säga att värmeenergi egentligen är en typ av rörelseenergi, även om 

det brukar räknas till en egen energiform.126 

Värme är rörelse, men hur kan värme spridas från ett material till ett annat? Det finns tre olika 

sätt för värmeenergin att sprida sig, dessa är följande: ledning, strömning och strålning.127 

Denna aktivitet kretsar kring värmeledning och värmeströmning. När värme sprids genom 

ledning handlar det om att partiklarna i det varma materialet vibrerar kraftigt och knuffar till 

partiklarna i ett kallare material. Värmen sprids på så sätt från atom till atom. Ett exempel på 

detta är om du lämnar en silversked i en kopp med varmt te. Skeden blir snabbt varm och det 

beror på att silver, liksom andra metaller leder värme bra. Olika material har olika 

                                                 
124 Per Andersson & Pernilla Andersson, Fysik Direkt (Stockholm, 2011), 145  
Lennart Undvall & Anders Karlsson, Spektrum Fysik (Stockholm, 2013), 304. 
125 Andersson & Andersson, Fysik Direkt, 42. 
Undvall & Karlsson, Spektrum Fysik, 103. 
126 Undvall & Karlsson, Spektrum Fysik, 305. 
127 Undvall & Karlsson, Spektrum Fysik, 109. 
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värmeledningsförmåga och silver är ett av de ämnena som leder värme bäst. Vatten, luft, plast 

och trä är exempel på ämnen som är dåliga på att leda värme.128  

Trots vattnets dåliga värmeledningsförmåga kan värme ändå spridas inom det och då brukar 

man prata om strömning. Detta sker exempelvis i en kastrull på en spis, där vattnet i 

kastrullens botten värms upp och så småningom stiger på grund av den minskade densiteten. 

Samtidigt som det varma vattnet stiger, så sjunker det kalla vattnet, där processen sedan 

fortsätter fram till att allt vatten har samma temperatur.129 

Förslag till diskussionsfrågor 

Vad är det som fysiskt händer i kokgropen?  

(Värmen sprids från elden till stenarna genom ledning. I samband med tillagningen av fisken 

leds värmen från stenarna i sin tur vidare till näverpaketet med fisk. Både stenarna och 

näverpaketen har svag värmeledningsförmåga. Kommer det att räcka för att tillaga fisken? 

Vid kokandet av ”teet” sprids värmen istället med hjälp av strömning, där värmen från 

stenarna sätter vattnet i rörelse, en process som fortsätter tills allt ”te” har samma temperatur. 

Ta med en termometer och undersök hur varmt vattnet blir!) 

Kan processen effektiviseras?  

(värmeledningsförmåga – silvertackor?) 

Är det ett hållbart sätt att laga mat på?  

(vad tycker/tror ni?) 

Vilka typer av energi har vi idag? 

Idag finns det vissa som förbereder sig för att en katastrof ska inträffa (preppers)130. Skulle 

detta kunna vara en möjlig väg? 

Hur var det förr? Gräva utan spade? Olika sätt att göra upp eld på? Flytta de heta stenarna, 

svårt utan dagens redskap? 

                                                 
128 Undvall & Karlsson, Spektrum Fysik, 109f. 
129 Undvall & Karlsson, Spektrum Fysik, 111. 
130 Nationalencyklopedin, Uppslagsord: Prepper, https://www-ne-
se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/prepper 2018-04-01. 
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Sammanställd diskussion 

Uppsatsens syfte var att få en inblick i museisfärens pedagogiska verksamhet, både dess 

historik, men även utveckling med fokus på användning av centrala pedagogiska begrepp, 

styrdokument, strategier och aktuella projekt. Denna kunskap skulle sedan användas för att 

utforma ett eget pedagogiskt program i form av ett teoretiskt exempel som är anpassat för 

högstadieelever och utgår ifrån kursplanen som behandlar andra skolämnen än just historia 

(som kultur ofta kopplas samman med), i det här fallet fysik. Denna sammanställda diskussion 

kommer kortfattat beröra de inledande delarna av huvudkapitlet för att sedan gå in i mer 

utvecklade resonemang och tankar som dykt upp under arbetets gång kring det egna projektet.  

I huvudkapitlets inledande del berörs ett antal olika pedagogiska begrepp. Att tolka och 

urskilja begreppen var en större utmaning än det på förhand verkade. I slutändan kom jag inte 

fram till något direkt konkret. Prefixen som följs av ”pedagogik” behöver inte nödvändigtvis 

begränsa betydelsen till den innebörden som jag inledningsvis utgått från. Att de olika 

begreppen kan betraktas och användas på olika sätt från person till person var om möjligt 

nyttigt och relevant för uppsatsen, samtidigt som det var allt annat än tillfredställande. I denna 

uppsats kom begreppet museipedagogik få bli det mest använda av de pedagogiska begreppen 

eftersom det har störst spridning. 

Museernas pedagogiska verksamhet och dess koppling till skolan har varierat genom 

historiens vingslag. I denna uppsats handlade det inte om att beskriva en heltäckande eller 

långdragen historik med djupa rötter. Istället får historien bottna i det sena 1800-talet och 

Hazelius gärning, för att sedan raskt gå vidare till 1900-talets utveckling. Den pedagogiska 

verksamhet som fanns under detta århundrade var till en början ganska trevande för att sedan 

utvecklas mer definierat under 1960- och 1970-talen. En utveckling som sedan med ett 

allmänt ökat intresse för historia och kulturarv skulle fortsätta hela århundradet ut. Med detta 

följde även nya tillvägagångssätt och uttryck för den pedagogiska verksamheten, bland annat 

användandet av tidsresor och rollspel. Rollspel som det tidigare funnits en rädsla för eftersom 

de främst hade associerats med ungdomars spelkultur var vid 1900-talets slut ett etablerat 

pedagogiskt verktyg som användes bland flera åldersgrupper. Under 2000-talet är Skapande 

skola den hittills mest betydelsefulla reformen inom kulturpolitik som berör samarbetet 

mellan museer och skolan. Trots satsningens framgång visar museistatistiken att skolbesöken 

minskat. En uppfattning är att detta har ett samband med skolreformen från 2011, där större 

vikt lades på mätbara kunskaper. Museerna arbetar hårt med att anpassa sig efter detta, men 
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verksamheternas olika förutsättningar medför svårigheter. Trots detta finns det även en stark 

och ömsesidig vilja till samverkan. 

För att koppla museerna och skolans samverkan till ett ännu mer nutida perspektiv tog jag upp 

det pågående projektet Kulturspår i landskapet – resurs i skolan (KIL) som ett exempel. 

Projektet handlar om att visa att den lokala kulturmiljön kan användas i grundskolans 

undervisning i flera olika skolämnen. KIL-projektet verkar inom Västerbottens län, samt 

angränsande delar i Norge. För att få fram ett pedagogiskt material samarbetar man 

tillsammans med skolor och arbetet ska i slutändan resultera i fyra arenor där kulturmiljön 

lyfts fram för att användas i undervisningen, en bok, samt en fortbildningskurs för lärare. I 

dagsläget finns det inget färdigt material från KIL, men själv väntar jag spänt på resultat från 

projektet. 

Dessa tre inledande delar har bidragit till en inblick i museisfärens pedagogiska verksamhet 

både ur ett historiskt och nutida perspektiv. Denna kunskap har sedan använts för att utforma 

ett eget pedagogiskt program i form av ett teoretiskt exempel som är anpassat för 

högstadieelever och utgår ifrån kursplanen som behandlar andra skolämnen än just historia, i 

det här fallet fysik. 

Aktiviteten kretsar kring skapandet och användandet av en kokgrop, som framförallt är en 

förhistorisk teknik att tillaga mat. Faktum är att det i det här fallet inte går att koppla 

aktiviteten till historieämnet i högstadiets läroplan eftersom den främst berör modern historia, 

men aktiviteten kan istället kopplas till fysik, då tillagningen av mat i en kokgrop är en följd 

av en fysisk process. Då kan man fråga sig varför man överhuvudtaget väljer en aktivitet som 

inte kan användas inom det ämne som det verkar mest naturligt (kokgrop = historieämnet). 

Jag tänker att det handlar om att det är viktigt att kulturarv ska kunna associeras till annat än 

historia, men även att det är spännande att vidga sina vyer. Enligt Dewey och Vygotskij är 

intresset det centrala för undervisningen. Genom att bredda perspektivet kan någon som 

exempelvis är intresserad av historia upptäcka att ett intresse för fysik väcks när hen ser 

sambanden mellan ämnena. Vygotskij menar att det är så här som introduktion till ny kunskap 

ska ske, den ska kopplas samman med något välkänt, exempelvis matlagning, eller ett 

existerande intresse för historia. Nu utgår jag dock inte från att alla är intresserade av historia, 

det är bara exempel. 

I aktivitetsplanen har jag tagit med information jag finner relevant för att kunna utföra 

övningen. Aktiviteten i sig kan dock genomföras på olika sätt. Instruktionerna bör kunna 
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följas i den ordning de står, men man kan även ta hjälp av Deweys teorier vid utförandet av 

aktiviteten. Då skulle det bland annat vara problemlösningen som skulle stå i centrum i 

undervisningen och som lärare kan man istället presentera problemet: hur kan vi laga mat och 

koka vatten utan spis? Vid ett sådant utförande bör man dock fundera kring vilka svårigheter 

som kan medfölja, samt att aktiviteten lär ta längre tid.  

Det skulle även vara möjligt att lägga till ett rollspelande perspektiv i undervisningen, 

eventuellt i form av en tidsresa. Detta skulle visserligen återigen kopplas till historia som 

ämne, men det skulle även kunna ses som ett tydligare inslag av estetiska lärprocesser där 

drama används för att utveckla förståelsen. Det skulle förmodligen även vara möjligt att 

arrangera en tidsresa som reser framåt i tiden och exempelvis koppla till den nutida prepper-

rörelsen som förbereder sig på att katastrofen ska inträffa. Kanske utgå ifrån att en katastrof 

skett och att man på nytt måste bygga upp samhället, något som kanske kan handla om ämnet 

samhällskunskap. Oavsett i vilken tid vi lever kommer tillagningen av mat att vara central för 

vår överlevnad och hur gör man det utan spis och elektricitet? 

Även detta utförande skulle ta lång tid, det skulle även vara viktigt att känna sin klass, alla 

skulle kanske inte trivas i en sådan situation och hur kan man anpassa programmet så att 

majoriteten är bekväma. Om man arrangerar ett rollspel måste man även ge möjlighet till alla 

deltagare att förbereda sig inför uppgiften för bästa resultat. 

På grund av aktivitetens i grunden förhistoriska natur har utformandet av programmet hela 

tiden varit en avvägning mellan förhistorisk/historisk korrekthet/autenticitet och 

säkerhet/funktion. Aktiviteten får inte vara för avancerad eftersom det kan göra att den verkar 

avskräckande, men personligen menar jag att någon typ av autenticitet krävs för att aktiviteten 

ska upplevas meningsfull, samtidigt som att övningen inte kretsar kring det historiska 

perspektivet, utan det fysiska, samt att det är oerhört viktigt att övningen inte riskerar att 

skada någon. Denna avvägning uppstod bland annat i samband med om träklykor eller 

skyfflar skulle användas vid förflyttningen av de heta stenarna. Vid användandet av träklykor 

antar jag att det finns en större risk att något gör sig illa, samtidigt som att en modern skyffel 

förtar upplevelsen och utmaningen med att förflytta saker man inte kan röra utan moderna 

verktyg.  

Inom den pedagogiska verksamheten handlar det om att hitta en balans mellan kunskap och 

upplevelse. Leken brukar lyftas fram som något centralt när det kommer till de yngre barnens 

lärande, medan lärande för tonåringar istället brukar kretsa kring problemlösning, diskussion, 
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reflektion och abstrakta resonemang. I min egen aktivitetsplan försöker jag dock ta vara på det 

lekfulla elementet även om den riktar sig mot en äldre målgrupp. Detta väcker i sin tur flera 

nya frågor och funderingar. Är tonåringar överhuvudtaget intresserade av att göra en kokgrop 

eller är det för ”barnsligt”? Och måste de vara intresserade? Enligt Dewey och Vygotskij bör 

undervisningen kretsa kring elevernas intressen, samtidigt som skolan i realiteten inte tar 

särskilt stor hänsyn till vad eleverna vill lära sig. Det är läroplanerna styr, de går före 

elevernas intressen för att utbildningen ska bli så likvärdig som möjligt.  

För att återkoppla till frågan om användandet av en kokgrop kan upplevas som för ”barnsligt” 

för tonåringar tänker jag spontant att det finns två sidor av detta mynt. Det finns ofta en 

önskan hos tonåringar att bli behandlade som vuxna. När det kommer till högstadieelever 

brukar det även finnas en vilja att ha avbrott i vardagen, att få göra något annat än den 

traditionella klassrumsundervisningen. I utformandet av aktivitetsplanen har jag framförallt 

allt haft det senare i åtanke, att eleverna ska få göra något annorlunda som avviker från den 

vanliga skolundervisningen som ändå har ett lärorikt innehåll och möjlighet till diskussion 

som passar in i läroplanen. Samtidigt är det ju svårt att veta helt säkert hur aktiviteten skulle 

tas emot eftersom jag inte haft möjlighet att testa aktivitetsplanen i praktiken och därför ska 

den endast ses som en prototyp. Utan att kunna pröva den tänker jag att det återigen till stor 

del handlar om hur undervisningen genomförs och hur eleverna bemöts i undervisningen. Det 

är viktigt att kunna anpassa sig och det är ganska självklart att en förskoleklass och en 

högstadieklass inte ska bemötas på samma sätt.  

Oavsett ålder eller årskurs beskrivs barn och unga som en viktig målgrupp för museerna. 

Denna målgrupp nås lättast genom skolan och därför blir skolan en viktig partner och arena 

för museerna. Både skolan och museerna är pedagogiska institutioner, men det är viktigt att 

komma ihåg att de har olika förutsättningar. Inom museibranschen används olika pedagogiska 

begrepp som i viss mån kan ha samma betydelse, men oavsett hur begreppen används så har 

museerna liknande utmaningar. Museernas stora utmaning när det kommer till den 

pedagogiska verksamheten som riktas mot skolan handlar om att fortsätta vara relevant för 

lärare och elever. Jag tänker att det lustfyllda samt att kombinera teori och praktik och olika 

skolämnen kommer förbli centralt inom museipedagogiken. Estetiska lärprocesser kommer 

man nog lägga ännu mera fokus på där eleverna ska lära genom kulturarv inte bara om. 

Kulturen ska inte bara vara något roligt som sker på sidan av undervisningen, utan kulturen 

ska vara en aktiv del av den. Det finns ju till och med undersökningar som visar att kultur kan 

förbättra skolresultat som jag tidigare skrivit. Ett annat ämne som jag flera gånger tagit upp 
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har varit vikten att anpassa sig efter läroplanerna för att kulturarvet inte ska prioriteras bort. 

Detta tror jag kommer bli museipedagogikens största utmaning i framtiden för att locka 

skolorna till museerna. Genom denna uppsats har jag själv fått prova att använda mig av 

läroplaner i planerandet av ett pedagogiskt material riktat mot högstadiet. Det enda jag saknar 

är att få genomföra aktiviteten i praktiken, samt att få möjligheten att lära av mina misstag och 

försöka på nytt. Trots avsaknaden av det praktiska momentet var det en stor utmaning, men 

övning ger färdighet och jag tänker att detsamma gäller för museerna och för 

museipedagogiken. 
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Sammanfattning 

Uppsatsen syfte var att få en inblick i museisfärens pedagogiska verksamhet, både dess 

historik, men även utveckling med fokus på användning av centrala pedagogiska begrepp, 

styrdokument, strategier och aktuella projekt. Denna kunskap har sedan använts för att 

utforma ett eget pedagogiskt program i form av ett teoretiskt exempel som är anpassat för 

högstadieelever och utgår ifrån läroplanen som behandlar andra skolämnen än just historia 

(som kultur ofta kopplas samman med), i det här fallet fysik. 

Det finns flera olika begrepp som kopplas till den pedagogiska verksamheten inom och kring 

kultursektorn. För att få en bättre förståelse för ämnesområdet försökte jag kortfattat beskriva 

och reda ut hur begreppen: kulturarvpedagogik, museipedagogik, kulturmiljöpedagogik, samt 

utomhuspedagogiken används. Jag kom fram till att det fanns vissa skillnader, men att många 

av begreppen överlappade, samt att begreppens betydelse var beroende av vilken innebörd 

uttolkaren tillskriver dem och det varierar från person till person. 

Museernas pedagogiska verksamhet och dess koppling till skolan har varierat genom 

historiens vingslag. I denna uppsats handlade det inte om att beskriva en heltäckande eller 

långdragen historik med djupa rötter. Istället fick historien bottna i det sena 1800-talet och 

Hazelius gärning, för att sedan raskt gå vidare till 1900-talets utveckling. Den pedagogiska 

verksamhet som fanns under detta århundrade var till en början ganska trevande för att sedan 

utvecklas mer definierat under 1960- och 1970-talen. En utveckling som sedan med ett 

allmänt ökat intresse för historia och kulturarv skulle fortsätta hela århundradet ut. Med detta 

följde även nya tillvägagångssätt och uttryck för den pedagogiska verksamheten, bland annat 

användandet av tidsresor och rollspel. Rollspel som det tidigare funnits en rädsla för eftersom 

de främst hade associerats med ungdomars spelkultur var vid 1900-talets slut ett etablerat 

pedagogiskt verktyg som användes bland flera åldersgrupper. Under 2000-talet är Skapande 

skola den hittills mest betydelsefulla reformen inom kulturpolitik som berör samarbetet 

mellan museer och skolan. Trots satsningens framgång visar museistatistiken att skolbesöken 

minskat. En uppfattning är att detta har ett samband med skolreformen från 2011, där större 

vikt lades på mätbara kunskaper. Museerna arbetar hårt med att anpassa sig efter detta, men 

verksamheternas olika förutsättningar medför svårigheter. Trots detta finns det även en stark 

och ömsesidig vilja till samverkan. 

För att koppla museerna och skolans samverkan till ett ännu mer nutida perspektiv tog jag 

med det pågående projektet Kulturspår i landskapet – resurs i skolan (KIL) som ett exempel. 
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Projektet handlar om att visa att den lokala kulturmiljön kan användas i grundskolans 

undervisning i flera olika skolämnen. KIL-projektet verkar inom Västerbottens län, samt 

angränsande delar i Norge. För att få fram ett pedagogiskt material samarbetar man 

tillsammans med skolor och arbetet ska i slutändan resultera i fyra arenor där kulturmiljön 

lyfts fram för att användas i undervisningen, en bok, samt en fortbildningskurs för lärare. I 

dagsläget finns det inget färdigt material från KIL, men själv väntar jag spänt på resultat från 

projektet. 

Uppsatsens syfte var att jag skulle lära mig mer om museipedagogiken (centrala begrepp, 

historik och utveckling, samt pågående projekt). Denna kunskap användes sedan för att skapa 

ett eget teoretiskt pedagogiskt material som kan ses som en blandning mellan ett skolprogram 

och en lärarhandledning, där skolor kan arbeta enskilt med aktiviteten, samtidigt som att en 

museipedagog med fördel kan tillsättas för att arbeta med klassen och sätta aktiviteten i en 

större museologisk och förhistorisk kontext. Aktiviteten går ut på att skapa och använda en 

kokgrop. Kokgropar, liksom kultur i allmänhet begränsas vanligtvis till historieämnet, men 

när mat tillagas eller vatten kokas i en kokgrop är det till följd av en fysisk process. Därför är 

det naturligt att koppla denna aktivitet till skolans fysikämne. Detta visar att det finns mer att 

lära av kulturarvet, det är mer än bara historia. 
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Bilaga 1 

(Text inom parantes är anvisningar som tas bort) 

Rubrik/tittel 

(Namn på aktivitet t ex ”Inventera en artrik vägkant” eller ”Att orientera sig med karta och 
kompass”). 

Årskurs/klassetrinn 

(Vilken eller vilka årskurser passar uppgiften för). 

Ämne 

(Vilket eller vilka skolämnen passar uppgiften för). 

Måluppfyllelse 

(Vilket eller vilka mål i läroplanen passar uppgiften för). 

Bedömning/vurdering 

(Förslag på kriterier för bedömning). 

Tidsåtgång/tidsbruk 

(Ungefärlig uppskattning av hur mycket lektionstid som krävs för att genomföra uppgiften på 
ett tillfredställande sätt). 

Arbetsmaterial 

(Vilka redskap och material krävs för att genomföra uppgiften). 

Fördjupningsmaterial 

(Tips om lämplig litteratur eller annat fördjupningsmaterial). 

Förarbete/efterarbete 

(Vilket förarbete krävs av läraren och vilket förarbete respektive efterarbete kan vara 
lämpligt för eleverna). 

Att tänka på 

(Är det något särskilt man bör tänka på för just den här uppgiften? Är det något som kan 
vara farligt, är särskild klädsel lämplig etc). 

Beskrivning/genomförande 

(Beskrivning av hur man genomför uppgiften). 

Bild/Illustration 

(Bifoga befintliga fotografier eller andra illustrationer eller föreslå lämplig illustration). 

 


