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Inledning 

   Jag minns när vi på mellanstadiet åkte till Kalmar Slott med klassen. Vi 

vandrade runt i slottet med en kvinna som berättade om kungarna som levt där. 

Hon berättade om hur Erik av Pommern haft en hemlig gång ut från slottet så 

han kunde smyga ut när han tyckte det blev tråkigt med allt pappersarbete. Det 

var utan tvekan en upplevelse att få vara på slottet och få gå där kungar gått för 

flera hundra år sedan. 

   Efter besöket ville jag veta mer, men när kunskapen som jag ville ha kom 

förpackad i form av katederundervisning var det inte lika intressant längre. 

Istället satt jag där vid skolbänken och drömde om att vara riddare och bo på 

Kalmar Slott. 

   Några år senare, närmare bestämt under sommaren 1997 visades ett 

sommarlovsprogram för barn på TV. Programmet hette ”Salve” och sändes 

från Kalmar Slott. Programmet fick barn (och deras föräldrar) att klä ut sig i 

medeltida kläder och bli mer intresserade av en tid som flytt, en tid med 

riddare, gycklare, strider och hårt arbete. Programmet ”Salve”, som för övrigt 

betyder ”hej” på latin, sändes i samarbete med den upplevelsepedagogiska 

verksamhet som Kalmar Läns Museum under flera år arbetat med. Bland annat 

tror jag att det delvis var ”Salve”:s förtjänst att intresset för alternativa 

verksamheter ökade på museer runt om i Sverige. Kalmar Läns Museum är en 

inspirationskälla för flera nykomna pedagogiska verksamheter. 

   “Frihet och ofrihet” är en rollspelsverksamhet på Stadsmuseet i Norrköping 

som kretsar kring friheten och ofriheten år 1769 och idag. Det är denna 

verksamhet som jag ämnar behandla i uppsatsen.  

 

Bakgrund 

   Det har länge talats om förändring inom museibranschen, man har sökt efter 

alternativ till de traditionella utställningsformerna. Många förändringar har 

gjorts och verksamheter i flera former har arbetats fram. 

   En av de idéer som utvecklas på museer runt om i Sverige är rollspel. 

Verksamheterna skiljer sig emellertid åt på de museer som använder rollspel. 
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Det går inte att tala om den vanligaste typen av rollspel eller på ett enkelt sätt 

sammanfatta de olika verksamheter som finns. Rollspelen går ut på att 

museibesökaren ska leva sig in i en annan tid, i ett annat sätt att tänka eller göra 

saker. 

   Studier kring olika alternativa museipedagogiska metoder är, enligt mig, 

nödvändigt för dess utveckling och fortlevnad. Om uppföljningar och 

utvärderingar inte görs finns risken att de verksamheter som inte gett ett önskat 

resultat försvinner utan chansen till utveckling. Det finns aktiviteter och 

utställningar som drivs vidare utan reflektioner eller tankar kring förändring 

och förbättring. 

 

Syfte och frågeställningar 

   Rollspel används av Stadsmuseet i Norrköping för att ge deltagarna 

möjligheten att leva sig in i tankegångar kring frihet och ofrihet.1 ”Frihet och 

ofrihet”, vilket är namnet på verksamheten, utvecklades för skolklasser på 

gymnasienivå. Verksamheten går till så att varje elev får en roll som ska 

gestaltas i ett spel tillsammans med de andra deltagande eleverna. Längre fram 

i uppsatsen tar jag upp mer om vad rollspel är och hur det används. 

   Uppsatsen blir särskilt intressant för Stadsmuseet i Norrköping, då jag 

använder en verksamhet där som fallstudie, men även för museer som ämnar 

använda sig av liknande verksamheter. 

 

  Huvudsyftet med undersökningen är att undersöka hur rollspel används som 

pedagogisk metod inom museipedagogiken. Jag vill öppna för en diskussion 

kring ett utvecklande av rollspelsverksamheter på museer i stort, inte enbart 

gällande Stadsmuseet i Norrköping. Användandet av rollspel som 

museipedagogisk metod är relativt nytt och forskningen inom området är 

begränsad. Därför är syftet med uppsatsen också att beskriva, kartlägga, en typ 

av museal rollspelsverksamhet. För att uppfylla syftet med uppsatsen använder 

jag följande frågeställningar. 

 
1 Ewa Bergdahl, Museichef för Stadsmuseet i Norrköping, intervju 2002-04-04. 
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Hur används rollspel inom museipedagogiken? 

Vilket är Stadsmuseets mål med denna typ av verksamhet? 

Hur upplevs rollspelsverksamheten av deltagarna? 

Vad tillför rollspelet Stadsmuseet idag? 

Varför använder sig skolorna av Stadsmuseets rollspelsverksamhet? 

På vilket sätt kopplar skolorna besöket på Stadsmuseet till den egna 

undervisningen? 

 

Metod 

   I studien av rollspel som museipedagogisk metod har jag använt mig av 

intervjuer och observationer. 

Observation 

  För att kunna beskriva verksamheten och få en konkret bild av densamma 

valde jag att göra observationer vid flertalet tillfällen under hösten 2001.2 

Observationen gick till så att jag följde eleverna under de tre timmar då 

verksamheten pågick. Jag förde inte anteckningar under observationen, utan 

skrev efteråt ner stödord och tankar kring de delar av verksamheten som jag 

bestämt mig för att titta särskilt på. Anledningen till att jag inte antecknade 

under observationen var att jag inte ville att deltagarna skulle känna sig 

bedömda, eller känna att jag var där för att leta efter rätt eller fel i deras 

agerande. Då nio observationer av samma verksamhet utfördes under loppet av 

några månader gav de anteckningar som gjordes efter observationerna en 

mycket tydlig bild av verksamheten. Att anteckna under själva observationen 

var inte värt risken, antecknande hade kunnat störa rollspelet. 

   Jag presenterades för deltagarna som en magisterstudent som gjorde sitt 

arbete om verksamheten. Eleverna hade inga problem att leva sig in i sina 

roller trots att jag var med, detta kan ha berott på att jag inte hade blocket 

framme och antecknade. 

 
2 Sammanlagt utfördes observationer vid nio olika tillfällen. 
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   Vid ett tillfälle deltog jag aktivt i verksamheten, jag tog då plats bland 

eleverna och spelade en roll i spelet. Detta aktiva deltagande ägde rum vid det 

sista tillfället verksamheten observerades och denna delaktighet ökade 

förståelsen av rollspelet, framförallt gällande den komplexa berättelse som 

driver spelet framåt. 

   Observationerna ledde till att teaterpedagogernas arbete med eleverna kunde 

förstås ingående och därmed underlättades intervjuerna med eleverna. Eleverna 

kände igen mig då jag mötte dem för intervjuer på skolorna. Den gemensamma 

kunskapen om rollspelet var viktigt för intervjuerna eftersom jag kunde relatera 

till vad eleverna pratade om vid intervjun. Eleverna behövde inte förklara olika 

detaljer i verksamheten, de visste att jag kände till detaljerna eftersom jag varit 

där. 

 

Intervjuer 

   Tre huvudgrupper av informanter utkristalliserades, elever, museipersonal 

och skolpersonal. (1) Elever som besökt museet, och deltagit i verksamheten 

tillhör den första gruppen. (2) Den andra gruppen utgörs av museichefen, en 

museipedagog och de två teaterpedagoger som leder och deltar i verksamheten. 

Teaterpedagogerna var egna företagare och inte anställda av museet men 

verksamheten marknadsfördes genom museet och den var en av museets 

satsningar på målgruppen ungdomar under 2001. På grund av det får 

teaterpedagogerna tillhöra gruppen med informanter från Stadsmuseet. (3) Den 

tredje gruppen är lärare från de två skolor där jag valt att intervjua besökande 

elever.3 

 

Eleverna 

   Eleverna intervjuades ungefär en vecka efter sitt besök på museet, 

intervjuerna gjordes i deras skolmiljö. Elevernas minne från och tankar kring 

 
3 Under rubriken Informanter – Elever diskuteras de skolor som valts för studien. 
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verksamheten skulle vara så färska som möjligt. Frågorna till eleverna 

besvarades med enkla och konkreta svar.4 

   Två tredjedelar av intervjuerna genomfördes med eleverna enskilt, en och en. 

Den sista tredjedelen intervjuades i grupper om två och tre. Förändringen i 

upplägget gjordes på elevernas initiativ och syftade till att eleverna skulle 

känna sig mer trygga i ett samtal tillsammans med klasskamraterna.  

   Elevintervjuerna gjordes först av uppsatsens intervjuer och detta medförde att 

frågorna delvis ändrades under intervjuernas gång. Detta har i sin tur lett till att 

olika elever fick olika frågor, men samtliga svar som redovisas i uppsatsen 

faller in under de teman som diskuteras längre fram i texten. 

   De elevgrupper som intervjuades kom från två olika skolor i Norrköpings 

kommun. Grupperna valdes slumpmässigt, men skolorna och 

utbildningsprogrammen är intressanta på flera sätt. Den ena skolan är ett 

fordonsgymnasium. Eleverna där har inte samhällskunskap eller historia i sina 

karaktärsämnen som skulle kunna knyta an till deras museibesök.5 

   De andra eleverna läser programmet Barn och Fritid, inte heller här är 

historia ett karaktärsämne. Deras besök på “Frihet och ofrihet” föll istället in 

under ett av de teman som de arbetar med inom ramen för flera 

karaktärsämnen, däribland samhällskunskap.6 

  Skolornas och elevgruppernas olikheter är intressant för analys och 

diskussion, då elevernas förutsättningar, förförståelse och utbildningarnas 

anledningar till museibesöket är olika. 

 

Museipersonalen 

   Samtal med Stadsmuseets chef, Ewa Bergdahl, har ägt rum vid flera 

tillfällen. En intervju är den främsta källan, kompletterande samtal har förts, 

flertalet via telefon. Diskussionerna med Bergdahl kretsade främst kring hur 

verksamheten utvecklats och de dokument som skapats kring den.       

 
4 Följfrågor och liknande som uppkom i vissa intervjuer men som inte var förberedda redovisas i bilaga 
två tillsammans med de förberedda frågorna. 
5 Fordonsgymnasiet heter Ingelstagymnasiet och ligger i Norrköpings Kommun 
6 Barn och Fritidsprogrammet finns på Hagagymnasiet i Norrköpings Kommun 
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    Ismo Railisson, museipedagog, intervjuades vid sin arbetsplats på museet. 

Två intervjuer gjordes med honom varav den andra var mer omfattande och 

dessutom bandades. Vid första intervjutillfället gällde frågorna verksamhetens 

uppkomst och genomförande. Frågorna, som ställdes vid den andra intervjun, 

hade till viss del tidigare diskuterats och museipedagogen var därmed väl insatt 

i vilken information jag ville ha ut av intervjun. 

 

   Teaterpedagogerna, Matias Hybbinette och Christine Mars, var vid 

intervjutillfället redan insatta i min undersökning och en del av frågorna hade 

redan diskuterats oss emellan. De tidigare diskussionerna ledde till att tankar 

kring verksamheten redan väckts vid intervjutillfället. De båda 

teaterpedagogerna intervjuades samtidigt vilket gjorde att de kunde 

komplettera varandras resonemang och uppgifter kring verksamheten. 

Diskussionerna som fördes mellan pedagogerna var lätta att följa och de var i 

de flesta fall överens och gav entydiga svar. 

 

   Frågorna till intervjuerna med teaterpedagogerna och museipedagogen 

delades in i fem kategorier. Bakgrund, Förberedelser, Kläder – Miljöer, 

Genomförande och Utveckling. Kategorierna kommer också att användas vid 

resultatredovisningen. Frågorna förekom, i olika form, vid flera tillfällen under 

intervjun detta eftersom det var intressant att få dem belysta från olika håll.7 

 

Skolpersonal 

   Den tredje gruppen informanter är skolpersonal. Här har lärare intervjuats om 

varför man använder sig av museer i allmänhet och varför man valt att besöka 

Stadsmuseet i synnerhet. Skolpersonalen som intervjuats arbetar vid de skolor 

där de intervjuade eleverna går. Fokus för intervjuerna låg på 

rollspelsverksamheten “Frihet och ofrihet”. De lärare som intervjuades deltog 

antingen själva vid besöket på museet eller var med och planerade besöket. 

 
7 Frågorna till museipedagogen och teaterpedagogerna redovisas i bilaga 3 
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Den skolpersonal som intervjuades var i det ena fallet lärare och kurator och i 

det andra fallet ett lärarlag.8 

  Frågorna till skolpersonalen fokuserades kring användandet av museet, och 

museets pedagogik, samt vad man trodde sig vinna med den. Hur skolan knyter 

an museibesök till den ordinarie undervisningen diskuterades också. 

   De intervjuer som genomfördes hade formen av samtal kring ett antal frågor 

och ämnen. Intervjuerna gjordes i grupp där skolpersonalen också förde en 

inbördes diskussion. 

 

Avgränsningar 

   Endast ett museums rollspelsverksamhet har undersökts. Det museum som 

kontaktades var Stadsmuseet i Norrköping. På museet kontaktades museichef 

Ewa Bergdahl som beskrev “Frihet och ofrihet”, en rollspelsverksamhet för 

gymnasieungdomar. Verksamheten var av den typ jag ville undersöka och efter 

ett besök på museet valde jag att använda “Frihet och ofrihet” som fallstudie i 

uppsatsen. Fördelen med en fallstudie är möjligheten att studera varje del av 

verksamheten mer noggrant än om flera olika rollspelsverksamheter skulle ha 

undersökts. 

 

Stadsmuseet i Norrköping 

   Då ett syfte med uppsatsen är att diskutera rollspelsverksamhetens betydelse 

för Norrköpings Stadsmuseum är det viktigt att veta vad museet anser sig ha 

för uppgift. Man kan inte ställa krav som ligger utanför de ramar som ställs 

upp. De verksamheter som drivs bör ha en tydlig plats inom dessa ramar. 

   År 1994 gjordes en statlig utredning kring svenska museer och deras framtid. 

Museiutredningen lade fram ett betänkande med namnet ”Minne och bildning. 

Museernas uppdrag och organisation”. Betänkandet visar hur det ligger till på 

museerna och i samband med detta lades ett förslag fram på hur museerna kan 

och bör förändras.  

 
8 Kuratorn är en av de anställda vid skolan som planerat besöket på Stadsmuseet. 
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   Det konstateras att museernas uppgifter är att samla in, bevara, dokumentera 

och levandegöra föremål och historier om människors kultur och miljö. Att 

koppla olika fenomen samman och skapa en förståelse för detta samband är 

möjligt för museerna. Utredningen betonar tydligt vikten av museets 

bildningsuppgift, museet är till för att tjäna samhället och dess utveckling.9 

 

   Museiutredning kommer i sitt betänkande fram till att det är fördelningen av 

museets resurser som visar vilken del av verksamheten som har högsta 

prioritet. Man fann här att mötet med publiken inte har lika stor plats som 

samlandet och vårdandet. Den målgrupp som är svårast att nå för museerna, 

menade utredningen, är besökare i åldern 16 – 24 år. En grupp ungdomar, inom 

målgruppen, fick i uppdrag att sätta sig in museets verksamhet och de skapade 

en vision om hur ett framtida museum borde se ut för att locka till sig fler 

besökare inom ungdomarnas egen målgrupp.10 

 

   Det är mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att sätta upp mål och uppgifter 

som kan gälla för alla museer. Varje museum har olika uppgifter och sätter 

därmed upp egna mål. På Stadsmuseet i Norrköping är det i verksamhetsplanen 

som museets uppgifter definieras och motiveras. Här sätts också vissa mål upp 

för de pedagogiska verksamheterna, ”Frihet och ofrihet” är en av dessa. 

   I verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för år 2001, då 

rollspelsverksamheten “Frihet och ofrihet” drevs på Stadsmuseet står att 

museets pedagogiska verksamhet har haft en positiv utveckling under året. Här 

nämns att man haft ett samarbete med drama- och teaterpedagoger och 

verksamheter har utvecklats framförallt för ungdomar i tonåren. Längre fram i 

verksamhetsberättelsen, under rubriken ”Utställningar och Program” står det 

att man haft en ökning av skolvisningar, framförallt gällande program för 

högstadie- och gymnasieelever. Under rubriken ”Skolverksamheten” beskrivs 

de olika skolprogrammen som arbetats med under året, ett av dessa program är 

“Frihet och ofrihet”. Tillsammans med en annan verksamhet är “Frihet och 

 
9 Museiutredningens betänkande, (1994). s.42 f. 
10 Ibid s.102 f. 
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ofrihet” den enda som riktar sig mot högstadiet och gymnasiet. ”Frihet och 

ofrihet” beskrivs som mycket populärt och i verksamhetsberättelsen står att 

syftet med verksamheten är att ge eleverna ”… möjlighet att reflektera kring 

frågor om livssituation, klasstillhörighet och moral med hjälp av jämförelser 

mellan 1700-talet och idag.”.11 

 

Litteratur och tidigare forskning 

   På grund av begränsad forskning om rollspel som museipedagogisk metod, 

utgörs merparten av litteraturen av studier som angränsar till uppsatsen. 

Rollspelslitteratur och forskning i form av studier och rapporter utgör en 

betydande del av litteraturen.  

 ”De övergivnas armé” samt ”Levande rollspel” är populärvetenskaplig 

litteratur som används vid definitionen av rollspel för att visa på den breda 

användning begreppet har. De båda källorna visar på det allmänintresse som 

finns för rollspel. De övergivnas armé skrevs 1997 för att göra rollspel 

tillgängligt för en allmän publik. Författarna Didi Örnstedt och Björn Sjöstedt 

tar upp historik och utveckling av rollspel och levande rollspel.12 Hans Käll har 

författat Levande rollspel, en handbok för blivande rollspelare, Käll diskuterar 

ett brett spektra av information främst gällande genomförandet av ett 

rollspelet.13 

 

   Forskningen om rollspel som undervisningsmetod sträcker sig relativt långt 

tillbaka och utgörs i uppsatsen av flera studier. Kristina Boreus skrev 1994 om 

rollspel som undervisningsmetod för grundkursen i statsvetenskap.14 I studien 

”Sagolik Sagolek” beskriver Ninni Flemming och Maria Mörkberg rollspelet 

som metod för levandegörandet av litteratur.15 Lasse Fonseca skriver i sin 

 
11 Norrköpings Stadsmuseum, Verksamhetsberättelse 2001. (Norrköpings Stadsmuseum 2001) s. 7 
12 Didi Örnstedt och Björn Sjöstedt, De övergivnas armé – en bok om rollspel (Nordstedts förlag 1997) 
13 Hans Käll, Levande rollspel (Natur och Kultur 1998). s. 9 f. 
14 Kristina Boreus, Rollspel i undervisningen (Stockholms universitet 1994) 
15 Ninni Flemming och Maria Mörkberg Sagolik Sagolek (Högskolan i Borås 1990) 
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rapport från 1994 om rollspelet som pedagogisk metod i 

samhällsundervisningen.16  

   Forskningen kring rollspel som undervisningsmetodik handlar om 

undervisning på eftergymnasial nivå. Litteraturen som angetts visar också på 

att rollspel använts som pedagogisk metod under en relativt lång period.17 

 

   Den forskning som tangerar det område som undersöks i uppsatsen utgörs av 

Monica Cassels studie ”Museipedagogik – konsten att visa en utställning”. 

Cassel tar främst upp museipedagogens arbete med visningar och 

museipedagogens olika roller.18 I Svensk etnologisk tidskrift skriver Lotten 

Gustavsson om medeltidsveckan i Visby. Gustavsson tar upp problem och 

tankar kring levandegörande och skapande av historia genom rollspel och 

upplevelser.19 I ”Historia som tema och gestaltning” studerar Gunilla Lindqvist 

en pedagogisk verksamhet med rollspelsmetodik för grundskolan.20 

   Den forskning som ligger närmast min studie är den av Peter Aronsson, Erika 

Larsson och Per Gerrewall med flera som arbetat med en studie kring rollspels- 

och upplevelseverksamheter vid Kalmar Läns Museum.21 Aronsson och 

Larsson är även redaktörer för studien ”Konsten att lära och viljan att uppleva” 

som publicerades 2002. Studien tar upp upplevelser och rollspel på Jamtli 

Historieland, medeltidsveckan i Visby och vid Foteviken.22 

 

 

 

 
16 Lasse Fonseca, Rollspel som pedagogisk metod i samhällsundervisning (Lunds universitet 1994) 
17 Rollspel som undervisningsmetod diskuteras under rubriken Rollspel i undervisningen. 
18 Monica Cassel, Museipedagogik – konsten att visa en utställning (Studentlitteratur Lund 2001)  
19 Lotten Gustavsson, Den förtrollade zonen – Leken som möjlighet och fara under Medeltidsveckan i 
Visby (Carlssons bokförlag 1995)  
20 Gunilla Lindqvist, Historia som tema och gestaltning (Studentlitteratur Lund 2000)  
21 Red. Peter Aronsson, Per Gerrevall och Erika Larsson, Att resa i tiden – Mål och medel i mötet mellan 
museum, skola och elever (Växjö universitet 2000) 
22 Red. Peter Aronsson och Erika Larsson, Konsten att lära och viljan att uppleva (Växjö universitet 
2002)  
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Rollspel, ett sätt att levandegöra 

  Ett rollspel kan se ut på många olika sätt. Men det drag som utmärker 

samtliga rollspel är det att deltagarna ska föreställa någon annan än sig själv i 

en social situation. Målet med ett rollspel är att efterlikna en verklig situation. 

Man gestaltar en roll utifrån sig själv.23 

   Att använda rollspel är ett sätt att levandegöra. ”Levandegöra” kan beskriva 

en mängd olika saker. När man levandegör, eller försöker levandegöra något, 

handlar det ofta om historia. Det handlar om att beskriva något som inte idag 

kan ses, eller upplevas, man behöver göra det levande. Det har sedan lång tid 

tillbaka funnits idéer kring hur man kan levandegöra kulturer eller historiska 

händelser som inte är lättillgängliga för allmänheten. Exempel på ett sådant sätt 

är Skansen och Arthur Hazelius utställningar24. På Skansen valde Hazelius att 

levandegöra historien genom att bygga upp tidstypiska miljöer i vilka 

besökaren kunde vandra omkring.25 

     

   Monica Cassel använder i sin bok ”Museipedagogik”, två begrepp, tidsresor 

och rollspel. Begreppen definieras på ungefär samma sätt. En tidsresa upplevs 

genom att man låtsas vara i en annan tidsålder under en kortare period, t ex en 

förmiddag.  
Tidsresan innebär också att man förflyttar sig i tiden, förflyttningen 

åstadkoms genom att man klär ut sig, hanterar gamla föremål, och gör 

sysslor på gammaldags vis och så vidare.26 

   Rollspelet är mycket likt tidsresan, men skiljer sig från den då den enskilde 

deltagarens roll lyfts fram i ett rollspel. Spelet sker mellan deltagarnas olika 

roller och relationen mellan dem. Rollerna kan vara mer eller mindre tydligt 

utformade, spelet kan vara i form av ren improvisation till nästan skrivna 

repliker.27 

 

 
23 Kjell Hansson, Rollspel – tillämpning och analys (Lunds universitet 1984) 
24 Red. Nils Erik Baerhrendtz, Boken om Skansen (Bra Böcker 1980) s.10 ff. 
25 Larsson, Erika ”Att levandegöra och uppleva historia på museer”, i Aronsson, Gerrevall och Larsson 
(red.) Att resa i tiden (2000), s.22 
26 Cassel s.144 
27 Ibid. s.145 
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Levande rollspel 

   I uppsatsen använder jag begreppet rollspel, ordet får stå för den verksamhet 

där besökande elever får möjligheten att leva sig in en roll. Rollspel betyder att 

man lever sig in i en given situation utifrån en roll, en skapad karaktär, och 

agerar utifrån den. Litteraturstudien visar att rollspel kan delas upp i två delar. 

(1) Rollspel är brädspel eller spel med kort där man använder tärningar och 

tabeller. Man skapar en person på papper och sedan ”agerar” utifrån den rollen. 

(2) Den andra delen av rollspel är så kallat levande rollspel eller lajv28. Vid ett 

levande rollspel spelar man en roll i en viss situation, precis som vid ett 

”vanligt” rollspel.  Skillnaden är att man vid ett levande rollspel klär sig i 

rollfigurens kläder och lever på det sätt som rollfiguren gör. Det som utspelar 

sig på Stadsmuseet är en variant av de båda rollspelstyperna, en variant som 

har många inslag av levande rollspel.29 

I Levande rollspel är aktörerna samtidigt sin egen publik. Genom att 

skapa sig en rollperson, skaffa dräkt och betala en deltagaravgift har 

man tillträde till spelet. Detta kan pågå mellan ett dygn och upp till en 

eller ett par veckor i sträck. Spelarna lever då i sin roll, i en annan 

värld och i en annan tid.30 

 

Rollspel i undervisningen 

   Ett område som angränsar till det museipedagogiska rollspel som diskuteras i 

uppsatsen är rollspel som pedagogisk metod inom olika, eftergymnasiala, 

utbildningar. Här finns en mängd studier gjorda. De flesta tar upp det positiva 

med att använda sig av rollspel för undervisning gällande flera olika 

yrkesområden. Grupprollspel tillämpas bland annat inom juristutbildningens 

processrätt, inom militärväsendet, på polishögskolan och inom näringslivets 

 
28 Jmfr eng. live 
29 Inom ämnet levande rollspel finns en del litteratur, den mesta informationen hittar man dock via nätet, i 
källförteckningen finns en förteckning över några sådana sidor. Vidare ger till exempel boken ”Levande 
rollspel” av Hans Käll, en inblick i levande rollspel. 
30 Örnstedt och Sjöstedt, s. 98 Med att man genom betalandet av en deltagaravgift får tillträde till spelet 
åsyftas de levande rollspel som görs i privat regi där varje deltagare betalar en avgift för mat och logi 
under de dagar det levande rollspelet pågår. 
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kurser för chefsutbildning.31 Studierna tar upp rollspel gällande undervisning 

på universitet och högskolor.  

   Rollspel kan vara en av flera olika undervisningsmetoder. Det är viktigt att 

olika pedagogiska metoder blandas så att maximalt antal studenter får delta på 

det sätt som passar dem bäst, menar Boreus. Det viktiga är att kunskaper 

tillämpas snarare än återges, detta kan göras även genom andra slags 

övningar.32 

   Sjöstedt och Örnstedt klargör att egna upplevelser, genom lek och spel 

främjar inlärning. Genom att gå in i en roll, sätta sig in i en annan sida av sig 

själv eller en annan människas situation, kan inlevelsen leda till ökad förståelse 

och ny insikt.33 

   När man använder sig av rollspel skapar man en situation och placerar olika 

roller i den situationen. Detta kan göras på olika sätt och i olika sammanhang. 

När man utbildar lärare använder man rollspel för att de på ett ofarligt sätt ska 

kunna prova på olika tänkbara situationer. Användandet av rollspel leder till att 

den som spelar en roll i den givna situationen kommer så nära verkligheten 

som möjligt. Efterliknandet av verkligheten är av största vikt.34 

 

Rollspel på museer 

   Peter Aronsson, Per Gerrevall och Erika Larsson publicerade år 2000 en 

rapport med namnet Att resa i tiden – Mål och medel mellan museum, skola 

och elever. Statens kulturråd gav stöd till undersökningen som gjordes under 

hösten 1999.35 Projektet utfördes av historiker och pedagoger från Växjö 

universitet. Studien är en undersökning och utveckling av de metoder som 

används vid Kalmar Länsmuseum. Aronsson, Gerrevall och Larsson är, med 

sin studie, ensamma om forskning i Sverige kring rollspels och 

upplevelseverksamhet på museer som fokuserar på mötet mellan skolans 

 
31 Örnstedt och Sjöstedt, s. 9 ff. 
32 Boreus, s.4 
33 Örnstedt och Sjöstedt, s. 9 ff. 
34 Wiechel, s.3 f. 
35 Aronsson, Peter och Gerrevall, Per, ”Samtidens historiekultur och didaktik i skola och samhälle”, i 
Aronsson, Gerrevall och Larsson (red.) Att resa i tiden, s.1 f. 

 16 



Henrik Tynnhammar  D-Uppsats 
Kultur Samhäll och Mediegestaltning  Magisteråret 2001-2002 
Campus Norrköping, ITUF, Linköpings Universitet 
 

                                                

pedagogiska verksamhet och museets verksamhet. Jag har använt mig av deras 

studie, som har stor betydelse för min uppsats.  

   År 2002 kom Aronsson och Larsson med en ytterligare studie inom samma 

forskningsområde, konsten att lära och viljan att uppleva. Fler författare tar 

upp rollspel inom museet, till exempel Monica Cassel i boken 

”Museipedagogik”, Cassel lägger dock fokus på visningsdelen av 

museipedagogiken.  

 

Rollspelens äkthet 

   Vilken betydelse har den historiska autenticiteten för museala verksamheter? 

Är det viktigt att kläder, rekvisita och miljöer är historiskt korrekta? Två frågor 

som nedan diskuteras angående rollspels och upplevelseverksamheter. 

 

   Kalmar Läns museums skolverksamhet gör en stor poäng av att vara så 

historiskt korrekta och medvetna som möjligt. Detta då verksamheten syftar till 

att lära ut historiska fakta. Kläder, vapen, hantverk och miljöer ska vara så 

autentiska som möjligt. Eleverna som upplever deras verksamhet ska inte 

kunna bli ”lurade” av föremål som inte kommer från rätt tid.36 

   Det historiskt korrekta är en viktig del av museets intentioner med 

verksamheten. Äktheten är intressant på flera plan, i scenarier, kläder och 

annan rekvisita, i platsen och i själva upplevelsen. Man menar från museets 

håll att det historiskt korrekta hjälper eleverna att leva sig in i sina roller, i 

historien men det ger dessutom ytterligare en dimension till den historiska 

kunskapen. 

   Eleverna betonar vikten av klädseln för den tidsresa som görs. Eleverna utgår 

från att de kläder och den rekvisita de använder är historiskt riktiga, sakernas 

äkthet ifrågasätts inte. Museet har då att välja mellan att se till att kläder och 

rekvisita faktiskt är autentiska eller att göra tydligt att de inte är det. Risken 

med det senare alternativet är att eleverna får svårt att skilja på vad som är äkta 

 
36 Statens kulturråd, Upptäckarglädje! Om museipedagogik (Berlings Skogs 1999) s.21 f. 
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och inte. Jacobson och Larsson menar i sin studie att Kalmar Läns Museums 

strävan efter det historiskt korrekta är befogad.37 

   Äkthet i kläderna och rekvisitans eftersträvas men inom ramen för det 

scenario som utspelar sig får det historiskt korrekta stå åt sidan. Som exempel 

nämner en av museets anställda en idé om ett scenario där en jude anländer till 

det medeltida Sverige och vill bygga en synagoga. Händelsen är en historisk 

omöjlighet men syftet med scenariot skulle vara att ge eleverna möjlighet att 

diskutera till exempel främlingsfientlighet. Syftet gör alltså scenariot intressant 

trots de historiska felaktigheterna. 
Som vi tidigare har konstaterat blir det alltså hela tiden fråga om att 

kompromissa mellan det historiskt korrekta och det pedagogiskt 

gångbara.38 
 

   Autenticitet handlar inte enbart som det historiskt korrekta i platser, kläder, 

rekvisita och scenarier. De miljöer som kan beskådas på Skansen är, enligt 

besökare som intervjuats, i flera fall historiskt felaktiga. Det är för välstädat 

eller för många prylar uppställda. Men när man frågor om besökarna anser att 

miljöerna ger en riktig känsla av hur det var så blir frågan med entydigt ja 

besvarad. Jacobson och Larsson konstatera att äktheten inte behöver betyda att 

detaljer är korrekta. Helheten är viktigare än delarna, äktheten är känslan av 

den tid, och den kunskap man söker förmedla. Deltagarna vid en rollspels eller 

upplevelsedag kan påpeka saker som inte är historiskt korrekta, men trots det är 

de nöjda med den upplevelse de fått av historien. Kan känslan för tiden infinna 

sig även när deltagarna uppfattar att äktheten inte finns?39 

   Lärarna har en tendens att utgå ifrån att museets historiebild är den sanna, 

menar Jacobson och Larsson, museet ses som en expert som har en klar och 

färdig verksamhet som kan presenteras för eleverna. Lärarna blir därmed 

passiva. Museet ser lärarnas passivitet som ett tecken på att lärarna anser sig 

sakna de kunskaper som krävs för att ifrågasätta museets historiebild. Under 

den fortbildning som görs med lärarna före en rollspels- eller upplevelsedag 

 
37Jacobson, Per-Ola och Larsson, Erika, ”Historiedidaktik och historiekulturi rollspels- och 
upplevelsedagarna”, i Aronsson, Gerrevall och Larsson (red.) Att resa i tiden, s.130. 
38 Jacobson, Per-Ola och Larsson, Erika, s.131 
39 Ibid. s.132. 

 18 



Henrik Tynnhammar  D-Uppsats 
Kultur Samhäll och Mediegestaltning  Magisteråret 2001-2002 
Campus Norrköping, ITUF, Linköpings Universitet 
 

                                                

har osäkerheten och tolkningarna kring historieskrivning tagits upp. Detta har 

dock endast lett till att lärarna blivit mer osäkra och känt att de inte vet 

någonting. 

   Det är viktigt för eleverna att, efter en rollspels eller upplevelsedag, kunna 

ifrågasätta och diskutera olika historiebilder med en vuxen. Detta är 

synnerligen viktigt då eleverna får ett konkret minne av dagen och därmed av 

historien. Denna reflektion över olika historiebilder är också något som 

kursplanen framhåller som väsentligt.40  

 

   Under medeltidsveckan i Visby bjuds samtliga besökare in till att spela 

rollspel. Miljöer byggs upp och många besökare lever sig in i rollen som 

medeltida Visbybo. Men eftersom turismen i Visby inte har något direkt 

pedagogiskt syfte med evenemanget kan man vara friare i sin historietolkning, 

än vad till exempel ett museum kan vara. Vad som egentligen hände och hur 

saker och ting egentligen såg ut har inte lika stor betydelse, som den upplevelse 

av och känsla för medeltiden som förmedlas.41 

   Besökarna på medeltidsveckan skapar egna bilder av historien genom att 

själva bli en del av medeltiden. Man uppmanas att leva sig in i den medeltida 

miljön och upplevelsen kan ge kunskap. Därmed blir det genuina, det äkta, 

något eftersträvansvärt för besökarna.42 

 

   Monica Cassel tar upp att museipedagoger i vissa fall agerar i och blir en del 

av en utställning genom att klä ut sig. En person som sitter i en utställning och 

till exempel spinner och svarar på frågor om hur man spinner kan ha 

tidstypiska kläder på sig för att förstärka miljön, men det är personens kunskap 

som är unik. Enligt Cassel är klädernas äkthet ett stort problem. Kan en person 

i den typen av kläder och den miljön säga det han/hon säger? Det är viktigt att 

skilja olika klädnader åt, spelar den utklädda pedagogen en roll? Illustrerar 

 
40Jacobson, Per-Ola och Larsson, Erika, ”Historiedidaktik och historiekulturi rollspels- och 
upplevelsedagarna”, i Aronsson, Gerrevall och Larsson (red.) Att resa i tiden, s.126 f. 
41 Larsson, Erika, ”Att levandegöra och uppleva historia på museer”, i Aronsson, Gerrevall och Larsson 
(red.) Att resa i tiden, s.25 
42 Gustavsson, s. 2 ff. 
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han/hon endast en tidsepok med kläderna, eller försöker han/hon förstärka 

utställningens miljö? Hur relevant är klädseln?43 

   Cassel skriver att om diskussioner kring en del av en utställning uppkommer 

med besökande elever är det viktigt att eleverna får veta att det är en teori av 

flera, och inte den enda teorin, som presenteras. En sådan diskussion är 

givande och väger tyngre än risken för att man sprider osäkert grundade 

teorier. Diskussionen mellan arkeologer som ska rekonstruera ett forntida hus 

kan gå hög då deras teorier skiljer sig. Cassel avslutar kapitlet med träffsäkra 

slutord. 
Vad beträffar tidsresor och rollspel är de ju faktiskt olika sätt att 

försöka rekonstruera liv, inte bara hus. Mig förvånar det inte att värdet 

av sådana företeelser väcker debatt.44 

 

Skolan möter museet 

   En av artiklarna i studien Att resa i tiden tar upp skolans möte med museet. 

Vilka intentioner har lärarna/skolan haft med att delta i museiverksamheten? 

Och hur integreras upplevelse och rollspelsdagarna i undervisningen? De båda 

pedagoger som skrivit artikeln, Stefan Lund och Daniel Sundberg, delar här in 

lärarnas åsikter i sex kategorier. Dessa kategorier används för deras analys. 

   Under den innehållsfördjupande kategorin kretsar svaren kring elevernas 

fördjupade kunskaper och förståelse kring historiken. Den legitimerande 

kategorin visar på att läraren motiverar, eller legitimerar, den egna 

undervisningen genom museets undervisning. Svar kring rollspels- eller 

upplevelsedagens uppfyllande av ett socialt syfte är nästa kategori, lärarna vill 

inta en mer jämlik roll med sina elever och ser möjligheten att göra det under 

rollspelsdagen. Även elevernas inbördes relation innefattas av det sociala 

syftet. 

   Nästa kategori handlar om ett avbrott i undervisningen, en happening, lärarna 

får åka iväg med sina elever och göra något roligt under en dag. Nytta förenas 

med nöje. Elevernas möte med museet, ett öppnande utgör den femte 

 
43 Cassel, s.141ff. 
44 Cassel, s.142 
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kategorin. Öppnandet innebär att elevens intresse för en historisk epok öppnas 

men även elevens intresse eller kunskap om museet går in under denna 

kategori. Den sista kategorin är den innovativa där lärarna söker att hitta nya 

vägar i undervisningen.45 

 

  De olika kategorierna visar tydligt på en variation och bredd gällande lärarnas 

intentioner med museiverksamheten, och vad den kan ge. De olika 

intentionerna påverkar också hur verksamheten bedrivs. Museipersonalen 

anpassar sig i förarbetet till lärarnas intentioner i form av vilka frågor som lyfts 

fram och hur kunskapen presenteras. Ett djupare samtal mellan skolan och 

museet leder, enligt Lund och Sundberg, till att en bättre verksamhet kan 

formas och utvecklas. Ofta överlåts de innehållsliga frågorna till museet, och 

därmed uteblir en problematisering av det innehållsliga valet. 

Problematiseringen uteblir då den skoltraditionella uppfattningen är att 

innehållet är givet av den vetenskapliga förankringen, som museet står för. På 

grund av detta blir fokusering på hur det ska genomföras vilket i sin tur gör att 

fokus, från skolans sida, ligger på rollerna som eleverna ska gå in i. Detta leder 

till att det som, problematiseras är utförandet istället för planerandet av 

verksamheten.46 

 

Museum möter skola 

   Lund och Sundberg frågar sig vilka uttryckta mål och vilka dolda mål som 

finns för verksamheten, från Kalmar Läns museums sida. Eleverna och 

elevernas frågor är en central utgångspunkt för museet, detta framgår av Lund 

och Sundbergs studie. Verksamheten ska vara problembaserad och 

undersökande med hänvisning till elevernas livsfrågor. Valet av arbetssätt får 

här en viktig betydelse. 

 
45 Lund, Stefan och Sundberg, Daniel, ”Det didaktiska mötet – analys och reflektion”, i Aronsson, 
Gerrevall och Larsson (red.), Att resa i tiden 2000. s.108 ff. 
46 Lund, Stefan och Sundberg, Daniel. s.110 f. 
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   Museet träffar inte eleverna innan genomförandet utan museipersonalen 

måste lita på att skolan har samma intention som museet och att skolan 

involverar elevernas tankar och förståelse.47 

 

    Ett förarbete kring elevernas tids-, plats-, och livsbilder skulle kunna vara en 

utgångspunkt för verksamheten. Museets patent på innehållet i verksamheten är 

svårkombinerat med de målsättningar som finns om elevernas delaktighet. 

Museipersonalen menar också att om ett förarbete görs beträffande tidsanda 

och/eller rollgestaltning förbättras kvaliteten på rollspelsdagen. Innehållet har 

därmed två dimensioner, en som är målrelaterad och en medelrelaterad. Den 

förstnämnda har störst betydelse i museets målsättningar och den andra i 

genomförandet. Genomförandet av verksamheten tenderar att ta en större plats 

än de mål som sats upp. Museets mål med verksamheten är enligt Lund och 

Sundberg strävansmål snarare än uppnåendemål och därmed är det svåra att 

utvärdera. 

  

Mötet mellan skola och museum – vad händer? 

   Mötet mellan skola och museum är ett möte mellan två skilda traditioner. 

Detta försvårar samarbete då det kräver fördjupade insikter i varandras skilda 

villkor. Museet vill utgå från skolornas förutsättningar, och skapa 

verksamheten tillsammans med skolan. Skolan betraktar å sin sidan museet 

som experten och ger därmed tolkningsföreträdet till museet. Detta, menar 

Lund och Sundberg, kan innebära att man inte tar tillvara de kompetenser som 

olika aktörer kan ha. 

 

Könsroller 

   Lund och Sundberg kommer i sin studie fram till att förhållandet mellan 

pojkar och flickor, inom ramen för rollspelet, inte diskuteras tillräckligt i 

förarbetet, och i mötet mellan deltagarna kan det få konsekvenser. Flickorna 

fick känslan av att de passade upp på pojkarna och att det inte fanns en 

 
47 Lund, Stefan och Sundberg, Daniel, s.111 
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jämlikhet mellan könen. Därmed ser flickorna inte att de spelade förhållandena 

mellan könen kan kopplas till nutid då nutiden, enligt flickorna, inte har samma 

förhållande mellan könen.  

   Då det visat sig att det är fullt genomförbart att göra en ”resa” i tiden ställer 

sig Lund och Sundberg följande fråga. Om det går att resa i tid, skulle det då 

inte också vara möjligt att resa i kön? En av flera intentioner som museet har 

med verksamheten är att diskutera elevernas livsfrågor. En sådan fråga kan 

vara just förhållandet mellan könen. Det ställer det historiskt riktiga i 

förhållande till andra mål med verksamheten på sin spets. Om man vände på 

rollspelet och lät eleverna spela det motsatta könet i en historisk tid skulle 

eleverna kanske nå en fördjupad förståelse för hur kön och maktförhållanden 

hänger samman.48 

 

Eleven ska stå i centrum 

   Ett av Kalmar Läns museums uttalade mål är att integrera rollspels- och 

upplevelsedagen med skolans ordinarie verksamhet. I viss mån görs detta, då i 

synnerhet i förarbetet. Lärarna är dock passiva i valet av innehåll. Det får till 

följd att en koppling till läroplanen inte sker. 

   Museerna har vidare en intention att verksamheten ska fungera 

ämnesöverskridande. Trots det verkar skolorna klassificera verksamheten som 

ett historieprojekt där man möjligen kan ta hjälp av andra ämnen.49 

 

   Skolpersonalen tillskriver museet rollen som expert, detta gör museet aktiv i 

samspelet och skolan passiv. Museets måldokument betonar att eleverna ska 

vara aktiva deltagare och ha inflytande över innehåll och utformning av 

verksamheten. Detta märks i talet om problembaserat lärande, undersökande 

arbetssätt, elevers livsfrågor och så vidare. Eleven ska stå i centrum.  

   Både skolan och museet har dessutom intentionen att bland annat förmedla 

kunskaper om historiska tider. Museipedagogiken kommer därmed till stor del 

 
48 Lund, Stefan och Sundberg, Daniel, ”Det didaktiska mötet – analys och reflektion”, i Aronsson, 
Gerrevall och Larsson (red.), Att resa i tiden 2000. s.113 f. 
49 Ibid. s 116 f. 
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att handla om balansen mellan de olika intentionerna. Lund och Sundberg 

skriver: 
En betoning av essentialistisk förmedling tenderar att passivisera 

eleven, och tvärtom riskerar man i ett alltför elevcentrerat 

progressivistiskt arbete att tappa innehållsfrågorna.50 
Här betonas problemet med balansgången mellan de olika polerna och vikten 

av densamma. 

   Lärare - elevrelationen kan också ses utifrån begreppen passiv – aktiv. En 

lärare som ser verksamheten som ett avbrott i undervisningen har vissa 

antaganden om elevens medverkan, eleverna medverkar i ett givet koncept, och 

är därmed passiva. Om läraren däremot ser en lärande, innehållslig aspekt, där 

diskussion och analys är viktig ses elevens medverkan som aktiv.51 

 

Möjliga vägar framåt 

   Lund och Sundberg förespråkar en mer öppen diskussion mellan museet och 

skolan där de båda institutionernas olika intentioner med verksamheten ska 

komma fram. På så sätt kan verksamheten utvecklas. Vad museet och skolan 

faktiskt kan göra måste ställas mot vad de båda institutionerna vill göra. Lund 

och Sundberg ställer här några viktiga och intressanta frågor. På vilka sätt kan 

man i verksamheten fånga upp elevernas livsfrågor? Hur kan de tids- och 

platsbilder elever har fångas upp i verksamheten? Hur kan en upplevelse- och 

rollspelsdag i en vidare bemärkelse integreras i arbetet på skolorna? 

   Här menar Lund och Sundberg att man inte ska ha fokus på 

individen/metoden, men inte heller på läromedlet/förmedlingen. Fokus ska 

ligga på de gemensamma banden mellan de båda, det band som håller samman 

ett samhälle och elevens framtida roll som medborgare. 
Mål för en pedagogisk verksamhet tar då sin utgångspunkt i en 

rekonstruktion av samhället och individens självständiga 

 
50 Lund, Stefan och Sundberg, Daniel, ”Det didaktiska mötet – analys och reflektion”, i Aronsson, 
Gerrevall och Larsson (red.), Att resa i tiden 2000.  s.117. 
51 Ibid s.117. 
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ställningstaganden. Genom demokratiska processer tillåts elever påverka 

och ge skäl för och emot sina uppfattningar...52 

 

Mål och syfte 

   I de måldokument som används vid Kalmars Läns Museum för att styra 

verksamheten, finner Per-Ola Jacobson och Erika Larsson i sin studie, att det 

ges utrymme för tolkning. I den skapande processen tillsammans med skolorna 

upplevs denna tolkningsmöjlighet som positiv då det ger skolan möjlighet att 

göra spontana och personliga inslag i verksamheten.53 

   Jacobson och Larsson anser att museipersonalens idéer om vad som kan 

åstadkommas med verksamheten inte diskuteras internt. Detta leder till att de 

många tankar och idéer som finns inte kommer på pränt i måldokument eller 

verksamhetsplaner. Jacobson och Larsson tror att det snabba tempot och 

stressen för museipersonalen är bidragande orsaker till det faktum att 

museipersonalen sällan känner till vad som står i måldokumenten. 
Det kan även vara så att museet har misslyckats med att hos sina 

anställda förankra vad det är som ytterst kännetecknar den 

historieförmedlande verksamhet som bedrivs, och vad som egentligen 

är dess primära syfte, vilket förstås leder till att de museianställda 

måste betrakta syftet med sina respektive uppdrag utifrån egna ganska 

olikartade utgångspunkter.54 
   Jacobson och Larson menar att det finns goda skäl för Kalmar Läns Museum 

att betona och precisera innehållet i de måldokument som finns samt 

betydelsen av dessa. Museipersonalen har idéer och tankar med verksamheten 

som ger den vidare intentioner än den har idag. Att reflektera över vad som 

händer och varför är intressant för både skolan och museet som båda är med 

och skapar verksamheten. En större diskussion mellan parterna samt en bättre 

kunskap kring måldokumentet från museets sida skulle leda till att 

 
52 Lund, Stefan och Sundberg, Daniel, ”Det didaktiska mötet – analys och reflektion”, i Aronsson, 
Gerrevall och Larsson (red.), Att resa i tiden 2000, s.118 
53 Jacobson, Per-Ola och Larsson, Erika, “Historiedidaktik och historiekultur I rollspel- och 
upplevelsedagarna” I Aronsson, Gerrevall och Larsson (red.) Att resa I tiden 2000, s.120 f.  
54 Ibid, s.121. 
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kompromisserna mellan olika mål i verksamheten tydliggörs och tas itu med på 

bästa sätt. 

   Den som förmedlar historia bör känna det ansvar som ligger i att konstruera 

en bild av det förflutna, en bild av det som är det mest historiskt sannolika, och 

visa den för barn och ungdomar. Det är svårt att visa upp en sann historia, då 

man idag inte vet vad det är som är sant, däremot finns det, utifrån en 

historikers horisont, saker som utan tvekan kan antas vara sanna. Det viktiga är 

att åskådliggöra ett antal möjliga versioner av historien i en verksamhet där 

man möter det förflutna.55 

 

Historiens funktion 

   På Kalmar Läns Museum råder det olika meningar om vad som är det 

huvudsakliga syftet med rollspels och upplevelseverksamheten. Elevernas 

lärande nämns av både lärare och museipersonal som ett av syftena med 

verksamheten. Även eleverna menar att det lärt sig något, vissa säger att lärt 

sig mer än av vanlig undervisning, vidare finns det även elever som säger 

tvärtom att det lärt sig mer från böcker. Dessa motstridiga svar visar att det 

finns fördelar med olika undervisningsmetoder. När eleverna säger att de fått 

en historisk kunskap så anser de sig ha upplevt något verkligt, något äkta. Här 

understryker Jacobson och Larsson än en gång att det är viktigt att ge en 

nyanserad bild av historien och att eleverna får fler än ett perspektiv. 

   Eleverna gör flera kopplingar mellan då och nu, något som också var ett syfte 

från museet sida. Det görs jämförelser mellan kvinno- och mansroller men det 

är främst materiella jämförelser som görs. Eleverna ser historien som både 

positiv och negativ. De säger att de inte skulle vilja leva i den tid de upplevt, 

den materiella jämförelsen gör att eleverna upplever vår tid som bättre. 

   Det perspektiv eleverna får på sina liv idag kommer inte av att de ser likheter, 

eller samhörighet med dåtiden utan snarare det motsatta. Eleverna ser de stora 

skillnader, de ser historien som något annorlunda och långt borta, något som 

inte är kopplat till idag. Detta försvårar tankarna om att kunna diskutera till 

 
55 Jacobson, Per-Ola och Larsson, Erika, s.121 f. 
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exempel livsfrågor med en utgångspunkt i det förflutna. Den eftersökta 

diskussionen om existentiella frågor, som skulle få en central plats, finns inte i 

den utsträckning som var syftet. 

 

Den lokala förankringen 

   En annan historiskt nyttig, och viktigt, del av verksamheten är den lokala 

förankringen. I Kalmar Läns Museums måldokument poängteras vikten av 

verksamhetens lokala förankring. Museet väljer att gestalta det förflutna genom 

att utgå från platser som ligger nära skolorna. I museets måldokument står 

också om en intention om ett samspel mellan det lokalhistoriska och det 

regionala, nationella och internationella. Mötet mellan dessa olika perspektiv är 

svårt för museet att genomföra vid en upplevelse- eller rollspelsdag. Den 

lokalhistoriska förankringen är då mer praktisk och mer lätthanterlig för museet 

och prioriteras därmed.56 

   Skolans kursplan nämner lokalförankringen som ett sätt för eleverna att 

skapa en kulturell identitet. 
Utan tvekan får eleverna nya kunskaper om vad som hänt på den plats 

där de bor, men identiteter skapas knappast genom en dags 

upplevelser och en tids arbete i skolan.57 
   Här påpekar Jacobson och Larsson att den lokala förankringen bör ha en 

tydligare plats i den ordinarie skolverksamheten för att påverka den kulturella 

identiteten. Detta kan skolorna tillsammans med museet säkert inspireras till.58 

 

Sammanfattning 

   Här följer en sammanfattning av de delar av den tidigare forskning, ur 

rapporten ”Att resa i tiden”, som jag valt att använda i min undersökning. Lund 

och Sundberg fann i sin studie, som tidigare nämnts, sex kategorier som 

lärarnas svar, gällande upplevelseverksamhet på Kalmar Läns Museum, kunde 

 
56 Jacobson, Per-Ola och Larsson, Erika, s.128. 
57 Ibid. s.124 
58 ibid. s.124 
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delas in i. Innehållsfördjupande, legitimerande, ett socialt syfte, avbrott, 

öppnande och innovativa. Svarskategorierna visar på bredden lärarna ser i 

verksamheten. Studien visar att museet anses stå för kunskapen och lärarna 

påverkar därmed bara genomförandet, inte innehållet. Detta leder till att 

kompetenser hos både museet och skolan inte tas till vara. 

    Studien visar att elevernas livsfrågor ska stå i centrum för den museala 

verksamheten, detta uppnås dock inte. 

   Genomförandet av verksamheten, upplevelsen och rollspelet, får större plats 

än de innehållsliga mål som sats upp. Studien visar på vikten av ett tydligt mål 

för verksamheten. Museipersonalen bör känna till de uppsatta målen och deras 

intentioner med verksamheten bör också vara nedtecknade i måldokumentet. 

   Lund och Sundberg tar upp möjligheten att göra rollspel där deltagarna ”reste 

i kön”. I ett sådant rollspel skulle en fördjupad förståelse för kopplingen mellan 

kön och makt kunna uppnås. 

   I sin studie finner Jacobson och Larsson att museipersonalens intentioner 

med verksamheten inte diskuteras internt och därmed inte framkommer i 

verksamhetens måldokument. Innehållet i måldokumenten bör preciseras och 

vikten av dokumenten ska betonas. 

   Eleverna ser inte några likheter mellan nutid och dåtid, snarare upplever de 

skillnaderna som stora. Kalmar Läns Museum lägger stor vikt vid äktheten 

gällande kläder och rekvisita. Den historiska äktheten i de scenarier som spelas 

upp är däremot inte av lika stor betydelse enligt Jacobson och Larsson. 
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Bakgrund till verksamheten “Frihet och ofrihet” 

   Under våren 2001 utvecklade Matias Hybbinette och Christine Mars 

verksamheten Frihet och Ofrihet som ett examensarbete från folkhögskolan 

Marieborg. Verksamheten stammade ur två års teaterpedagogiska studier och 

gjordes tillsammans med Stadsmuseet i Norrköping. Projektet skapades utifrån 

ett besök på stadsmuseet där museet föreslog ett samarbete. Teaterpedagogerna 

blev intresserade av idén att levandegöra historia genom att använda rollspel. 

Efter inläsning på ämnet och studiebesök vid Kalmar länsmuseum, som sysslar 

med liknande verksamhet, utvecklades Frihet och Ofrihet. Matias Hybbinette 

uttrycker grundidén till verksamheten. 

 
Vi ville göra någonting, använda teater för att folk skulle leva sig in i 

en historisk tid, och vi ville att de skulle vara aktiva.59 

 

   Teaterpedagogerna gjorde under våren 2001 en försöksomgång med 

verksamheten och fick bra respons, både från besökare och från museet. På 

hösten 2001 erbjöds gymnasieklasser i Norrköpings kommun möjligheten att 

delta i Frihet och Ofrihet. Verksamheten hade nu förändrats något från våren, 

förändring skedde utifrån de erfarenheter som gjorts och utvärdering av de 

elevgrupper som deltagit.60 

   Den största förändringen gällde de besök som teaterpedagogerna gjorde i 

klasserna, under våren 2001, innan de besökte museet. Förarbetet hade helt 

tagits bort. Detta då man ansåg att själva genomförandet av verksamheten, på 

museet, skulle ta mer plats. Klasserna hade vid besöken på hösten därmed 

ingen, eller väldigt liten, förkunskap om vad som skulle hända på museet.61 

 

   Stadsmuseet i Norrköping drev hösten 2001 två typer av rollspelsverksamhet. 

Stadsmuseet har även långt tidigare använt sig av rollspel och 

upplevelseverksamheter för skolklasser. Dessa aktiviteter har främst varit av 

 
59 Intervju med teaterpedagogerna 2001-12-17 
60 Matias Hybbinette och Christine Mars, Levandegöra Historien (2001) s.13 ff 
61 Elevintervjuer 2001-10-24, 2001-10-25 samt 2001-11-13. 

 29 



Henrik Tynnhammar  D-Uppsats 
Kultur Samhäll och Mediegestaltning  Magisteråret 2001-2002 
Campus Norrköping, ITUF, Linköpings Universitet 
 

                                                

praktiskt art, elever har fått prova på till exempel hantverk, lek och liknande 

sysslor. ”I fotoskenlampans sken”, som är till för lågstadiet, är till exempel 

praktiskt inriktad, sådana sysslor gör att museipedagogen lättare kan leda in 

lågstadieeleverna på närliggande ämnen.62 

 

Informationen från Stadsmuseet 

   Informationen som gick ut till skolorna, och lärarna, bestod av ett A4 med 

text som antingen faxades eller skickades med post till de olika skolorna. På 

informationsbladet förklaras i korthet vad verksamheten Frihet – Ofrihet går ut 

på.63 
Det är faktiskt ganska sällan som ungdomar på högstadiet och 

gymnasiet känner sig riktigt hemma på museer – det upplevs ofta 

tråkigt, för passivt och kanske alltför långt borta från de frågor som är 

brännande när man är ung och på väg in i vuxenlivet. 

 

Det senaste året har vi på stadsmuseet diskuterat hur vi skall hitta 

former och innehåll som tillfredställer den här gruppen unga besökare 

bättre. Vi tror att egen aktivitet i större utsträckning och en koppling 

till de egna livsvalen som de står inför kan vara en bra utgångspunkt.64 

 

   Tillsammans med en träff för representanter från skolorna, på museet, är 

detta informationsblad det enda som skolorna fick av museet gällande 

verksamheten Frihet och Ofrihet. 

 

Vad är Frihet – Ofrihet? 

   Verksamheten ”Frihet–Ofrihet” har funnits på Stadsmuseet i Norrköping 

under två terminer.65 De besökande skolklasserna får under en förmiddag 

möjligheten att leva sig in i den frihet eller ofrihet som fanns år 1769, och göra 

 
62 Intervju med museichef Ewa Bergdahl 2002-04-04 
63 Informationsbladet i sin helhet finns som bilaga 1 
64 Citat är hämtat från informationsblad från Stadsmuseet 2001, se bilaga 1 
65 Skolklasser, främst gymnasieklasser, i Norrköpings kommun blev erbjudna att delta i verksamheten vid 
ett tiotal tillfällen under höstterminen 2001 samt ett par ”testtillfällen” under vårterminen.  
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en koppling till tankar kring deras frihet och ofrihet idag. Det som nu följer är 

en beskrivning av en rollspelsförmiddag utifrån observationer som gjorts under 

hösten 2001 vid fem tillfällen. Vid ett av dessa tillfällen deltog jag i rollspelet, 

observationerna som då gjordes skiljde sig inte från de tidigare på något 

betydande sätt. 

 

En förmiddag på museet med Frihet - Ofrihet 

   Klockan nio på morgonen samlas den skolklass som ska vara med om dagens 

rollspel i museets entré. Eleverna hälsas välkomna av de två teaterpedagoger 

som arbetar med verksamheten. Efter en kort presentation spelas en scen upp 

av en av pedagogerna66. I scenen får eleverna reda på att en flicka som hette 

Hedvig var en mycket märklig flicka, men vad hon gjorde som var så märkligt 

får eleverna inte veta.  

   Eleverna får nu reda på att de själva ska gestalta de roller som fanns runt 

omkring Hedvig. Lappar med rollernas namn, och korta beskrivningar av 

personerna som ska gestaltas, delas ut. Eleverna får nu också en huvudbonad 

som tillhör deras roll. Elevgruppen vandrar, efter en stund, tillsammans med 

teaterpedagogen ut mot ett hus på museets gård.67  

 

Möte på torget och husförhör 

   På vägen ut till huset spelas ytterligare en scen upp. Pigan, som eleverna 

träffat i den första scenen, stöter på prästen. De båda spelar upp en scen där 

eleverna får reda på att det är riksdag i staden och därmed fullt av folk, de får 

också reda på att det ska bli giftermål i huset, Hedvig ska gifta sig. Prästen 

tränger sig genom skaran av elever på sin väg bort från scenen som spelats upp 

och säger att han snart kommer tillbaka, för husförhör.  

   När prästen försvunnit skyndas eleverna på av pigan. Pigan har glömt att det 

var husförhör. Eleverna samlas inne i huset och pigan förbereder för husförhör. 

Lappar med budord och delar av katekesen delas ut till några av eleverna. 

 
66 Användningen av ordet scen antyder att något spelas upp, utan interaktion från publiken.  
67 Huset heter Grå Huset och används bland annat även till museets andra rollspelsverksamhet ”I 
fotoskenlampans sken”. 

 31 



Henrik Tynnhammar  D-Uppsats 
Kultur Samhäll och Mediegestaltning  Magisteråret 2001-2002 
Campus Norrköping, ITUF, Linköpings Universitet 
 

                                                

Prästen knackar på och husförhöret börjar. Budorden som delats ut läses upp på 

prästens befallning, om någon läser fel eller inte kan svara då prästen frågar gör 

han en anmärkning i sin bok. 

   När husförhöret är över tar prästen av sig mössan och pigan knyter upp sjalen 

som ligger över hennes axlar. Teaterpedagogerna berättar att flera händelser 

utspelade sig under den 17:e och 18:e oktober 1769. Fyra av dessa händelser 

ska eleverna fundera mer kring och komma fram till vad som kan ha hänt på de 

fyra olika platserna. Eleverna delar upp sig utifrån var de tror att deras 

karaktärer befann sig den dagen.68 De fyra platserna är Fabriken, Salongen, 

Hos fabrikören eller i Köket.  

 

Man hälsar inte på en lösdrivare 

   När eleverna delat upp sig, och i vissa fall fått justeringar av 

teaterpedagogerna gällande var de ”egentligen” befann sig den dagen, får de 

hälsa på varandra. Övningen, där eleverna i sina roller ska gå runt i rummet och 

hälsa på varandra, syftar till att eleven ska märka och förstå att man hälsar 

olika beroende på vem man är. Övningen hjälper eleverna att leva sig in i sina 

roller då de övar på att hälsa på ”rätt” personer. Prästen hälsar med vördnad på 

direktören och hans son, men tillrättavisar kanske textilarbetaren eller 

lösdrivaren som hälsar glatt på en riksdagsman. Efter övningen får de fyra 

olika grupperna ut korgar med mer rekvisita i och tre av grupperna följer med 

en av teaterpedagogerna tillbaka till museet. En grupp stannar kvar i huset där 

Köket är. Grupperna placeras ut i olika delar av museets befintliga 

utställningar. Textilarbetarna hamnar i en smedja, som får gestalta Fabriken. 

De riksdagsmän, fabrikörer, bokhållare och boktryckare som är på möte 

placeras i en utställning om industrins framväxt i Norrköping. Det rum som blir 

Salongen visar i vanliga fall upp kläder och möbler från 1800-talet. 

 

Alla har en hemlighet, eller flera 

   Nu delas också så kallade Hemlighetskort ut, varje person får ett kort där det 

står lite mer om den roll de ska gestalta. En del information på korten berättar 

 
68 Här avses den 17/10 1769 

 32 



Henrik Tynnhammar  D-Uppsats 
Kultur Samhäll och Mediegestaltning  Magisteråret 2001-2002 
Campus Norrköping, ITUF, Linköpings Universitet 
 

                                                

eleverna för varandra och en del av informationen håller man hemlig.69 

Rekvisitan som finns i korgarna plockas fram. Det är kläder som passar de 

olika rollerna och en del andra attiraljer såsom en pipa, en glasflaska eller en 

bok. 

   Eleverna har nu ungefär 20 minuter på sig att hitta på vad som utspelade sig 

på de olika platserna. Teaterpedagogerna går runt mellan de olika grupperna 

och hjälper till. Ibland uppstår förvirring, till exempel gällande vad man ska 

säga eller göra. Teaterpedagogerna hjälper till genom att ställa frågor till 

eleverna, ”Vad tror du de här personerna pratade om?”, ”Varför är du här tror 

du?”, ”Vad tycker du om att hon gör så?”. Den typen av frågor leder samtalen i 

grupperna framåt och en handling växer fram. Handlingen växer fram utifrån 

den information som eleverna fått på sina karaktärskort och hemlighetskort. 

 

Inhopp 

   Efter cirka 20 minuter är det dags att visa upp vad som hände på de olika 

platserna och alla eleverna samlas och spelet kan börja. Eleverna går sedan från 

plats till plats och får se vad som hände i Köket, Fabriken, Salongen och hos 

Fabrikören. Varje scen som spelats upp följs av en diskussion om vad som 

hände i scenen och varför. Efter diskussionen görs ofta ett så kallat inhopp. 

Inhoppet består av att en teaterpedagog tar med sig en elev, som har en roll 

som inte är med i scenen egentligen, och förbereder honom/henne på att hoppa 

in i den scen som nyss spelades upp. Scenen spelas upp på nytt och 

teaterpedagogen skickar in den förberedda eleven i scenen.  

   Ett exempel på inhopp finns i salongsscenen. Där får eleverna reda på att 

Hedvig inte är kär i den som hennes föräldrar vill gifta bort henne med. 

Inhoppet i den här scenen görs av gårdskarlen Fredrik, som är den person 

Hedvig är kär i, Fredrik kommer in och låtsas vara allvarligt skadad. Inhoppet 

leder oftast till att Hedvig rusar fram för att ta hand om sin Fredrik, medan 

Hedvigs mor, och guvernanten, som båda är med i scenen från början, försöker 

 
69 Under rubriken ”Spelet hos fabrikören” diskuteras uppbyggnaden av spelen. Där ges också mer 
information gällande hemlighetskorten, hur de ser ut och hur de används. 
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stoppa henne. Inhoppen leder ofta till skratt då ordväxlingen blir spontan och 

improviserad. 

 

Du ska hedra din fader och din moder 

   Efter att de tre spelen inne på museet visats upp går man ut mot huset på 

gården igen. På vägen ut spelar Pigan och Prästen upp en scen. Där förklarar 

prästen hur viktigt det är att man inte ska gå mot sina föräldrar, och deras 

beslut. Ute i huset på gården är det ”köksgruppen” med pigorna och 

gårdskarlarna som spelar upp vad de tror hände i köket den där dagen för lite 

mer än 200 år sedan. När diskussion och eventuella inhopp är klara blir det kort 

rast medan Köket görs om till Kyrka. Därefter är det söndagen den 18 oktober 

1769 och alla går till Kyrkan. Prästen håller en gudstjänst och läser därmed 

också upp dagens tidning. Han läser också upp en artikel som är mycket kritisk 

till den riksdag som hålls i staden. Prästen blir upprörd och alla körs ut ur 

kyrkan, och får stå och vänta på ”kyrkbacken”. Tillsammans med två av 

eleverna (eller rättare sagt de roller de spelar) kommer Prästen ut ur kyrkan och 

försöker hitta den som skrivit brevet. Om personen erkänner döms han till 

döden, om personen inte erkänner döms boktryckaren (det är han som tryckt 

tidningen).  

   Därefter säger prästen att Hedvig, den märkliga flickan, sprang fram när 

boktryckaren (eller vem som nu blev dömd) blev dömd. Hon sa att om han 

skulle dömas skulle hon det också, för hon bröt med det fjärde budet, ”att man 

ska hedra sin fader och sin moder”. För hon ville inte gifta sig med den som de 

hade bestämt, utan hon ville gifta sig med gårdskarlen Fredrik. När Prästen 

berättat detta avslutas spelet och man går in i huset igen. 

 

Fri eller ofri? 

   Den sista delen av förmiddagen går till att diskutera just friheter och ofriheter 

som framkommit under spelet. Man pratar också om vilka friheter och ofriheter 

som finns idag. Eleverna får svara på frågorna, ”var du/din roll fri eller ofri?” 

”varför/varför inte?”, ”Vad hade du/din roll för drömmar?” ”varför kunde 

du/din roll inte uppfylla drömmarna?”. Och sedan besvaras samma frågor av 
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eleven själv, och dennes situation idag. ”Är du fri eller ofri?”, ”varför/varför 

inte?”, ”Vad har du för drömmar?”, ”Vad har du för hinder att nå dina 

drömmar?”. Lappen där eleverna skrivit ner sina svar om deras rollfigurs frihet 

och ofrihet lämnas till deras lärare och lappen om elevens egen Frihet och 

Ofrihet får eleven ta med sig hem. 

 

Spelet hos Fabrikören 

   För att ge en inblick i vad som händer under de olika spelen, och deras 

uppbyggnad följer nu en mer detaljerad redogörelse för ett av spelen. Alla 

spelen utförs varje gång på olika sätt, även om grundkriterierna, 

förutsättningarna, är desamma varje gång. Jag har valt spelet ”Möte hos 

direktören” som mitt exempel.  

   Som tidigare nämnts får alla besökande elever ett karaktärskort i entrén 

tillsammans med en huvudbonad. 

 

Fabrikör Schenbom 
42 år 

Äger Drags fabriker som tillverkar ylletextilier, armékläder, stövlar 

Han är domare vid rättsprocesser 

Ordförande för spinnhuset (fängelset, där folk [kvinnor] får slita hårt 

med att spinna yllegarn) 

Uppvuxen i staden 

Dominant, auktoritär, ordningsam, kontrollerande, misstänksam, 

Ser sig själv som en mycket viktig person 

Affärsman - håller sig god med rätt personer 

Gift med Fru Schenbom 

Dottern Hedvig 16 år 

De bor här på gården 

Han har ett gott öga till Pigan Anna 

Han tillhör toppskiktet i staden 

 

   Kortet, karaktärskortet som ovan tillhör Fabrikören Schenbom, ger eleven en 

kort inblick i vem personen de ska gestalta är. Korten ser olika ut och 

innehåller olika mycket information beroende på person, men det 
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grundläggande är detsamma på samtliga kort. Ålder, Yrke, civilstatus, 

karaktärsdrag och så vidare, den typen av information finns alltid med. 

   Som beskrivits under rubriken ”En förmiddag på museet med Frihet – 

Ofrihet”, delas eleverna upp i grupper beroende på var deras rollfigur var den 

17 oktober 1769. Spelet, som jag valt att kalla, ”Möte hos fabrikören” 

innehåller, eller kan innehålla, olika många roller vid varje tillfälle. Som mest 

är det sju personer med i spelet hos fabrikören. Beroende på hur många elever 

som deltar förändras spelet något. Ett ”komplett” spel består av Boktryckare 

Johan Benjamin Blume, Fabrikör Schenbom, Fabrikör Davidsson, 

Fabrikörsson Pär Davidsson, Bokhållare Anders Stenwall, Riksdagsman 

Leopold Lundell samt Riksdagsman Erik Sandberg. Om alla roller i spelet inte 

kan fyllas, på grund av till exempel en mindre klass, är det riksdagsmännen 

som inte deltar. 

   Vid de flesta uppspel är det med andra ord de båda fabrikörerna, 

fabrikörssonen, boktryckaren samt bokhållaren som deltar. Riksdagsmännen är 

därmed bortplockade. Eleverna har fått ut sina karaktärskort och vet därmed 

lite om den roll de ska gestalta. När grupperna har delats upp, och eleverna 

tagit sig till den plats där deras spel ska äga rum, börjar spelet. En av 

teaterpedagogerna delar nu ut så kallade Hemlighetskort. Korten avslöjar mer 

om den roll som ska gestaltas. 

 

Fabrikör Schenbom 
Du har varit med och förberett riksdagens besök i staden. Det har varit 

mycket att stå i, det skulle ordnas boende till alla de nästan 3000 tillresta, 

kungafamiljen skulle ha sitt, de fick ta ditt centralhus det hade tillräckligt 

många rum. Du måste passa på att göra reklam för stadens verksamhet, 

bland annat det nybyggda fartyget/fregatten som bara måste beskådas. 

Det är viktigt att du gör ett gott intryck både för dina egna affärer och för 

stadens. Det är mycket som står på spel. 

 

Det flyter in nya stora ordrar till dina fabriker och arbetet där behöver 

effektiviseras, därför har du kallat till dig bokhållare Anders Stenvall som 

arbetar på en av dina fabriker. 

 

Du har äntligen funnit en tänkbar make till din dotter. Fabrikör 
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Davidsson, som äger Barnängens textilfabriker i Stockholm, är i 

Norrköping. Han har sin son Per med sig och det vore ett  fördelaktigt 

gifte, både för familjen och för Hedvig. Per är en bestämd ung man och 

vet att säga ifrån, det behöver Hedvig. Det skulle bli en bra uppgörelse 

fabrikör Davidsson och du har mycket att bidra varandra med. Du ser det 

som en mycket positiv lösning. 

 

- Hur gör du? 
 

   Utöver detta kort får eleven, som i detta exempel spelar Fabrikör Schenbom, 

ingen mer konkret information. Om teaterpedagogerna tillfrågas om något på 

kortet så kan de självklart svara och förklara oklarheter men eleverna får alltså 

ingen annan skriftlig information. Utifrån karaktärskorten och 

hemlighetskorten börjar eleverna prata med varandra om vad som kunde ha 

sagts på mötet. En del elever avslöjar allt om sina karaktärer och dess 

hemligheter för att få fart på diskussionen. Eleverna uppmanas, av 

teaterpedagogerna, att fundera över vad de kan tänkas prata om på möte. Vad 

står på ditt hemlighetskort som du kan vilja prata om? Och vad står som du inte 

vill att de andra ska veta, och hur håller du det hemligt? 

   I spelet ”Möte hos fabrikören” pratar eleverna främst om två saker. Det är 

giftermålet mellan fabrikör Schenboms dotter och Fabrikör Davidssons son, 

och en insändare som boktryckaren har fått till sin tidning. Giftermålet 

diskuteras ofta på det sättet att fäderna är mycket nöjda med att deras son och 

dotter ska gifta sig, båda verkar tjäna på det. Sonen, Pär, som är med på mötet, 

reagerar oftast positivt på giftermålet och ser det som ett tillfälle att använda en 

uppfinning som han har med sig. Vid något enstaka tillfälle har Pär utryckt 

missnöje men för det mesta följer eleven som spelar Pär sin karaktär och är 

plikttrogen och lyssnar på sin far. 

   Insändaren till tidningen är ytterst kritisk till den riksdag som hålls i staden 

detta år. Insändaren är anonym, och endast den elev vars roll har författat den 

vet att han/hon är ”skyldig”. Ibland avslöjar bokhållaren att det är han som 

skrivit insändaren men ofta är han tyst med denna hemlighet. Boktryckaren vill 

ha politiska insändare då tryckfrihetsförordningen gäller sedan några år tillbaka 

och man får ju trycka vad man vill. 
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   I hemlighetskort och karaktärskort står det relativt mycket om det politiska, 

kungen vill ha mer makt, yttrande och tryckfrihet saker som var politiskt 

viktiga och säkert var betydande för de personer som är med på mötet. Det är 

dock väldigt sällan som något av de mer politiska tankegångarna kommer fram 

i spelet. 

   I de flesta spel görs, som tidigare nämnts, ett inhopp. Inhoppet sker efter att 

spelet visats upp en gång och det som hände i spelet har diskuterats. Spelet 

spelas upp igen och en av teaterpedagogerna förbereder Hedvig, fabrikörens 

dotter, på att göra ett inhopp. Hedvig kommer in i spelet och frågar sin far om 

hon får gå på en fest i hamnen. Inhoppet rör runt i scenen då sonen, Pär 

Davidsson, inte tidigare träffat eller ens sett sin blivande gemål. Detta kan 

märkas tydligt om sonen markerar det. Då tystnar allt runt omkring och 

uppmärksamheten fokuseras på fabrikören och hans dotter. Utfallet, huruvida 

Hedvig får gå på festen eller inte, är olika, men för det mesta får hon inte gå. 

   Efter inhoppet avslutas scenen och man går vidare för att se nästa spel. 

 

Museets mål med verksamheten 

   Målet med rollspelsverksamheten “Frihet och ofrihet” är, enligt den 

projektansvarige museipedagogen, att ge ett alternativ till det museet har att 

erbjuda i form av utställningar och ordinarie verksamheter. Museet måste 

kunna erbjuda till exempel skolklasser mer än de utställningar som finns på 

museet.70  

   Att ge ett alternativ till utställningsverksamheten ska leda till främst två 

saker, det första är att göra museet roligare och intressantare för målgruppen, 

skolungdomar, det andra är förmedlandet av kunskap på ett nytt sätt.71 

   I Stadsmuseets verksamhetsplan för 2001 tydliggörs museets satsning på barn 

och skolverksamhet. Den pedagogiska metoden ”att lära genom att göra” ska 

tillämpas. Denna metod tas också upp av museichefen som ett sätt att nå en 

 
70 Intervju med museipedagog 2001-12-10 
71 Intervjuer med teaterpedagoger 2001-12-17 samt museipedagog 2001-12-10 
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målgrupp som visat sig svår att nå, nämligen äldre ungdomar.72 Detta är något 

som museiutredningens betänkande från 1994 också tar upp.73 

 

Roligt och intressant 

   Det som gör museet roligare och intressantare är i det här fallet den 

upplevelse som eleverna får när de kommer till museet. Detta i form av 

möjligheten att prova rollspel. Rollspelsverksamheten kan också ses som ett 

sätt att arbeta bort föreställningen som ungdomar anses ha om att museer är 

tråkiga.74 

    Min studie klargör att eleverna tycker att rollspelet är intressant och 

spännande, ett avbrott görs från den ordinarie undervisningen i skolan. 

Intervjuerna med eleverna visar att de före besöket var skeptiska, till museet 

som institution men också till den verksamhet som de skulle deltaga i, men 

efter besöket är eleverna närmast odelat positiva.75 

   I studien ”Att resa i tiden” framkommer samma åsikter hos eleverna. 

Avbrottet nämns också i Lund och Sundbergs studie som en av skolans 

intentioner med verksamheten. Eleverna blir intresserade av det som bryter av 

mot undervisningen, upplevelsen ligger lika mycket i själva avbrottet som att 

verksamheten som upplevs är intressant eller spännande.76 

   Något som teaterpedagogerna nämner är att de vill öka intresset för historia 

hos deltagarna. Det är först och främst inte ett förmedlande av kunskap som 

står i fokus för motiveringen av användandet av rollspel utan målet tycks 

snarast vara att skapa en vilja att veta mer.77 

 

   Museipedagogen på Stadsmuseet i Norrköping säger att de delar av 

verksamheten som inte skapas av deltagarna, till exempel kläder och rekvisita, 

 
72 Intervju med museichef 2002-04-04 
73 Museiutredningens betänkande, (1994). s.102 f. 
74 Intervju med museipedagog 2001-12-10 
75 Intervjuer med elever på Hagagymnasiet 2001-11-13 samt Ingelstagymnasiet 2001-10-24 och 2001-10-
25. 
76 Lund, Stefan och Sundberg, Daniel, “Det didaktiska mötet – analys och reflektion” I Aronsson, 
Gerrevall och Larsson (red.) Att resa I tiden 2000, s. 108 ff. 
77 Intervju med teaterpedagoger 2001-12-17 
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bör förmedla en korrekt bild av historien. Kunskapen ska förmedlas med en 

pedagogik som dessutom ger en upplevelse.78 
Kärnan i verksamheten är att diskutera Frihet och Ofrihet, är vi friare 

idag, varför är vi det, på vilket sätt? Rollspelet kommer i andra hand.79 
   Kärnan i verksamheten är, enligt museipedagogen, diskussionen och 

rollspelet kommer därmed i andra hand. Rollspelet ska enligt museipedagogen 

vara verktyget för att nå målet.80 

   Kopplingen mellan dåtid och situationen idag är, enligt museichefen, mycket 

viktig för sökandet av det egna kulturarvet. Rollspelet som metod för detta 

sökande betonas av museichefen.81 

   I Lund och Sundbergs studie framkommer också en diskussion om rollspelet 

som mål eller medel. Rollspelets plats i verksamheten är central, men det är 

viktigt att museet tydliggör om rollspelet är ett sätt att uppnå målet eller om det 

är målet i sig.82 

 

Rollspelets plats på museet enligt teaterpedagogerna 

 

   Eleverna som deltar i Frihet och Ofrihet får en roll hämtad från 1700-talet, 

och det är inlevelsen i den rollen som kan göra den enskilde eleven intresserad 

av historia även i annan form.83 

   Teaterpedagogerna betonar vikten av att göra historia levande. Om något som 

anses tråkigt eller onödigt visas på ett spännande sätt är det lättare för 

deltagaren att bli intresserad och ta det till sig. Att leva sig in i en tid genom att 

leva sig in i en roll är ett bra sätt att levandegöra enligt teaterpedagogerna.84 

   Enligt teaterpedagogerna vill ungdomar göra val och själva förstå 

sammanhang och därigenom komma fram till saker. De vill inte få fakta 

presenterat för sig. En av teaterpedagogerna jämför verksamheten med spel på 

 
78 Intervju med museipedagog 2001-12-10 
79 Intervju med museipedagog 2001-12-10 
80 Intervju med museipedagog 2001-12-10 
81 Intervju med museichef 2002-04-04 
82 Lund, Stefan och Sundberg, Daniel, “Det didaktiska mötet – analys och reflektion” I Aronsson, 
Gerrevall och Larsson (red.) Att resa I tiden 2000, s. 108 ff. 
83 Intervju med teaterpedagoger 2001-12-17 
84 Intervju med teaterpedagoger 2001-12-17 
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datorn. Den som spelar gör hela tiden val åt karaktären i datorn. Spelaren styr 

inte enbart hur den ska gå, utan också vem karaktären ska prata med och vad 

den ska säga. Ungdomar är vana att göra valen, att tänka själva och att 

ifrågasätta, detta kan de göra inom museet i en rollspelsverksamhet säger 

teaterpedagogerna. 
Rollspel gör museet till en mer levande miljö. Man blir delaktig i 

rollspelet, i historien i händelserna, du är med och skapar historien. En 

utställning är redan klar och färdig när du tittar på den.85 

 

   Delaktighet och en levande miljö är viktiga delar som rollspelet bidrar med 

till museiverksamheten. En delaktighet som en utställning inte kan ge, enligt 

teaterpedagogerna.86 
   Om en elev efter en rollspelsdag har med sig en upplevelse från museet så 

kan den upplevelsen leda till ett intresse för det som eleven upplevt. Och då är 

hågkomsten av besöket det viktiga, inte de tankar eller de fakta som också varit 

del av upplevelsen.87 

   När en elev fått med sig en känsla av provokation eller eftertanke har 

rollspelsverksamheten lyckats. Om rollspelsverksamheten, av eleven, bara ses 

som en kul grej är det kanske bra reklam för museet, det ger kanske fler 

besökare. Om eleverna får med sig tankegångarna kring det som 

rollspelsverksamheten tagit upp då har museet lyckats.88 

 

Ett tydligt mål 

   Utifrån verksamhetsplan och verksamhetsberättelse från Stadsmuseet kan 

slutsatsen dras att uppföljning av verksamheter är viktigt för museet eftersom 

en särskild utvärderingsmall använts i flera fall.89 Denna mall har däremot inte 

använts vid utvärderandet av verksamheten ”Frihet och ofrihet”. Museichefen 

tror att den mallenliga utvärderingen uteblivit på grund av tidsbrist och påpekar 

att en utvärdering gjorts även om den inte varit enligt mallen. Stadsmuseets 

 
85 Intervju med teaterpedagoger 2001-12-17 
86 Intervju med teaterpedagoger 2001-12-17 
87 Intervju med teaterpedagoger 2001-12-17 
88 Intervju med museipedagogen 2001-12-10 
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utvärdering bestod av ett samtal mellan teaterpedagogerna och 

museipedagogen. Anteckningar fördes vid utvärderingen men inget dokument 

författades.90 

    Lund och Sundberg visar, i sin studie, vikten av att ha ett måldokument att 

arbeta mot. För att syftet med verksamheten ska kunna uppnås krävs att de som 

arbetar med verksamheten, museipersonal och lärare, jobbar mot samma mål.91       

   Verksamheten ”Frihet och ofrihet” har inget måldokument som personalen 

kan arbeta mot. Museichefen ser dock inte frånvaron av ett måldokument som 

något problem. Ett måldokument är inte något som krävs av en museal 

verksamhet. Museichefen poängterar däremot fördelen med ett måldokument 

eftersom en resultat lättare kan uppnås om man har ett fastlagt syfte.92  

    

 

   I samtal med personal från Stadsmuseet, och i dokument från Stadsmuseet, är 

det svårt att hitta ett tydligt uttalat syfte med verksamheten. Museichefen ser 

vinster som pedagogerna inte ser. Teaterpedagogernas intentioner med 

verksamheten skiljer sig från museichefen och museipedagogens intentioner. 

De olika mål som presenteras av museipedagogen visar på idéer om utveckling 

och förändring av verksamheten. På grund av att något måldokument inte 

upprättats finns heller ingen möjlighet att se vilka av dessa olika mål som ska 

prioriteras. Om det inte finns ett måldokument försvåras arbetandet mot ett 

gemensamt mål.93  

    På grund av dessa olika intentioner ges inte någon tydlig bild av syftet med 

verksamheten. De olika syften som finns med verksamheten från de olika 

aktörerna är flera. Verksamheten syftar till att, visa gymnasieelever vad museet 

har att erbjuda, och att museet erbjuder mer än ”bara” utställningar, förmedla 

kunskap om tankegångar på sent 1700-talet och koppla detta till elevernas 

tankar idag. Detta är de syften som museichefen och museipedagogen nämner. 

 
89 Stadsmuseets verksamhetsberättelsen för 2002, s.2. 
90 Kompletterande samtal med museipedagog 2002-04-05 
91Jacobson, Per-Ola och Larsson, Erika ”Historiedidaktik och historiekultur i rollspels- och 
upplevelsedagarna” i Aronsson, Gerrevall och Larsson (red.) Att resa i tiden, s.121. 
92 Intervju med museichef 2002-04-04 
93 Intervju med museichef 2002-04-04 
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Teaterpedagogerna vill att eleverna genom verksamheten både ska få möjlighet 

att uppleva 1700-talet, själva skapa en historia och göra kopplingar till sina 

egna liv idag. Teaterpedagogerna vill tillsammans med museet prova rollspel 

som pedagogisk metod, även det är därmed ett syfte med verksamheten. 

Lärarna som besöker museet och spelar rollspel med sina elever ser också olika 

syften. Eleverna ska lära för livet, veta vad museet har att ge i form av kunskap 

och nöje, eleverna ska få ett avbrott från den ordinarie undervisningen. Det 

finns med andra ord ett flertal intentioner med verksamheten från de olika 

aktörerna. 

   Lund och Sundberg fann i sin studie att museipersonalens olika intentioner 

med verksamheten inte fanns nedtecknade i måldokumentet, och att personalen 

inte kände till vad som står i måldokumentet. Lund och Sundberg betonar 

vikten av att personalen tar del av måldokument och aktivt är med och skapar 

dokumenten.94 

   Min studie visar, på samma sätt som Lund och Sundbergs studie, vikten av 

ett tydligt måldokument som personalen väl känner till och kan arbeta mot. 

 

Rollspel ger museet bredd 

   Upplevelse, delaktighet och levandegörande är något som rollspel tillför 

museet. Museet har valt att satsa på just rollspel för att ge museet en bredd. 

Stadsmuseet i Norrköping vill kunna erbjuda allmänheten ett brett utbud, alla 

ska kunna komma till museet och erbjudas något som passar.95 

   Stadsmuseet vill kunna erbjuda de olika grupperna som kommer till museet, 

med olika behov och förutsättningar, flera olika verksamheter. Det ska finnas 

något för alla. Museipedagogen ger ett exempel. En skolklass som ofta är på 

museet på skoltid kan vara mindre intresserad än en grupp som bokat en 

visning och kommer till museet ”frivilligt”. Om en sådan, omotiverad, grupp 

tagits emot av en guide för en vanlig visning i en utställning måste guiden vara 

mycket skicklig för att kunna leda in på det ämne som gruppen tycker är 

 
94 Jacobson, Per-Ola och Larsson, Erika ”Historiedidaktik och historiekultur i rollspels- och 
upplevelsedagarna” i Aronsson, Gerrevall och Larsson (red.) Att resa i tiden, s.121 
95 Intervju med teaterpedagoger 2001-12-17, museipedagog 2001-12-10 samt museichef 2002-04-04 
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intressant. Att då ha en rollspelsverksamhet för de grupper som är tvingade till 

museet och kanske mindre motiverade kan vara lösningen. En bredare 

verksamhet leder till att guidens nästintill omöjliga krav på flexibilitet vid 

visandet av en vanlig utställning lättas.96 

 

   Museipedagogen betonar att utställningar har en given plats på museet men 

att en bredd behövs för att möta alla besökargruppers behov.97 Utställningar har 

inte spelat ut sin roll. Den kunskap som finns på museet måste presenteras i 

olika former för att kunna uppfattas av olika besökare. På samma sätt som 

människor är olika och tar in kunskap på olika sätt så bör också museet ha 

olika sätt att visa upp den kunskap som finns.98 

 

Autenticitet 

   Kläderna, miljöerna och den rekvisita som används vid rollspelet på 

Stadsmuseet i Norrköping har betydelse för verksamheten. Teaterpedagogerna 

anser att kläderna är till för att eleverna lättare ska kunna gå in i den roll som 

de fått. Kläder verkar bara ha betydelse för inlevelsen i rollspelet.  
Det är nog bra att inte ha exakta kostymer, att inte ha exakta rum, 

eftersom historien inte ska vara exakt… nu blir det mer att man 

försöker leva sig, försöker förstå hur det har varit99 
   Studien vid Kalmar Läns Museum visar också att kläder och rekvisita bland 

annat anses vara till för att eleverna lättare ska kunna leva sig in den roll de ska 

spela. Inlevelsen slås fast som en av anledningarna till att det historiskt riktiga 

är viktigt. Studien visar dock att klädernas äkthet och skapar en del av den 

historiekunskap som ska förmedlas.100 

 

   Teaterpedagogerna som leder ”Frihet och ofrihet” låter eleverna själva vara 

experterna. På samma sätt som eleverna bestämmer vad som ska hända i de 

 
96 Intervju med museipedagog 2001-12-10 
97 Intervju med museipedagog 2001-12-10 
98 Intervju med teaterpedagoger 2001-12-17 samt museipedagog 2001-12-10 
99 Intervju med teaterpedagoger 2001-12-17 
100Jacobson, Per-Ola och Larsson, Erika ”Historiedidaktik och historiekultur i rollspels- och 
upplevelsedagarna” i Aronsson, Gerrevall och Larsson (red.) Att resa i tiden, s.130.  
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olika spelen, väljer de själva vad de ska ha på sig. Eleverna berättar att 

kläderna gjorde det lättare att leva sig in i den roll som de spelade. Samtidigt 

gör de flesta eleverna tydligt att det de lärde sig inte hade med kläderna eller 

miljöerna att göra. Däremot säger några elever att mer kläder och mer rekvisita 

hade gjort det roligare att spela en roll. De elever som är mer kritiska till 

verksamheten och som har idéer om hur den kan förändras nämner 

förändringar som gör verksamheten roligare eller ännu mer till en upplevelse. 

 
Vi hade nog lärt oss mer… det hade helt enkelt varit bara bättre, vi 

hade vetat mer om personen och dessutom skulle vi kunna framföra 

personen bättre… sätta oss in lättare i personen. Det skulle va som att, 

jag var verkligen han då…101 

 

   Så svarar en elev på frågan om mer tidsenliga kläder skulle påverka 

verksamheten. De flesta eleverna ansåg däremot att kläderna var av mindre 

vikt, rollspelet i sig var viktigare. 

 

   Museipedagogen är inte av samma åsikt som teaterpedagogerna när det gäller 

kläderna utan vill se dem som en möjlighet att lära ut något om tiden rollspelet 

är förlagt i. Om icke tidsenliga kläder används kan eleverna komma att 

associera de felaktiga kläderna till tiden enligt museipedagogen. Även om 

klädernas äkthet och utlärande syfte inte är det som i första hand ska prioriteras 

i verksamheten är det ändå viktigt att man inte missleder eleverna.  

   Vid Kalmar Läns Museum är kläder och rekvisita av största vikt. Studien, av 

Jacobson och Larsson, visar att museet står inför valet mellan att förklara för 

deltagarna vad som är äkta och vad som inte är det, och att se till att all 

rekvisita och all klädsel är äkta. Kalmar Läns Museum valde att i mesta 

möjliga mån göra alla kläder och all rekvisita äkta.102 

   Ett sådant val har inte gjorts vid genomförandet av ”Frihet och ofrihet”. 

Eleverna får kläder som till viss mån är historiskt korrekta, men det finns 

brister i både kläder, rekvisita och miljöer. Eleverna får inte förklarat för sig 

 
101 Citatet ur intervju med elev på Ingelstaskolan 2001-10-24 
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vad som är äkta och inte. Denna okunskap kring äktheten gällande rekvisita 

kan leda till att elevernas historiebild blir felaktig.103 

 

   Verksamheten är förlagd till museets lokaler, med andra ord är miljöerna inte 

tidsenliga. Miljöerna är mycket bra, enligt teaterpedagogerna, eftersom de 

hjälper deltagarna att leva sig in i sina roller.104 
En miljö är bra om man kan låtsas att den är tidstypisk. Man lever sig 

in i sin roll och hamnar då i den tid man ska vara.105 

   Denna inlevelse i en miljö som skapar en känsla utan att för den skull vara 

äkta beskrivs av Gustavsson gällande medeltidsveckan i Visby. En låtsasvärld 

skapas där de inblandade i världen helt enkelt bortser från det som inte passar 

in i den historiska bilden. Postlådor täcks över med jutesäckar och kan därmed 

ignoreras. Leken, tillsammans med fantasin, gör inlevelsen möjlig.106 

   Teaterpedagogerna anser att vinsten med tidstypiska miljöer eller kläder inte 

är så stor som den vinst man skulle göra om mer pengar lades på till exempel 

ett förarbete istället.107 

   Museipedagogen anser att rent estetiskt är en så autentisk miljö som möjligt 

att föredra, men för verksamhetens skull spelar miljön mindre roll. Det enda 

som påpekas är storleken på de platser där spelen äger rum och de vandringar 

som görs mellan platserna då dessa kan leda till att det blir prat mellan 

deltagarna som leder till att fokus från rollspelet försvinner.108 

 

Spelen – historiskt korrekta 

   Vad eleverna själva kommer fram till i spelen verkar inte behöva vara 

historiskt korrekt. Händelserna i de olika spelen kan vara på ett sådant sätt att 

det inte kunnat inträffa på den tid då de utspelar sig.109      

 
102 Jacobson, Per-Ola och Larsson, Erika ”Historiedidaktik och historiekultur i rollspels- och 
upplevelsedagarna” i Aronsson, Gerrevall och Larsson (red.) Att resa i tiden, s.130. 
103 Intervju med museipedagog 2001-12-10 
104 Intervju med teaterpedagoger 2001-12-17 
105 Intervju med teaterpedagoger 2001-12-17 
106 Gustavsson, s.5 ff. 
107 Intervju med teaterpedagoger 2001-12-17 
108 Intervju med museipedagog 2001-12-10 
109 Intervju med teaterpedagoger 2001-10-17 
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   Teaterpedagogerna låter eleverna själva bestämma både vad som ska 

gestaltas utifrån de roller som spelas och hur det ska gestaltas. Friheten leder 

till att spelen vid varje enskilt tillfälle blir olika och tar upp olika saker. Detta 

ser teaterpedagogerna som något mycket positivt, deltagarna skapar själva 

berättelsen, och därmed skapar de också historien.110 

   Det visar sig i studien av verksamheter vid Kalmar Läns Museum att 

autenticiteten är mycket viktig gällande kläder och rekvisita, men mindre viktig 

gällande de scenarier som spelas upp.111 På samma sätt är äktheten av mindre 

vikt även i de scenarior som spelas upp i ”Frihet och ofrihet”, då eleverna 

själva bestämmer vad som ska hända i varje scenario. 

 

De olika könen 

   Eleverna fick i flera fall spela en roll som inte hade samma kön som eleven 

själv. Killar fick spela tjejer och tvärtom. Detta ”könsbyte” var inte planerat av 

teaterpedagogerna, rollerna räckte inte för att alla deltagarna skulle kunna spela 

det egna könet. Bytet av könsroller diskuteras av Lund och Sundberg som en 

utveckling av den verksamhet de studerat. Ett rollspel där eleverna bytte kön 

skulle göra det möjligt för eleverna att förstå samband mellan till exempel kön 

och makt. Detta förutsatt att det ämnet togs upp till diskussion.112 

   I ”Frihet och ofrihet” togs dock diskussionen kring könsroller, inte upp inom 

ramen för verksamheten. Detta eftersom ”könsbytet” inte var planerat och 

därmed inte ingick i rollspelet från början. Däremot nämner flera elever att 

upplevelsen av sig själva, eller sina kompisar, i rollen som det motsatta könet 

är ett minne av vikt. Detta byte av könsroller beskrivs som roligt och 

spännande. Däremot görs inte någon reflektion kring könsrollen, makt- eller 

arbetsförhållande.113 

 

 
110 Intervju med teaterpedagoger 2001-12-17 
111Jacobson, Per-Ola och Larsson, Erika ”Historiedidaktik och historiekultur i rollspels- och 
upplevelsedagarna” i Aronsson, Gerrevall och Larsson (red.) Att resa i tiden, s.130 f. 
112Lund, Stefan och Sundberg, Daniel, “Det didaktiska mötet – analys och reflektion” I Aronsson, 
Gerrevall och Larsson (red.) Att resa I tiden 2000, s.113 f. 
113 Elevintervjuer vid Ingelstagymnasiet 2001-10-24 samt 2001-10-25 
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Förarbete 

   Ett förarbete diskuteras mycket av teaterpedagogerna som under den 

testverksamhet som gjordes våren 2001 hade mer förarbete än under hösten 

2001. Anledningen till att något förarbete inte fanns under hösten 2001 var att 

teaterpedagogerna och museet valt att satsa mer på den del av verksamheten 

som är förlagd till museet. Vid utvecklandet av höstens verksamhet fanns dock 

en idé om ett valbart förarbete, som då skulle kosta mer än enbart ett besök på 

museet, dock uteblev detta valbara förarbete.114 

 

   Det förarbetet som gjordes på våren gick ut på att klasserna som skulle 

uppleva “Frihet och ofrihet” besöktes och rollspelsövningar kring frihet och 

ofrihet utfördes. Eleverna visste därmed mer om vad som skulle hända på 

museet när de kom dit. Teaterpedagogerna har märkt både fördelar och 

nackdelar med att förberedelsearbetet fallit bort. En nackdel är att 

förberedelserna som gjordes på våren gav eleverna fördjupade tankar kring 

frihet och ofrihet något som höstens deltagare inte haft på samma sätt.115 

   På hösten kom verksamheten som en överraskning för eleverna, som för det 

mesta inte visste vad som skulle hända på museet. Vid elevintervjuerna 

framkom att ett antal elever inte kommit till museet om de vetat att det skulle 

spela rollspel, eller teater som en del benämner verksamheten.116 

   Ett förarbete i form av rollspelsövningar eller liknande tror inte eleverna hade 

gjort någon direkt nytta. Snarare ser de flesta eleverna verksamheten på museet 

som ”ett avbrott” eller ”en kul grej”. Detta avbrott i den ordinarie 

undervisningen diskuteras även av Lund och Sundberg, avbrottet ses som 

positivt av eleverna, detta kan vara en effekt av att även lärarna ser 

museiverksamheten som ett avbrott och inte kopplar det till undervisningen.117 

   På frågan om förarbete inför rollspelsverksamheten svarar en elev såhär: 

 

 
114 Intervju med teaterpedagoger 2001-12-17 
115 Intervju med teaterpedagoger 2001-12-17 
116 Intervjuer med elever på Hagagymnasiet 2001-11-13 samt Ingelstagymnasiet 2001-10-24 och 2001-
10-25. 
117Lund, Stefan och Sundberg, Daniel, “Det didaktiska mötet – analys och reflektion” I Aronsson, 
Gerrevall och Larsson (red.) Att resa I tiden 2000, s.108 ff. 
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Jag ser inte det där så, det var bara en kul grej liksom, som ger bra 

gemenskap, det var skoj118 

 

   Eleven anser att förarbete skulle göra verksamheten till något mer än ”bara 

en kul grej”, förarbetet blir därmed något negativt för eleven. Eleverna ser 

verksamheten som en mycket välkommen paus, men eventuella förberedelser 

skulle göra den alltför seriös och därmed ett inte lika uppskattat avbrott.119  

   Däremot säger en del elever, som kan tänka sig ett visst förarbete att tyngden 

ska läggas på historiekunskaper då det skulle göra det lättare att spela den roll 

de fått.  

   I den mån museipedagogen nämner utökat förarbete så nämns att förarbete är 

önskvärt men i vilken form det ska ske är svårare att få grepp om. 

 
Fördelen med att ha ett förarbete tycker jag är att då kan man på ett 

annat sätt starta den här upplevelsedagen, eller vad man nu kallar 

det… genom att man inte behöver förklara vissa basgrejer… man 

vinner tid och kan göra verksamheten bättre, eller inte bättre men på 

ett djupare sätt.120 

 

   Museipedagogen säger att ett eventuellt förarbete ska förbereda deltagarna på 

vad som kommer att hända. Det handlar inte om kunskaper kring historia utan 

mer om vad som praktiskt kommer att ske på museet. Museipedagogen nämner 

också att om förarbete funnits, i den formen, hade verksamheten i mindre grad 

bara blivit ”en kul grej”. Förarbetet är viktigt men arbetet kring hur det ska se 

ut tycks museipedagogen överlåta åt teaterpedagogerna. 

   Det är viktigt att det finns en balans mellan kunskapen som eleverna har, och 

får under verksamhetens gång, och den kunskap som de själva skapar genom 

att spela en roll i rollspelet. För mycket kunskap före rollspelandet kan leda till 

att eleverna blir hämmade och inte vågar spela sin karaktär ordentligt på grund 

av rädslan att göra ”fel” rent historiskt.121 

 
118 Citat från elevintervju vid Ingelstagymnasiet 2001-10-24 
119Intervjuer med elever på Hagagymnasiet 2001-11-13 samt Ingelstagymnasiet 2001-10-24 och 2001-10-
25. 
120 Intervju med museipedagog 2001-10-12 
121 Intervju med teaterpedagoger 2001-12-17 
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   Teaterpedagogerna vill i ett eventuellt förarbete använda museipersonal mer, 

och på det sättet få in mer historiskt kunnande. Vidare diskuterar 

teaterpedagogerna kring att ha verksamheten under en heldag där delar av 

dagen används till förarbete. Genom en heldag blir besöket på museet mer 

samlat och samtidigt kan ett förarbete genomföras.  

    Fler idéer kring förarbeten i olika former uppkom under diskussion med 

teaterpedagogerna och samtliga kretsade kring mer av den historiska kunskap 

som teaterpedagogerna anser sig ha brist på.122 

  

   Kalmar Läns Museums personals kunskap gällande den historiska tid som 

verksamheten visar diskuteras också av Lund och Sundberg, främst gäller 

diskussion hur mycket historisk kunskap som krävs för att driva en rollspels 

eller upplevelseverksamhet. En uppdelning av arbetsuppgifter diskuteras av 

Lund och Sundberg, arkeologer och historiker ska bidra med kunskap och 

museipedagoger och teaterpedagoger bidrar med metoden, med rollspelet. 

Denna uppdelning kan tyckas logisk, men på Kalmar Läns Museum har 

museipersonalen, oavsett yrkesroll, arbetat med ungefär samma typer av 

uppgifter.123 

  

Skolans möte med museet 

   De två skolor som valts för studien har visat sig ha olika intentioner med 

verksamheten. Vid gymnasiet med fordonsinriktning är museibesöket inte 

kopplat till ordinarie undervisning. Det beror på att ämnen som 

samhällskunskap och historia, ämnen som lärarna anser går att koppla till 

verksamheten, inte är karaktärsämnen på skolan.124 Skolpersonalen anser att 

museibesöken är viktiga för eleverna då skolans ansvar inte bara ligger i att 

utbilda inom de ordinarie ämnena, utan de vill få eleverna att upptäcka ”… att 

 
122 Intervju med teaterpedagoger 2001-12-17 
123Jacobson, Per-Ola och Larsson, Erika ”Historiedidaktik och historiekultur i rollspels- och 
upplevelsedagarna” i Aronsson, Gerrevall och Larsson (red.) Att resa i tiden, s.120 f. 
124 Intervju med skolpersonal vid Ingelstagymnasiet 2002-04-10 
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finns mer än bara bilar”. På skolan undervisas främst killar, därmed kan 

stämningen bli relativt hård och grabbig, enligt skolans personal. Besök på 

bland annat museer och teater ska lära eleverna för hela livet. Kunskapen om 

vad ett museum har att erbjuda och att det inte är tråkigt att gå dit är mycket 

viktigt, i synnerhet för den här kategorin elever säger skolpersonalen.125 

   Skolan ger museibesöket ett socialt syfte, eleverna ska lära känna varandra. 

Det sociala ligger också i mötet med kulturen och i lärandet som ska hjälpa 

eleverna att klara av olika sociala situationer längre fram i livet.126 Det sociala 

syftet tas även upp av lärare vid den studie som Lund och Sundberg utfört. Här 

ligger det sociala i att lärarna får möta eleverna på en mer jämlik nivå. 

Ytterligare en kategori som tas upp i Lund och Sundbergs studie är öppnandet, 

kunskapen om vad museet har att ge.127 Detta öppnande ser också lärarna i min 

studie gällande verksamheten ”Frihet och ofrihet”.128 

   Skolpersonalen på fordonsgymnasiet ser något mycket positivt i det ämne 

museet tar upp i verksamheten. Skolpersonalen anser att den koppling som 

görs, i rollspelsverksamheten, mellan historia och samhällskunskap är bra och 

intressant för eleverna. Detta i synnerhet då ämnena, historia och 

samhällskunskap, inte är karaktärsämnen i elevernas ordinarie 

utbildningsprogram. De frågor och tankar som diskuteras i verksamheten anser 

lärarna är viktiga för eleverna. Kunskap som skolpersonalen anser behövs men 

inte kan ges av skolan kan här fås från museet.129 

 

   Lärarlaget vid utbildningsprogrammet Barn och fritid använde sig av 

verksamheten som en del av kursen ”Vad ska vi ha kultur till?”. Det 

övergripande målet med kursen är ”Att ge kulturella upplevelser av skiftande 

karaktär och skapa förståelse för vårt behov av kultur”. Ur kursmålet är det 

främst punkterna ”Hämta stimulans ur kulturella upplevelser” och ”Ha 

erfarenheter av barnverksamhet samt kultur- och fritidsaktiviteter” som, enligt 

 
125 Intervju med skolpersonal vid Ingelstagymnasiet 2002-04-10 
126 Intervju med skolpersonal vid Ingelstagymnasiet 2002-04-10 
127 Lund, Stefan och Sundberg, Daniel, “Det didaktiska mötet – analys och reflektion” I Aronsson, 
Gerrevall och Larsson (red.) Att resa I tiden 2000, s.108 ff. 
128 Intervju med skolpersonal vid Ingelstagymnasiet 2002-04-10 
129 Intervju med skolpersonal vid Ingelstagymnasiet 2002-04-10 
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lärarna, har tydligast anknytning till museibesöket. Lärarna anser att koppling 

till verksamheten ”Frihet och ofrihet” är självklar och att verksamheten var 

perfekt för kursen.130 

 

   Lärarna ser besöket som legitimerande för deras ordinarie undervisning. De 

kan visa på vad museet gör för att motivera den egna kursens berättigande.131 

Man ser besöket som ett positivt avbrott i undervisningen, lärarna ville inte att 

eleverna skulle ha för mycket kunskap om besöket. Eleverna skulle gå ut 

förutfattade meningar, och förkunskap anser lärarna skulle kunna ge en negativ 

effekt.132 

   Besök på museer är synnerligen viktigt för elever vid Barn och 

fritidsprogrammet. Detta eftersom de kan komma att jobba inom en sektor där 

museibesök med barn och ungdomar är förekommande och då är museibesök 

på gymnasiet en bra förberedelse.133 

   En koppling mellan skolorna kan här göras då det från båda sidor ses som ett 

lärande för livet att besöka museet. De olika skolornas åsikter går också 

samman gällande det avbrott som verksamheten är för den ordinarie 

undervisningen. Avbrottet omtalas som positivt. 

 

Sammanfattning 

   Inom verksamheten ”Frihet och ofrihet” på Stadsmuseet i Norrköping 

används rollspel. Frågan jag ställer mig i studien är om rollspelet är ett verktyg 

för att uppnå verksamhetens mål eller om rollspelet i sig är målet? 

Museipersonalen ger inte någon tydlig bild av vad målet med verksamheten är. 

Det finns inte heller något måldokument som beskriver verksamhetens syfte 

och mål. Min studie visar att ett måldokument är viktigt då museipersonalens 

olika intentioner med verksamheten bör bli en tydlig del av syftet med 

 
130 Intervju med skolpersonal vid Hagagymnasiet 2002-04-11 
131 Lund, Stefan och Sundberg, Daniel, “Det didaktiska mötet – analys och reflektion” I Aronsson, 
Gerrevall och Larsson (red.) Att resa I tiden 2000, s.108 ff. 
132 Intervju med skolpersonal vid Hagagymnasiet 2002-04-11 
133 Intervju med skolpersonal vid Hagagymnasiet 2002-04-11 
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densamma. Om syftet är tydligt får också de besökande skolorna en klar bild av 

vad museet kan erbjuda med den specifika verksamheten.  

   Deltagarna upplever verksamheten som ett välkommet avbrott i den ordinarie 

undervisningen. Dock anser inte eleverna att museibesöket och 

rollspelsaktiviteten har ett utlärande syfte. Besöket på museet blir ”en kul grej”, 

och det påtalas att det inte heller ska vara något mer än det. 

    På det sätt som rollspelsverksamheten fungerade hösten 2001 gavs 

besökarna möjligheten att delta i ett rollspel och därigenom leva sig in i 

tankegångar kring frihet och ofrihet. Eleverna upplevde besöket som något 

positivt men inte som en del i deras lärande. Effekten av besöket blev en 

positiv upplevelse som, enligt eleverna, kan leda till fler museibesök. 

   Skolpersonalen på fordonsutbildningen anser att den främsta anledningen till 

museibesöket var ett så kallat ”lärande för livet”. Eleverna vid 

gymnasieutbildningen ska genom museibesök lära sig vad museet har att 

erbjuda. Vid barn och fritidsutbildningen kopplar lärarna besöket till en kurs 

som syftar till att lära ut vad kultur är. Det huvudsakliga syftet med besöket är, 

från de båda skolorna, i princip detsamma.  

 

Diskussion 

Att förmedla kunskap 

   Det finns mycket information och kunskap på museerna runt om i Sverige 

frågan är hur den informationen ska förmedlas. Rollspel är ett av de sätt som 

skulle kunna användas som informations och kunskapsförmedlare. För att 

museerna ska kunna använda rollspelet som verktyg måste 

rollspelspedagogiken utvecklas och anpassas till museets behov, och ett tydligt 

mål med rollspelet bör formuleras. 

   I min studie av verksamheten ”Frihet och ofrihet” på Stadsmuseet i 

Norrköping, framgår tydligt att det finns många intentioner med verksamheten.  

   Museets mål med verksamhetens, visar min studie, är att göra besökarna 

intresserade av kunskap på något sätt, inte i första hand att förmedla kunskap. 
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Att kunskapsförmedlingen inte betonas, som ett mål med verksamheten, kan 

bero på att rollspelsverksamheten väcker intresse och ger en upplevelse, och 

denna vinst med verksamheten är med andra ord en tillräcklig vinst för 

Stadsmuseet. En vidareutveckling av kunskapsförmedlingen ses som positiv 

men det som verksamheten ger idag är tillräckligt.134 

 

Gör målet tydligt 

   Min studie visar att de olika intentioner som aktörerna har med verksamheten 

leder till att syftet borde preciseras, då de olika intentionerna idag ger en 

splittrad bild av verksamheten. Tydliga måldokument för verksamheten hade 

förmodligen lett till att syftet med den kunnat uppnås. Eftersom något 

måldokument inte upprättats för verksamheten är det dessutom svårt att finna 

om syftet har uppnåtts. 

   Om det i skapandet av verksamheten formulerades ett tydligt mål att fokusera 

på i både förarbete och genomförande skulle museipersonalen på ett bättre sätt 

kunna leva upp till de krav som ställts på verksamheten. Målen kan antingen 

endast sättas upp av museets personal, som arbetar med verksamheten, 

alternativt skulle verksamheten kunna utvecklas, och målen sättas upp, 

tillsammans med skolorna. Ett gemensamt måldokument kan skapa 

möjligheten till flexibilitet om skolan, deltagarna, visar sig vilja ha mer eller 

mindre av någon del av verksamheten. Samarbete med skolan är också viktigt. 

När det framkommer att verksamheten haft andra effekter, i det här fallet ”ett 

avbrott från skolan” eller ”en kul grej” görs en efterkonstruktion där även 

avbrottet ses som ett syfte med verksamheten. Det verkar som att effekterna av 

verksamheten, sedda i efterhand, blir huvudmålet. 

    Ett tydligt måldokument gör att olika intentioner med verksamheten samlas, 

och skrivs ned, en gallring av verksamhetens syfte kan därmed också göras. Jag 

anser att det är mycket komplicerat och krävande att arbeta fram en verksamhet 

som ska uppfylla alla de mål och krav som rollspelsverksamheten ”Frihet och 

ofrihet” har. Museipersonalens olika intentioner med verksamheten visar på 

 
134 Intervju med museipedagog 2001-12-10 
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stora möjligheter, men också stora krav på genomförandet. De säger bland 

annat att verksamheten ska vara intresseväckande gällande tidsepoken, ge 

kunskap kring tankegångar och koppla kunskap och tankegångar till nutid. 

Rollspelet ska vidare skapa intresse för museet och vad museet har att ge, och 

visa ungdomar att museet inte är tråkigt. Verksamheten ska dessutom förmedla 

kunskap kring den tidsepok som rollspelet är förlagt i. Kraven är stora men om 

syftet kunde preciseras, ett någon form av mål eller styrdokument, skulle 

kraven konkretiseras. 

 

Könsbyte i rollspelet 

   I rollspelet föll det sig så att några elever fick spela roller av det motsatta 

könet. Detta hindrade på intet sätt spelet, utan gav det snarare mer liv. Om en 

diskussion kring könsroller ägt rum kunde elevernas ”könsbyte” haft en mer 

betydande mening. En diskussion kring könsroller och maktfördelning kunde 

ha blivit intressant. Nu fanns ingen sådan diskussion, då bytet av könsroll inte 

var planerat som en del i rollspelet. Enligt Lund och Sundbergs studie skulle ett 

rollspel med diskussion kring de spelade könsrollerna vara mycket intressant. 

Deltagarna skulle genom ”könsbytet” lära sig om maktförhållanden och sociala 

förhållande och hur de skiftar och skiftade mellan könen. Spelet tycks dock 

inte ha påverkats av att en diskussion inte ägde rum. Någon reflektion gällande 

”könsbytet” gjordes inte, av vare sig elever eller teaterpedagogerna. 

 

De skapar historien 

    Problemet med att deltagarna själva skapar historien ligger i att diskussionen 

kring de olika tankarna som uppkommer uteblir. Eleverna får inte veta vad som 

kunde eller inte kunde ha hänt. Vilka rekvisita och vilka kläder som är 

autentiska. De fakta som man utan tvekan känner till om slutet av 1700-talet 

framkommer inte tydligt i verksamheten, varken gällande sociala eller politiska 

strömningar. Därmed kan den, historiska, kunskapen inte ställas mot elevernas 

egna erfarenheter från spelet. En diskussion kring vad som kunde och inte 

kunde ha hänt under den tid rollspelet utspelar sig borde vara av största vikt. 
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Min studie visar på vikten av diskussion kring de delar av spelet där eleverna 

själva får ”skapa” historien. Om en elev, spelandes en roll i spelet, gör något 

som den rollen, personen, inte kunde ha gjort på 1700-talet blir elevens bild av 

historien snedvriden. Risken för en felaktig historiebild minskas om elevernas 

agerande i rollspelet skulle diskuteras och problematiseras. 

 

Det är tråkigt på museet 

   I det informationsblad som skickades ut till skolorna för att locka klasser till 

Stadsmuseets olika verksamheter står det att det är sällan som ungdomar 

känner sig hemma på museer och att de upplever museer som tråkiga. 

Besökaren känner sig passiv och de ämnen som tas upp tycks långt borta från 

de frågor som är intressanta när man är ung. Utifrån denna föreställning om 

ungdomars syn på museet har museet sökt att skapa en verksamhet där elevens 

egna aktiva deltagande och en koppling till elevens egna livsval görs.135 

   Uppfattningen kring ungdomars inställning till museer hämtas ofta från en 

slags allmän idé, en tanke om att intresset för kultur, historia och också museer 

kommer med åldern. Till exempel visar Museiutredningens betänkande, 1994, 

att ungdomar är den besökargrupp som är svårast att locka till museet.136 

   Detta antagande, från Stadsmuseets sida, att ungdomar inte är intresserade av 

museet är mycket intressant. För museichefen och museipedagogen är detta ett 

faktum som man arbetar utifrån. Museet behöver, enligt museipersonalen, 

locka denna målgrupp med något extra som gör dem intresserade. På grund av 

den inställningen, från museets sida, satsar man på verksamheter som ska locka 

den målgruppen. Detta, tror jag, kan leda till att rollspelet, som borde ha varit 

verktyget för att nå verksamhetens mål, blir målet i sig. Detta eftersom 

rollspelet anses kunna göra ungdomar mer intresserade av museet och dess 

kunskap. 

 
135 Informationsbladet finns som bilaga 1 
136 Museiutredningens betänkande, Minne och bildning (SOU, 1994), s.104 f. 
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   Lund och Sundberg visar i sin studie att verksamheten på museet får mindre 

läromässig betydelse om en koppling till läroplanen inte görs.137 Jag visar med 

min studie att denna koppling görs vid den ena av de båda skolorna. Den ena 

skolan gör kopplingen till läroplanen och den andra inte, åtminstone inte lika 

tydligt. Trots detta har eleverna på de olika skolorna samma bild av 

verksamheten och anser sig ha fått samma upplevelse och information av 

verksamhet. Detta visar att verksamheten uppnår ett syfte, nämligen att göra 

eleverna intresserade av museet och av rollspel. Eleverna har fått en positiv 

bild av museet. Rollspelsverksamheten har uppnått ett av de syften som 

museipedagogen och museichefen nämner.138 

 

Förbättra 

   Ett måldokument är, enligt mig, mycket viktigt för en museal verksamhet. 

Inte bara för att kunna göra en utvärdering och se om verksamheten uppnått 

sina syften, utan också för att de som driver verksamheten ska ha tydliga mål 

att arbete mot. Det är också i ett sådant dokument som museipersonal 

tillsammans med skolpersonal kan definiera verksamhetens olika syften, det är 

här alla intentioner med verksamheten kan och bör synas. För att förbättra och 

förändra en rollspelsverksamhet krävs, enligt mig, ett tydligt måldokument. 

   Om verksamheten har till syfte att visa att museet inte är tråkigt, och därmed 

locka eleverna att komma tillbaka, då har syftet uppnåtts. Om syftet däremot 

var att lära ut historiska kunskaper och koppla dessa till nutid har målet inte 

uppnåtts. 

 
137Jacobson, Per-Ola och Larsson, Erika ”Historiedidaktik och historiekultur i rollspels- och 
upplevelsedagarna” i Aronsson, Gerrevall och Larsson (red.) Att resa i tiden, s.126 ff. 
138 Intervju med museipedagog 2001-12-10 samt museichef 2002-04-04 
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Vidare forskning 
   Det har framkommit tankar kring vad som vore spännande och intressant att 

forska mer kring gällande rollspel som museipedagogik. Till exempel gällande 

användandet av rollspel för att leva sig in i andra kulturer som är samtida med 

vår: Hur är det att vara gatubarn i Brasilien? Är det stressigt att leva i Japan? 

Med rollspel skulle man kanske kunna leva sig in andra frågor som mobbning, 

rasism eller andra problem. 

   Vidare forskning skulle kunna omfatta museipedagogik och varför man väljer 

att använda sig av olika typer av metoder som i vissa fall kan tyckas 

tveksamma. I en sådan studie skulle både jämförande studier och olika typer av 

försök med rollspelsverksamheter skulle kunna göras. 

 

Epilog 

   Verksamheten, Frihet och Ofrihet, fortsatte inte i den form den hade under 

hösten 2001. Museichefen anger som anledning att verksamheten blev för dyr 

att driva med två anställda teaterpedagoger. För att verksamheten skulle kunna 

fortsatt hade ekonomin behövt lösas, till exempel genom stipendier. Några 

stipendier söktes inte. Stadsmuseet kommer däremot att fortsätta att använda 

sig av rollspel som metod. Till exempel användes Färgargården i Norrköping 

för ett rollspelsprojekt. Projektet, ”Lives” drivs i samarbete med 

Kvartersteatern som även användes för “Frihet och ofrihet”. 

  

Sammanfattning 

    I uppsatsen undersöks rollspelet som pedagogisk metod på museet. En studie 

har gjorts av rollspelsverksamheten ”Frihet och ofrihet” som drevs på 

Stadsmuseet hösten 2001. Intervjuer med museipersonal, skolpersonal och 

deltagande elever har gett material till studien. Observation av verksamheten 

utfördes för att få en djupgående bild.  

   Studien visar att rollspelet som metod kräver att syftet med verksamheten 

görs tydligt av och för museipersonalen. Ett måldokument med museets 
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intention med verksamheten borde vara en utgångspunkt, ett sådant 

måldokument fanns inte. Studien visar också på att de besökande eleverna fått 

en mycket positiv bild av museet även om de flesta inte anser sig ha fått någon 

konkret kunskap. 

   Om verksamheten har till syfte att visa att museet inte är tråkigt, och därmed 

locka eleverna att komma tillbaka, då har syftet uppnåtts. Om syftet däremot 

var att lära ut historiska kunskaper och koppla dessa till nutid har målet inte 

uppnåtts. 

 

Abstract 

   This is a study of role-playing as a pedagogical method at the museum. The 

study is focused on the activity “Freedom and lack of freedom” at the City 

Museum of Norrköping. Interviews with personal at the museum, the visiting 

schools and the pupils who participated in the activity have given material to 

the study. An observation of the activity was carried out to get a more profound 

image of the activity; a document of this kind did not exist. 

   The study shows that role-playing, as a method demands that the purpose of 

the activity is made clear for the personal involved. A goal, that the personal 

can strive for needs to be written down. 

   The study also makes clear that the visiting pupils got a very positive image 

of the museum even if most of the pupils feel they did not acquire any 

knowledge. 

   If the activity had the purpose to show that the museum isn’t boring and tease 

the pupils to come back, then that purpose has been fulfilled. If the purpose 

was to teach about history and to show the pupils a connection between the 

past and the present, then the goal has not been reached. 
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Bilaga 1 

Tonårssatsning på Stadsmuseet! 
Det är faktiskt ganska sällan som ungdomar på högstadiet och gymnasiet känner sig riktigt 

hemma på museer – det upplevs ofta tråkigt, för passivt och kanske alltför långt borta från de 

frågor som är brännande när man är ung och på väg in i vuxenlivet. 

 

Det senaste året har vi på stadsmuseet diskuterat hur vi skall hitta former och innehåll som 

tillfredställer den här gruppen unga besökare bättre. Vi tror att egen aktivitet i större utsträckning 

och en koppling till de egna livsvalen som de står inför kan vara en bra utgångspunkt. 

 

Frihet och ofrihet 

Under våren genomförde vi en försöksverksamhet med 1700-talets historia som grund. Med hjälp 

av teaterpedagoger utvecklade vi ett program på ca 3 timmar som vi kallar Frihet och ofrihet. 

Eleverna agerar själva i korta scener i ett historiskt spel som behandlar kärlek och äktenskap, 

åsikts- och yttrandefrihet, 1700-talets ekonomiska och sociala villkor bl a. Det avslutas med en 

gemensam diskussion kring olika valsituationer och möjligheter till val i livet. Vi arbetar i våra 

historiska miljöer, med dräkter och roller. 

Vi fick ett mycket fint resultat och erbjuder nu detta under hösten 2001 vid 10 tillfällen: 1, 3, 15, 

17, 22 och 24 oktober samt 6, 8, 14 och 15 november, förmiddagar. Lokal: Stora Lusthuset och 

Grå Huset. Programmet kostar 400 kr och bokas i vår reception tisdag – fredag 10-17.  

 

Sex – är onaturligt 

I våra diskussioner med lärare om museet som komplement till den mer traditionella 

undervisningen har vi ofta mötts av önskemålen att ta upp sex och samlevnad. Under senhösten 

har därför Riksutställningars senaste utställning, riktad till ungdom premiär hos oss i Norrköping. 

I specialdesignade data-kiosker kan våra besökare studera frågespalternas utveckling. Vilka 

sexfrågor finns idag och hur har det varit tidigare? En film hör också till utställningen som tar 

upp många av ungdomars brännande frågor. 

Utställningen öppnas den 12 december kl 15 och står till den 16 januari. Under sista veckan på 

höstterminen och första veckan i vår kommer vi att erbjuda program för skolorna och under 

jullovet planeras särskilda aktiviteter. Följ vår hemsida för detaljprogram 

www.norrkoping.se/stadsmuseet/skolprogram. 

 

För mer information om våra skolprogram kontakta vår museilärare  

Ismo Railisson tel 011 - 15 26 24 

Eller museets reception 011 – 15 26 20 
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Bilaga 2 

Frågor till elevintervjuer 

Förarbete 

Visste du vad som skulle hända innan ni åkte till museet? (vem hade berättat?) 
Vad trodde du skulle hända? (om eleven ej visste) 
Såg du fram mot besöket? Varför? 
 

Besöket 

Var besöket roligt/intressant/lärorikt?  
Vad var roligt/intressant/lärorikt? 
Hade en vanlig utställning varit roligare/mer intressant/mer lärorik? 
Vad tror du museet ville lära ut? 
Vad spelade du för person/roll? 
Hade du velat spela en annan roll? Varför? Varför inte? 
Vad minns du bäst av ditt besök? 
 

Framtid 

Tror du något kunde gjorts annorlunda för att göra besöket roligare/mer 
intressant/mer lärorikt? 
Om museet gjorde en ny liknande verksamhet, skulle du vilja gå då? 
 

Följdfrågor som ej var förberedda 

Hade du velat ha någon information innan? 
Vad för information hade du velat ha innan? 
Om ni hade fått veta vilken roll ni skulle spela innan ni åkte, hade det förändrat 
besöket? På vilket sätt? 
Om ni fått mer tid på er/mer kläder att tillgå, hade det förändrat besöket? 
Brukar du gå på vanliga utställningar? 
Tycker du besöket var mer en kul grej? 
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Bilaga 3 

Frågor till teaterpedagogerna 

Bakgrund 

Hur kommer det sig att ni gör det här projektet? 
Varför är det just dramapedagoger som driver det? 
Hur blev ni bemötta av museet? 
Vem var initiativtagaren? Ni eller museet? (om detta ej framkommit) 
Har ni tittat på andra liknande verksamheter innan? 

Förberedelser 

Vad vet eleverna som kommer hit? Innan de kommer hit? 
Skulle ni vilja att de visste mer, mindre? (kortfattat, det finns möjlighet att utveckla 
detta senare i intervjun) 
Vad skulle ni vilja att de visste? (kortfattat, det finns möjlighet att utveckla detta senare i 
intervjun) 

Kläder – miljöer 

Vem valde miljöerna i stadsmuseet? 
Fanns det något val, t ex andra lokaler? 
Spelar det någon roll om lokalerna/miljöerna är tidstypiska eller ej? 
Hur valdes kläderna ut? 
Är det viktigt att de är tidstypiska? 
Skulle andra kläder eller en annan miljö göra någon skillnad för verksamheten? 

Genomförande 

Varför har ni valt att inleda som ni gör, med att spela upp en scen? 
Varför har ni valt att spela vissa scener själva? 
Hur mycket vill ni påverka/styra handlingen? 
På vilket sätt gör ni det? (styr handlingen) 
Är det viktigt att handlingen styrs av er? 
Hur viktigt är det att eleven kan leva sig in i sin roll? 
När anser ni att en rollspelsförmiddag har varit som mest lyckad? 

Utveckling 

Skulle ni vilja ha mer tid till verksamheten, en heldag tillexempel? 
Skulle ni vilja ha mer tidsenliga kläder? (om detta ej besvarats) 
Varför? 
Skulle ni vilja ha mer tidsenliga miljöer? (om detta ej besvarats) 
Varför? 
Skulle ni vilja ha mer förarbete, tillsammans med eleverna? (om detta ej 
besvarats) 
Vilken typ av förarbete? (om detta ej besvarats) 
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Frågor till museipedagogen 

Bakgrund 

Hur kommer det sig att stadsmuseet gör det här projektet? 
Varför är det just dramapedagoger som driver det? 
Vem var initiativtagaren? (om detta ej framkommit) 
Har museet haft liknande verksamheter innan? 
Beskriv skillnader och likheter mellan verksamheterna 

Förberedelser 

Hur sker informationen om verksamheten? Vem kontaktar vem? 
Vad vet eleverna om verksamheten innan de kommer hit? 

Kläder – miljöer 

Vem valde miljöerna i stadsmuseet? 
Fanns det något val, t ex andra lokaler? 
Spelar det någon roll om lokalerna/miljöerna är tidstypiska eller ej? 
Hur valdes kläderna ut? 
Är det viktigt att de är tidstypiska? 
Skulle andra kläder eller en annan miljö göra någon skillnad för verksamheten? 

Genomförande 

Beskriv verksamheten? Vad går den ut på? 
Vad betyder verksamheten för museet? Vad vill museet få ut? 
När är en rollspelsförmiddag som mest lyckad? Vad har eleven med sig hem 
då? 

Utveckling 

Skulle stadsmuseet vilja ha mer tid till verksamheten, en heldag tillexempel? 
Skulle stadsmuseet vilja ha mer tidsenliga kläder? (om detta ej besvarats) 
Varför? 
Skulle stadsmuseet vilja ha mer tidsenliga miljöer? (om detta ej besvarats) 
Varför? 
Skulle stadsmuseet vilja ha mer förarbete, tillsammans med eleverna? (om 
detta ej besvarats) 
Vilken typ av förarbete? (om detta ej besvarats) 
Kommer stadsmuseet att satsa mer på denna typ av verksamhet? 


