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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Under min magisterutbildning i utomhuspedagogik vid Linköpings Universitet kom jag i 

kontakt med museipedagogen Stina Palmberg-Eriksson på Sörmlands museum. Museet sökte 

en extern utvärderare av sin skolorienterade verksamhet. Istället för att låta en historiker leda 

utvärderingen såg Sörmlands museum fördelar med att anlita en pedagog som skulle kunna 

utvärdera verksamheten ur skolans perspektiv. Den här uppsatsen är en del i den 

utvärderingen.  

 

Mina tidigare erfarenheter är starkt knutna till skolans värld. Jag avslutade min 

lärarutbildning Ma/NO 4-9 vid Linköpingsuniversitet år 2001 och har sedan dess ägnat mig åt 

pedagogiskt arbete med barn och ungdomar. Jag har inte tidigare erfarenhet av 

museipedagogik, kulturellt eller historiskt arbete.  
 

Utomhuspedagogiken lägger stor vikt vid att lärandet sker med hela kroppen i en 

stimulerande och autentisk miljö. Teoretiska inslag varvas med praktiska moment då eleverna 

själva får direkta upplevelser av det som studeras. Sörmlands museums verksamhet bygger, 

precis som utomhuspedagogiken, på upplevelsebaserat lärande.  
 

Sörmlands museum har haft utställningar och visningar för allmänheten sedan det öppnades 

1918. I slutet av 1980-talet gavs extra medel för att förbättra den pedagogiska verksamheten. 

Då skapades programmet ”På Hertig Karls tid”. 1997 tillsattes en museipedagogisk tjänst för 

att på heltid utarbeta verksamhet som riktar sig mot skolan. Idag har den utökats till tre 

museipedagogiska heltidstjänster. Detta har lett till att Sörmlands museum har ca tjugo 

verksamheter som riktar sig mot barn och ungdomar, från förskolan till gymnasiet. Totalt nås 

årligen cirka 6500 elever och 500 lärare. Museets övergripande syfte är att skapa förståelse, 

genom att ge kulturhistoriska perspektiv på samtiden och sätta in den vanliga människan i ett 

större sammanhang. Museets elevorienterade verksamhet drivs utifrån tre övergripande 

strategier: 

1. Generell kunskap förmedlas utifrån avgränsade exempel. 
2. Besökarna associerar den förmedlade kunskapen till upplevelser. 
3. Museibesöket är roligt och spännande. 
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Beskrivningen av 1300-talets pestepidemi i utställningen ”Schack och makt” kretsar 

exempelvis runt modellen av en två meter stor råtta med en lång, mekanisk svans som sveper 

över golvet. I samband med berättelserna om pesten och dess inverkan på det medeltida 

Europa får besökarna krypa in i råttan för att uppleva ljudet av de ständigt närvarande råttorna 

med livsfarliga, pestbärande loppor i pälsen.  
 

Uppsatsen studeras vad eleverna minns 4-8 månader efter sitt besök på Sörmlands museum.  

1.1.1 Presentation av syfte och mål med verksamheten på Sörmlands museum 

Enligt Karin Lindvall, landsantikvarie och chef för Sörmlands museum, är museets 

övergripande syfte att förmedla kulturhistorisk kunskap för att ge perspektiv på nutidens 

samhälle, livsvillkor, föreställningar och självklarheter. Museet strävar efter att utgå från 

samtidens människor, deras frågor och angelägenheter. Målet är att beröra genom att med 

historiska och kulturhistoriska perspektiv skapa förståelse och uppmuntra till eftertanke. 

Karin understryker vikten av att museets verksamheter präglas av historisk och kulturhistorisk 

kompetens - det historiska innehåll som förmedlas och används för fortsatt reflektion ska vara 

korrekt och innehållsrikt. Ambitionen är att utgå från konkret historisk verklighet för att 

förmedla mer generell kunskap och nya insikter. Museet strävar efter att fungera som ett 

komplement till skola och hembygdsförening. Personalen kan med sin kulturhistoriska 

kompetens bidra med nya perspektiv och djupare kunskap. Det ska ge något extra att besöka 

museet och möta museets pedagoger. 1  
 

Den formaliserade övergripande målsättningar är att: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Sörmlands museums övergripande målsättning2 

                                                      
1 Lindvall, Intervju 2004 10 07 
2 Måldokument Sörmlands museum 2002 

 

Till en bred allmänhet ge kulturhistoriska perspektiv på samtid, på idéer om framtid och på 

samhälle och människoliv, samt säkra möjligheterna för framtidens människor att ge 

sådana perspektiv. 

Museets verksamhet ska också vara: 

Ett spännande och kreativt forum för möten mellan 

o Människor i historia och nutid 
o Människor ur olika grupper  
o Olika kunskaper och erfarenheter 
o Olika kulturhistoriska (och andra) ämnen 
o Olika verksamheter, tankar, idéer och synsätt 
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Stina Palmberg-Eriksson, Linda Eklund och Karin Svae är museipedagoger och utvecklar 

Sörmlands museums skolorienterade verksamhet. Enligt de utgår denna från tre övergripande 

strategier:3 

1. Generell kunskap förmedlas utifrån avgränsade exempel. 

2. Besökarna associerar den förmedlade kunskapen till upplevelser. 

3. Museibesöket är roligt och spännande. 
 

Museipedagog Stina Palmberg-Eriksson anser att målet med verksamheten är att väcka 

elevernas intresse för historia och därigenom öka deras förståelse för sin samtid. Nutid och 

dåtid blir tydligare genom att de speglas i varandra. För att eleverna ska bli intresserade måste 

de uppleva besöket på Sörmlands museum som roligt. Om en elev bara kommer ihåg att det 

var jättekul på Sörmlands museum kan det i framtiden leda till ett nytt besök eller ett framtida 

intresse för historia. Därmed inte sagt att innehållet som förmedlas är mindre viktigt, men 

formen som används måste beröra och väcka intresse. Palmberg-Eriksson skapar närvaro och 

eftertanke när hon säger till eleverna ”nu ska ni få chans att skaka hand med era förfäder” 

innan de får gå fram och ta på de flera hundra år gamla stenmurarna. Att utnyttja en 

spännande och fantasieggande miljö, som kasematterna4 under slottet där eleverna får lysa sig 

fram med ficklampor, är ett annat sätt att väcka intresse.5 
 

Enligt Palmberg-Eriksson strävar personalen ofta efter att få eleverna att tänka efter själva. 

Detta kan åstadkommas genom att uppmärksamma eleverna på intressanta nutida fenomen 

som skiljer sig från hur det såg ut förr t ex klädstilar och mode som ofta intresserar eleverna. 

Att killarna hade långa knästrumpor för att framhäva sina välformade vader, vilket var en 

sexsymbol på 1500-talet, väcker många skratt. Reflektion kan också uppmuntras genom att 

väcka elevernas intresse med frågor om allt från maktkamp till människornas sätt att leva. 

Syftet är att fånga elevernas uppmärksamhet samtidigt som att ge en korrekt bild av den tid 

som återges. Stina påpekar att en museipedagog oftast bara har en chans att göra intryck på 

eleverna, en lärare kan alltid repetera, förbättra eller göra om en aktivitet dagen efter, en 

museipedagog träffar oftast bara klassen vid ett tillfälle.6 

                                                      
3 Eklund, Palmberg-Eriksson, Svae, 2004  08 19 & 2004 09 03 
4 Underjordiska gångar  (italienska för mörkt hus) 
5 Palmberg-Eriksson, Intervju 2004 09 14 
6 Palmberg-Eriksson, Intervju 2004 09 14 
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1.1.2 Presentation av de studerade programmen 
Jag har valt att studera två av Sörmlands museums program som riktar sig mot skolor. Utifrån 

en deltagande observation beskriver jag mina upplevelser av programmen ”På Hertig Karls 

tid” och ”Schack och makt”. Det första handlar om livet på Nyköpingshus under 1500-talet då 

Hertig Karl var furste. Det är cirka två timmar långt och anpassat för årskurs 4 till 6. Här 

kallas programmet även ”Hertig Karls programmet” och förkortas HK. Det andra programmet 

tar en dryg timme att genomföra och heter ”Schack och makt”. Det handlar om livet på 

medeltiden och går att anpassa till olika åldrar. Här förkortas det SM. Till ”Hertig Karls 

programmet” finns ett studiematerial med både praktiska och teoretiska delar som klassen kan 

fortsätta arbeta med när den kommer tillbaka till skolan. Inget liknande material har tagits 

fram för ”Schack och makt”. 

1.1.2.1 På Hertig Karls tid 
”Hertig Karls programmet” har ett interaktivt upplägg, eleverna får uppleva med hela 

kroppen. Med fantasins hjälp förflyttar de sig 400 år tillbaka i tiden. Detta underlättas av 

slottsmiljön och av att personalen är utklädd till skänkpigor. Eleverna får ikläda sig rollen 

som någon av Hertig Karls tjänare. Varje elev drar en träbricka med ett nummer och en titel. 

Rollernas popularitet styrs mycket av klädernas utseende. En del är mer omtyckta t ex 

ståthållaren eller hovmästarinnan medan andra är minde populära t ex köksmästare och 

bastukarl. Lärare och eventuella föräldrar som följer med klassen, blir alltid de enklaste 

tjänarna, som stalldrängar eller kökspigor medan museilärarna är skänkpigor. Till varje 

personlighet hör en komplett klädsel som kan bestå av klänningar i finaste siden med 

tillhörande vita handskar för de finare damerna, kappor, hatt och pösiga byxor med långa 

knästrumpor till vissa av pojkarna. Klädernas utformning skiljer sig mycket beroende på 

vilken uppgift personen har. Alla är dock så exklusiva som det anstår en furstlig tjänare. 

Sällskapet förflyttas till utställningssalen, varpå varje person får kliva fram för att bli 

presenterad. Personalen är noga med att påpeka varför just den personen är viktig på slottet.  

 

Lite senare får eleverna uppleva en 1500-tals måltid, där stort fokus läggs på att 

omständigheterna runtomkring måltiden ska bli så verklighetstrogna som möjligt. Eleverna 

tilldelas platser beroende på sin rang och status. De finare personerna sitter vid bordet, medan 

de enklare tjänarna får finna sig i att sitta längs väggarna. När alla tvättat händerna i kallt 

vatten så bes bordsbönen. Därefter serveras en dryck som är starkt kryddad av kanel, nejlikor 
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och kardemumma. Drycken dricks enligt sägnen ur en träsked samtidigt som man önskar 

varandra gått år. Det blir tyst när den första eleven ska smaka på drycken. Sedan skickas 

bägaren runt. En del elever sörplar förtjust i sig drycken andra krånglar till ansiktet i en 

äcklad grimas. Sedan serveras bröd med salt och lättdryck i träbägare, först till personerna vid 

bordet sedan till resten av sällskapet. För att visa på god uppfostran måste brödet brytas i små 

bitar innan man stoppar det i munnen. Den som inte gör detta sägs äta som en häst. Därefter 

serveras russin och mandlar. På 1500-talet åt man ofta plockmat med händerna. För många 

elever är detta ovant och de försöker ta träskeden och trägaffeln till hjälp. Personalen kan vid 

sådana tillfällen påpeka att på 1500-talet var det alldeles naturligt att spetsa maten med kniven 

för att stoppa den i munnen. Proceduren är ganska utdragen vilket ger eleverna plats att 

samtala och skoja med varandra. Många använder fraser som på ett tydligt sätt visar att de är 

betydelsefulla tjänare i Hertigens hov. Personalen berättar att om någon råkar spilla, så gör 

man klokast i att ta ett saltkorn med höger hand och slänga över vänster axel för att avvärja 

framtida olyckor. Detta livar upp stämningen då personerna vid bordet sitter med ryggen mot 

personerna vid väggen och således kastar saltet rakt på dessa. Måltiden avslutas med en 

tacksägelse. I mån av tid genomförs också en traditionell långdans. 

 

Så avslutas programmet med att alla får kliva ur den roll de för stund fick möjlighet att leva 

sig in i. Genom att byta om till sina vanliga kläder blir de återigen sitt vanliga jag. 

Museiläraren tackar klassen och så får alla en varsin fribiljett till museet så att de kan komma 

tillbaka vid ett senare tillfälle och utforska de olika utställningarna i sin egen takt tillsammans 

med sina föräldrar. 

1.1.2.2 Schack och makt 
I programmet ”Schack och makt” är de berättade och verbalt återgivna inslagen fler. Eleverna 

samlas på borggården utanför Nyköpingshus där museiläraren tar tillfället i akt att börja 

berätta om slottet och de historier som utspelats där. Eleverna får lyssna till berättelsen om de 

tre bröderna Birger, Erik och Valdemar. De får veta att Birger som var kung inte kom överens 

med sina bröder som gärna själva ville bestiga tronen. I Håtunaleken (som inte alls var någon 

lek) togs Birger tillfånga. För att hämnas bjöd han sina bröder till Nyköpingsgästabud, där de 

tillfångatogs och slängdes i fängelsehålan. För att riktigt försäkra sig om att de skulle få sitt 

straff slängde Birger nyckeln i Nyköpingsån och lämnade bröderna att dö i den kalla 

fängelsehålan. Museiläraren berättar på ett nästan kusligt trovärdigt sätt och fängslar eleverna 
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med berättelsen. När de sedan får gå och titta på fängelsehålan är det med stor iver. Guiden 

har fullt upp med att svara på alla ivriga frågor.  

 

Museiläraren tar sedan med sig gruppen in i slottstornet till utställningen ”Schack och makt”. 

Där får eleverna reda på hur det kunde vara för ”vanligt” folk att leva på medeltiden. Vad åt 

man, hur bodde man och hur var man klädd. Museiläraren berättar att religionen hade en 

central roll. För att hedra gud hade man tre lediga dagar i veckan. Eleverna får se en speciell 

trästav som man använde som kalender. Inristade runor anger vilka dagar som är helgdagar. 

Eleverna får se en modell av Nyköpingshus. När guiden beskriver Nyköpingsgästabud lyses 

olika rum upp samtidigt som museiläraren berättar, vilket underlättar för eleverna att följa 

med i handlingen. Berättelsen slutar dock inte med Erik och Valdemars död. Adeln gör 

uppror mot Birger som blir landsförvisad och stormännen väljer en ny kung. Det beslutas att 

Magnus Eriksson som bara är tre år gammal ska ta över tronen, vilket givetvis är ett sätt för 

adeln att få kontroll över makten. Detta symboliseras av en staty där Magnus sitter i famnen 

på en adelsman. När eleverna går runt statyn så ser de att Magnus nu är vuxen. Museiläraren 

fortsätter att prata om vad som hände när han blev vuxen och försökte ta tillbaka makten. 

 

Slutligen kommer eleverna fram till en tre meter stor råtta. Här får de höra om alla sjukdomar 

som härjade på medeltiden. Pesten eller ”digerdöden” som den även kallas var den mest 

fruktade av sjukdomarna och spreds av de loppor som råttorna hade i pälsen. Lopporna förde 

över sjukdomarna till människorna. Museiläraren låter sedan eleverna gå runt och titta själva. 

Hon hinner knappt avsluta meningen innan en febril aktivitet utbryter. En del elever springer 

tillbaka för att utforska modellen av Nyköpingshus närmare och för att själva få trycka på 

knapparna. Ett par elever undersöker rullbandet där träfigurer rör sig när man snurrar på en 

spak. Det bildas en lång kö framför råttan som man kan krypa in i och höra krafsandet av 

fötter som springer fram. En del elever hoppar förskräckt till när den långa svansen plötsligt 

sveper fram över golvet. Andra letar sig in i olika gångar där de kan kika ut på sina kamrater. 

Samtidigt passar eleverna på att undersöka utställningsföremålen. Efter en stund samlar 

museiläraren ihop klassen och avslutar med att tackar alla. Slutligen får de varsin fribiljett till 

museet precis som i ”Hertig Karls programmet”.  
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1.2 Begreppsförklaring 
 

Begreppet utomhuspedagogik är centralt för uppsatsen. 
 

 
Figur 2. Definition av utomhuspedagogik7 

1.3 Syfte 
Den här studien har tre syften: 
 

1. Att undersöka vad eleverna minns från en dag på Sörmlands museum.  

2. Att diskutera vad som skapar varaktiga minnen. Utifrån elevernas egna tankar och befintlig 

forskning inom området. Gynnas lärandet av aktiviteter som involverar många sinnen, 

väcker starka känslor eller skapar en kontrast mot det vardagliga? Är platsen för lärandet 

viktig? Denna studie söker undersöka om det går att dra sådana slutsatser.  

3. Att undersöka om Sörmlands museums syften stämmer överens med vad eleverna minns 

från museibesöket. 

1.4 Problemformulering 
1. Vad minns eleverna några månader efter sitt besök på Sörmlands museum? 

 

2. Varför minns eleverna just de sakerna?  
o Av vilka anledningar anser eleverna själva att de har dessa minnen?  
o Vad säger utomhuspedagogisk forskning om upplevelsernas betydelse för lärandet? 

 

3. Hur väl stämmer elevernas minnen överens med de syften som Sörmlands museums har 

med sin verksamhet? 

                                                      
7 CMU, 2004 

 

Centrum för miljö och utomhuspedagogik vid Linköpings universitet 

ger följande definition:  
 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel 

mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i 

autentiska situationer. 
 

Detta innebär: 

o Att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur och 

kulturlandskap 

o Att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 

o Att platsens betydelse för lärandet lyfts fram 
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1.5 Val av problemområde 
Vad har upplevelsen för betydelse för minnet? Intuitivt kan man tycka att en upplevelse 

utöver det vanliga, som bryter av mot vardagen, borde resultera i ett starkt minne. Stämmer 

det? Betyder det även att förutsättningarna för lärande blir bättre? Sörmlands museum anser 

att verksamheten har lyckats ifall eleverna har roligt och blir intresserade av historia.  

1.6 Avgränsningar 
Studien har avgränsats enligt nedanstående beskrivning.  

o Studien omfattar endast elever i årskurs fyra eller fem (vid besöket på Sörmlands 

museum).  

o Studien omfattar endast två av Sörmlands museums program för skolelever ”På Hertig 

Karls tid” och ”Schack och makt”.  

o Endast elever som besökt Sörmlands museum för fyra till åtta månader sedan studeras. 

Hänsyn har inte tagits till den tid som förflutit sedan besöket utan tidsperioden som 

förflutit sedan samtliga besök betraktas som ”för en längre tid sedan”. 

o Studien tar inte hänsyn till elevernas kön, vid sammanställningen av resultaten. 

o En jämförande studie av vad eleverna kommer ihåg från en vanlig skoldag vid samma 

tidpunkt har inte genomförts.  

2 Litteraturgenomgång 
I det här avsnittet återges forskning och teorier som berör uppsatsens problemformulering och 

är av vikt vid diskussion av resultatet. Litteraturgenomgången är uppdelad i tre delar som 

belyser:  

o Minnet 

o Utomhuspedagogik  

o Museipedagogik. 
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Korttidsminne 
 
 

Långtidsminne 
 
 

Arbetsminne 

 
 

Medvetet 
 
 

Icke medvetet 

 
 

Episodiskt 
 
 

Semantiskt 
 
 

Procedur 
 
 

PRS 
 
 

Betingning 

 
 

SINNESINTRYCK 

2.1 Minnet 

2.1.1 Minnets uppbyggnad 
Minnesforskaren Anna Derwinger beskriver minnets olika delar i enlighet med nedanstående 

figur.   
 

Våra sinnen registrerar alla intryck i det sensoriska minnet. Undermedvetet sållas 

informationen som vi inte fäster vår uppmärksamhet på bort. Bara information som vi blir 

medvetna om når korttidsminnet. Detta är begränsat i tid och mängd. Genom att repetera 

informationen blir den mer beständig. Arbetsminnet kopplas in när vi använder eller bearbetar 

informationen. Arbetsminnet är som ett mer omfattande korttidsminne och kan utföra flera 

uppgifter samtidigt.8  
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 3. Schematisk bild av minnets uppbyggnad9 
 

Långtidsminnet skiljer sig från korttidsminnet och arbetsminnet genom att bevara information 

utan att vi aktivt tänker på det. Långtidsminnet kan delas upp i medvetna och icke-medvetna 

minnen. Den medvetna delen består av ett semantiskt minne som är knutet till språket och det 

vi vet (den kunskap vi har om omvärlden) samt ett episodiskt minne som är knutet till 

personliga upplevelser. De episodiska minnena är ofta mer färgstarka och känsloladdade. Det 

icke-medvetna minnet består av tre delar. Procedurminnet innefattar alla motoriska 

färdigheter. 10  

 

                                                      
8 Derwinger, 2003 
9 Fritt efter Derwinger, A., 2003 
10 Derwinger, 2003 
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Repetition, 
upprepning 

SAMMANFATTNING AV MINNESFORSKNINGEN 

 
 

Sinnesupplevelser, 
tankar, rörelser 

 

Plats, naturmiljöer 
stimulerande miljöer 

 

Förståelse av 
sammanhang 

 
 

Förmåga att rikta  
koncentrationen 

 

Associationer till händelser, 
särskilt känsloladdade och 

originella händelser  
FÖRSTÄRKT  

INLÄRNING / MINNE

Till procedur minnet räknas även intellektuella minnen som blivit automatiserade t ex 

multiplikationstabellen. Det perceptuella representationssystemet (PRS) kan liknas vid ett 

”igenkänningsminne”. Vi lär oss koppla vissa minnen till en viss idé eller ett visst koncept. 

Det tredje omedvetna minnesfenomenet kallas betingning. Det innebär att vi kan koppla ihop 

ett visst stimuli med en viss reaktion. En hund som alltid hör en bjällra innan den får mat 

kommer att producera saliv vid ljudet av bjällran utan att få någon mat.11 

2.1.2 Minnesforskning 
Det här avsnittet belyser de omständigheter som råder när varaktiga minnen uppstår och 

sammanfattas i figur 4. Derwinger anser att tre centrala faktorer genererar bestående 

minnen12:  

1. Förmågan att koncentrera sig på det man vill minnas. 

2. Associationer mellan det nya vi vill lägga på minnet och sådant vi redan vet bl a med 

hjälp av arbetsminnet. 

3. Vikten av att förstå innebörden i det man vill komma ihåg istället för att bara rabbla 

något som känns abstrakt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Sammanfattning av minnesforskningen 

 

Hur lätt minnet går att plocka fram beror delvis på hur djup, distinkt och omfattande 

inkodningen är, men även på hur väl inkodningsprocessen passar ihop med informationens 

art. Ibland nås det bästa resultatet genom repetition, ibland genom styrda associationer. Arne 

                                                      
11 Derwinger, 2003 
12 Derwinger, 2003 



 11

Maltén förtydligar, ett korttidsminne kan övergå till ett långtidsminne när vi upprepar det. Det 

beror på att nervförbindelserna förstärks och blir mer bestående. Maltén påpekar också vikten 

av att eleverna får tid att bearbeta inlärningsstoffet, genom att fantisera och reflektera skapas 

associationer och kopplingar till tidigare kunskaper, förställningar och idéer. En positiv effekt 

fås även om verksamheten upplevs som meningsfull och levande. Den blir än större om 

eleverna känner sig delaktiga och medansvariga i undervisningen.13 

 

Vidare vet var och en av oss hur betydelsefull upplevelsernas känsloladdning är för 

minnesförmågan. Upplevelser med affektiv anknytning sitter oerhört mycket bättre i 

minnet än de neutrala och sakligt objektiva. Lärare med förmåga till emotionella utspel 

har här sin stora chans. Lektionerna bör vara spännande och lustfyllda, fulla av glädje 

och känslor. Utan lust ingen kunskap.”14 
    

Maltén påstår att även känslor som ängslan, oro och farhågor, ger starkare minnen än känslan 

av enformighet och uttråkning, vilket skulle kunna ses som lärandets största fiende. Maltén 

redogör för  tre punkter av central betydelse för minnesförmågan:15 

1. Upprepning 

2. Associationer 

3. Känsloanknytning 
 

Omfattande studier i England visar att välplanerade och välgenomförda friluftsdagar med 

uppföljning i klassrummet har en positiv effekt på lärandet och är ett bra komplement till den 

ordinarie undervisningen. Samma studie visar att friluftsdagarna, har en positiv effekt på 

långtids-minnet tack vare den omgivande miljön. Upp till 96 procent av de tillfrågade 

eleverna kunde minnas någon studiedag från sina första skolår. Eleverna mindes särskilt ofta 

vistelser i naturen. Studien visade dock inte om eleverna lärde sig mer eller på ett bättre sätt 

vid dessa tillfällen än i en klassrumssituation.16  
 

Derwinger beskriver hur saker, platser och människor påverkar minnet genom att associeras 

till en viss händelse. Studier har t ex visat att platsen för lärandet har stor inverkan på minnet. 

Försökspersoner minns bättre om de befinner sig på samma plats som vid lär tillfället. Om de 

inte fysiskt befinner sig på platsen kan det fungera lika bra att visualisera den.17  
 

                                                      
13 Maltén, 2002 
14 Maltén, 2002 
15 Maltén, 2002 
16 Rickinson, 2004 
17 Derwinger, 2003 
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SAMMANFATTNING AV UTOMHUSPEDAGOGIKEN 

 

UTOMHUS- 

PEDAGOGIK 

 
 

Känslornas betydelse 
för lärandet 

 

Plats, autentiska miljöer, 
natur- och kulturmiljöer 

 

 

Rörelse / Hälsa 
 
 
 

Lärande med hjälp av 
alla sinnen 

 

Upplevelsebaserat lärande, 
upplevelse och reflektion  

Derwinger har även granskat olika minnesstudier och ser tydliga tecken på att vi kommer ihåg 

känsloladdade händelser i större utsträckning än neutrala. Enligt Derwinger skulle detta kunna 

bero på deras originalitet, att de sticker ut från det vanliga.18 Birgitta Sundvall understryker att 

”Det är när vi är känslomässigt engagerade som kunskapen lättast fastnar.”19  
 

Enligt Berg och Cramér sitter vårt samlade minne i hela kroppen. Det utvecklas av varje ny 

tanke, rörelse och sinnesupplevelse, då nya kopplingar ständigt skapas mellan hjärnan, nerver, 

muskler och sinnesorgan. Alltså utvecklas minnet genom mycket rörelser då alla sinnesorgan 

i hela kroppen stimuleras så mycket som möjligt och så varierat som möjligt.20 Derwinger 

styrker detta med omfattande forskning som visar att hjärnans tillväxt är beroende av en 

stimulerande miljö likväl som goda relationer. Försök med möss har till exempel visat att en 

rik miljö leder till en mer utvecklad hjärna än vistelser i en steril miljö. Kontakten med andra 

möss stimulerade tillväxten ytterligare.21 

2.2 Utomhuspedagogik 
 

I det här avsnittet definieras begreppet utomhuspedagogik utifrån fem del inslag enligt figur 5 

nedan.  

 

 
 

 

 
 

 

Figur 5. Sammanfattning av utomhuspedagogiken 

                                                      
18 Derwinger, 2003 
19 Sundvall, 2004 
20 Berg & Cramér, 2003 
21 Derwinger, 2003 
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2.2.1 Platsens betydelse för lärandet 
”Var ligger utomhus?” Enligt Klas Sandell22 kommer man ut om man lämna byggnaden och 

beger sig ut i natur- och kulturlandskapet. I pedagogiska samanhang ses ofta naturkontakten 

som central. I vilken utsträckning är det just naturkontakten som är av betydelse i 

utomhuspedagogiken? Enligt Dahlgren och Szczepanski finns det flera miljöer som är 

lämpliga för utomhuspedagogisk verksamhet. ”Utomhuspedagogik kan också bedrivas på 

skolgårdar, i parker och trädgårdar, i stadsmiljöer, industrilandskap, kulturhistoriska miljöer 

och på lantgårdar.”  Ofta kan miljön i sig bli ett läromedel .23 

 

Dahlgren och Szczepanski påpekar att utomhuspedagogiken sannolikt är ett av de få – om inte 

det enda - exemplet på hur pedagogik preciseras med ett uttryck som anger lärandets lokalitet, 

dess ”var”. Vi kallar knappast annan pedagogik inomhuspedagogik. Underförstått kan detta 

medföra att utomhuspedagogiken kan tolkas som motsatsen till inomhuspedagogik. Detta har 

enligt Dahlgren och Szczepanski resulterat i en starkt förenklad bild av utomhuspedagogikens 

identitet.”24  
 

Vad är då utomhuspedagogikens kärna, det som gör att arbetsformen bör vara ett komplement 

till inomhusundervisningen? Szczepanski beskriver lärandet utomhus som ”det sprängda 

klassrummets pedagogik”, i motsats till den traditionella klassrumsundervisningen som han 

kallar ”de fyra väggarnas pedagogik”.25 Dahlgren och Szczepanski hänvisar till 

forskningsresultat som visar att det traditionella utbildningssystemet medför kortvariga och 

ytliga kunskaper utan att stimulera till individens utveckling på bästa möjliga sätt. Genom att 

aktivt använda landskap och kulturmiljöer i undervisningen skulle detta kunna förbättras.26 

Enligt Szczepanski blir lärandet utomhus även konkretare och mer meningsfull.  Vidare 

hävdar Szczepanski vikten av direktupplevelser i en autentisk miljö som stimulerar till 

aktivitet. Enligt Kullander och Widegren skapar utomhuspedagogiken levande kunskap genom att 

eleverna kommer i direkt kontakt med det verkliga landskapet.27 

                                                      
22 Lundegård, m fl. 2004 
23 Dahlgren & Szczepanski, 1997, sid. 26 
24 Dahlgren & Szczepanski, 1997 
25 Szczepanski , 1993 
26 Dahlgren & Szczepanski, 1997 
27 Kullander & Widegren, 1997 
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2.2.2 Att lära med alla sinnen 
Comenius har hävdat vikten av handlingsburen kunskap där alla sinnen involveras i lärandet. 

Vilket med fördel kan ske i trädgården då det blir mer konkret och begripligt.28 Kullander och 

Widegren påpekar att det faktum att utomhuspedagogiken använder alla sinnen medför att hela kroppen 

involveras i lärandet.29 När vi aktivt iakttar eller uträttar något utomhus öppnas våra sinnen. Detta 

väcker förundran, förståelse och intresse. Enligt Sandell blir sinnesintrycken ofta störda och 

kaotiska i en stadsmiljö. Följden blir enligt Sandell att vi stänger ute många sinnesintryck.30 

Studier har visat att en bråkdel av informationen som våra sinnen registrerar når vårt 

medvetande. Av 11 miljoner bits/sek kan vårt medvetande bara tillgodogöra sig ca 40 

bits/sek.31 I likhet med Derwingers tidigare resonemang är det viktigt att kunna rikta sin 

uppmärksamhet mot det som man vill lära sig.32 
 

Dahlgren och Szczepanski: 
 

Utemiljön är inte bara ett rum för lärande, utan tillhandahåller också lärandets 

innehållsliga struktur i form av natur- och kulturspår, former, färger, dofter, smaker och 

sinnerliga upplevelser. Dessa kan inte den indirekta, förmedlade kunskapens bokliga 

bildliga klassrumskontexter förmedla.33 
 

 

Detta innebär inte att Dahlgren och Szczepanski förespråkar att den bokliga bildningen ska 

tas bort, utan det är i växelverkan med den sinnliga erfarenheten som ett djupgående lärande 

främjas.34 Germund Sellgren anser att både hjärnan och hjärtat fyller en viktig funktion i 

lärandet. ”Med goda ämneskunskaper får man lättare syn på de fascinerande sambanden och 

blir berörd. En stark känsloupplevelse förstärker minnet och kunskaperna kring ett 

fenomen.”35 
 

Per Hedberg, ansvarig för naturskolan i Uppsala sedan 1986, jämför minnet med en vägg fylld 

med krokar, där varje krok representerar ett minne. Förmågan att ta till sig nya minnen 

förbättras om de kan kopplas till befintliga minnen. Kopplingarna kan liknas vid gummiband 

mellan krokarna. Ju fler gummiband desto mer varaktiga minnen. Inom traditionell boklig 

bildning är väggen tvådimensionell. Kopplingarna begränsas även av att kunskaperna delas in 

                                                      
28 Dahlgren & Szczepanski, 1997 
29 Kullander & Widegren, 1997 
30 Sandell, 1996 
31 Lundegård, m fl. 2004 
32 Derwinger, 2003 
33 Lundegård, m fl. 2004 sid.10 
34 Lundegård, m fl. 2004 
35 Lundegård, m fl. 2004, sid.188 
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i områden som studeras var för sig. Utomhuspedagogiken är ett mer holistiskt tankesätt där 

alla sinnen används för att undersöka verkligheten. Lärandet utgår från platsen för att studera 

de befintliga sammanhangen och deras relation till varandra. Därmed skapas fler kopplingar 

mellan krokarna i flera dimensioner vilket förstärker minnena.36 

2.2.3 Upplevelsebaserat lärande 
 

Upplevelser, att uppleva, har blivit något mycket åtråvärt, kanske kan vi kalla det för ett 

slags mode eller en trend i vår tid.37 

 

En förgrundsfigur för det upplevelsebaserade lärandet är John Dewey som la stor vikt vid att 

aktiverande arbetsformer skulle genomsyra skolan. Då skulle skolan kunna bli levande, föda 

delaktighet, främja samarbete samt skapa kreativitet och lust.  Dewey poängterar vikten av att 

denna aktivitet sker i samspel med omgivningen, kommunikationen i den sociala situationen 

är grunden för allt lärande. Upplevelsen utvidgas och förändras genom kommunikationen med 

omvärlden. Det är i relation till omvärlden som erfarenheten blir meningsfull. 38 

 

Skolan… får en chans att bli en del av livet, att bli en plats där barnen kan växa och lära 

sig genom att leva, i stället för att vara ett ställe där man lär sig sådant som har en 

abstrakt och avlägsen betydelse för ett eventuellt liv som ska levas i framtiden.39 

 

”Utomhuspedagogik kan också kopplas till metoder och processer för att levandegöra, ”hands 

on”, läroplanens och måldokumentens intentioner.”40 Att själv få pröva sig fram till en 

lösning, stimulerar till kreativitet. När man tillsammans klarar av en uppgift skapas stolthet.41 

Delaktighet och intresse hänger ihop. ”Ordet intresse kommer från latinets inter esse, d v s att 

vara mitt ibland, indragen i, involverad.”42 Enligt Bernt Gustavson är elevens motivation och 

intresse central i all progressivistisk pedagogik. Fischer och Madsen frågade pedagoger (som 

arbetar med förskolebarn) om vad som är karakteristiskt för en ”succéaktivitet”, svaret blev: 

”Det är när barnen verkligen är engagerade, uppmärksamma, aktiva och med i det som sker.” 

                                                      
36 Lundegård, m fl. 2004 
37 Wegræus, 1995, sid.54 
38 Dewey, 1998 & 1999  
39 Dewey, 1998, sid.58 
40 Dahlgren & Szczepanski, 1997, sid.26 
41 Brügge, Glanz & Sandel, 1997 
42 Gustavson, 2002,  sid.116 
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43 Vidare påpekar Fischer och Madsen att uppmärksamheten och engagemanget är störst när 

barnen aktivt hanterar ett konkret material.  
 

Madsen menar att barnets utveckling sker utifrån den egna aktiviteten och barnets egna 

sinnesintryck, speciellt när det ska lära sig någonting nytt. Vidare hävdar han att den kunskap 

som fås av egna upplevelser som bearbetas, resulterar i erfarenheter. Kunskapen blir därmed 

mer beständig än kunskap tillägnad genom böcker och TV, vilket visas i figur 6 nedan. Med 

bearbetning menar Madsen lek, experimentering, att pröva och förkroppsliga någonting. 44 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.    Utveckling av barns kunskap45 
 

Dahlgren och Szczepanski påpekar vikten av reflektion i samband med en upplevelse.46 Detta 

stämmer väl överens med Deweys tankar om hur viktigt det är med praktiskt arbete för att 

utveckla omdöme och förnuft.47 Dewey hävdar att kunskap skapas när eleven får utföra 

någonting själv samtidigt som den reflekterar och tänker efter. Gustavsson menar att: ”En 
                                                      
43 Fischer & Madsen, 1999. sid.77 
44 Madsen 1999 
45 Madsen, 1999, sid.82 
46 Dahlgren & Szczepanski, 1997 
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central tanke när vi idag talar om praktisk-produktiv kunskap, är den att vårt handlande och 

vår förmåga till reflektion hänger samman, vi tänker och gör på en och samma gång.”48 

Dahlgren och Szczepanski poängterar att erfarenhet och kunskap är besläktade men inte 

identiska. Erfarenheten är liksom upplevelsen oftast specifik och situationsbunden. Kunskap 

får vi först när förnuftet har bearbetat våra erfarenheter.49 

 

Brügge, Glanz och Sandell beskriver hur det upplevelsebaserade lärandet väcker nyfikenhet.  
 

Att kunna namn på allt är inte det viktigaste när man närmar sig naturen. För att 

upptäcka vad som finns måste vi träna våra sinnen så att vi kan uppfatta former, färger, 

dofter, likheter och olikheter. Då upplever vi naturen utan krav på artkunskaper. Men 

snart väcks nyfikenheten och man vill veta vad det är. Att med fantasins hjälp bli 

naturexperter kan vara ett sätt att väcka nyfikenhet för vidare studier.50 
 

2.2.4 Vikten av fysisk aktivitet 
Vad menas med fysisk aktivitet? Statens folkhälsoinstitution använder följande definition: 

”Fysisk aktivitet är all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning.”51 Myndigheten för 

skolutveckling anser det viktigt att alla barn och unga ska erbjudas regelbunden fysisk 

aktivitet (helst dagligen) och att detta läroplansuppdrag riktar sig till alla som är verksamma i 

skolan. 

 

Användandet av rörelseträning som komplement till den ordinarie undervisningen ger ofta 

stora förbättringar i läsning, skrivning, matematik och koncentrationsförmåga. Detta leder till 

en positivare självbild och bättre studieresultat överlag.52 ”Erfarenheten visar att när barn har 

möjlighet till fysiska aktiviteter som låter deras naturliga impulser komma till uttryck, blir det 

ett nöje att gå till skolan, verksamheten i skolan blir inte en börda och lärandet går lättare.”53  

2.2.5 Känslornas betydelse för lärandet 
Birgitta Sundvall har utvecklat Alfa-metoden, vilken tar fasta på sinnestämningens betydelse 

för att skapa goda förutsättningar för inlärning. Modern minnesforskning visar att 

                                                                                                                                                                      
47 Dewey, 1998 
48 Gustavsson, 2002 
49 Dahlgren & Szczepanski, 1997 
50 Brügge, Glanz & Sandel, 1997 
51 Myndigheten för skolutveckling, 2004-08-25 
52 Berg & Cramér, 2003 
53 Dewey, 1999, sid.241 
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minnesförmågan och inspirationen ökar när vi är glada, avslappnade och harmoniska. Hjärnan 

arbetar då med alfa-frekvensen 7 till 13 Hz. Denna ligger mellan hjärnans snabbare beta-

vågorna som uppstår när vi arbetar effektivt och de långsamma theta-vågorna som 

förekommer när vi är helt avslappnade. När vi är stressade, spända, rädda eller arga kan vi 

enligt Sundvall inte befinna oss på alfavåglängden och ha ett effektivt fungerande minne. 

Många elever med inlärningssvårigheter låser sig i skolan där de ständigt upplever negativa 

känslor. Det primära blir att hitta en väg förbi spärrarna t ex med hjälp av sagor eller rörelser 

till musik.54  

 

Även Goleman tar upp att elever som är oroliga, arga eller deprimerade inte kan lära effektivt. 

Det limbiska systemet förlamar förnuftet. Enligt Goleman är det balansen mellan känslorna 

som är viktig. Det är helt naturligt att vi upplever både positiva och negativa känslor och vi 

kan lära mycket även av känslor som upplevs som negativa. Men när ensidiga känslor tar 

överhand blockerar de alla andra känslor, vi förlorar förmågan att ta till oss information.55 

Enligt en jämförande studie av två skolor i Linköping har utomhuspedagogiken en gynnsam 

effekt på elevernas psykiska hälsa.56 

2.3 Museipedagogik 
Museipedagogik definieras varken i Nationalencyklopedin, eller i Svenska akademins 

ordlista. Vad menas då egentligen med begreppet?  

 

Berit Ljung är verksam på lärarhögskolan i Stockholm och undervisar på kurser med 

museipedagogisk inriktning. I hennes avhandlig ”Museipedagogik i Sverige” diskuteras 

begreppet och hon söker belysa museipedagogikens rötter. Så här beskriver hon skillnaden 

jämfört med andra typer av pedagogik: 
 

Det som är det unika med museipedagogiken som pedagogik och det som skiljer den från 

annan pedagogik är centreringen på det materiella, på tingen, föremålen och dess 

sammanhang. Berättelserna på museum baseras nästan alltid på föremål och modeller.57 

 

Ljung fortsätter resonemanget genom att jämföra med åskådningspedagogiken. Denna har 

sina rötter i Comenius tankegångar, vilka syftar till att ge varaktig kunskap genom att 
                                                      
54 Sundvall, 2004 
55 Goleman, 2003 
56 Allansson, m.fl.,  2004 



 19

synliggöra det som studeras för sinnena. För att skapa mening utvecklas sedan elevernas 

begreppsbild avseende det som studeras.58  

 

En viss motsättning till denna materiella utgångspunkt finns i det riksomfattande projektet 

”Agenda kulturarv”, där människan ses som central:  
 

…om kulturmiljövården ska fungera takt med tiden och ge de gemensamma demokratiska 

målsättningar som finns för verksamheten, krävs att man istället för att utgå från de 

fysiska objekten i högre grad utgår från människan.59 
 

I anknytning till museipedagogiken förekommer ofta begreppet kulturmiljöpedagogik vilket 

Nina Pettersson definierat, i en skrift för Riksantikvarieämbetet: 
 

Med kulturmiljöpedagogik avses pedagogisk verksamhet som syftar till att öka kunskapen 

om och förståelsen för de värden som finns i kulturmiljöer av olika slag.60 
 

Pettersson beskriver att arbetsmetoderna kan variera och att alla ämnen kan involveras. Hon 

betonar att lärandet blir konkret när man utforskar närmiljön med alla sinnen. Eleverna får 

även ett känslomässigt engagemang när de får ta hand om skötseln runt kulturarven i 

närmiljön.61 Enligt Stina Palmberg-Eriksson på Sörmlands museum är kulturmiljön en 

utgångspunkt för att upptäcka den lokala och globala historien. 
 

För ett länsmuseum innebär kulturmiljöpedagogik att lämna traditionella program och 

visningar i museets fasta utställningar och i stället finnas på plats ute i länet. 

Kulturmiljöpedagogik är att låta skoleleverna utforska ett autentiskt material som är kvar 

på sin ursprungliga plats, inte leta bland sekundära källor eller konserverat material.62 

 

Nils Blomkvist beskriver hur kulturmiljön kan användas som läromedel för att utifrån otaliga 

konkreta exempel, resonera om utvecklingsriktningen. Detta kan i sin tur leda till generell 

kunskap. ”Våra gamla byar, gårdar och stadskvarter är fulla såväl av varnande exempel från 

det förflutna som av goda problemlösningar, vilka historien har sållat fram.” 63 I arbetet med 

kulturmiljön kan lärandet utgå från vardagslivets struktur och de vanliga människornas 

attityder.  

                                                                                                                                                                      
57 Ljung, 2004, sid.47 
58 Ljung, 2004 
59 Blank, 2004, sid.6 
60 Pettersson, 2004, sid. 5 
61 Pettersson, 2004 
62 Palmberg-Eriksson, Intervju 2004 09 14 
63 Wegræus, 1995, sid.12 
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Carin Bergström tar upp vikten av personliga upplevelser för att stärka elevernas personliga 

utveckling. ”Studiebesök som aktivt engagerar eleverna med olika uppgifter ger mycket god 

förståelse, något som mångåriga försök vid olika museer visat.”64 I kulturminneslagen står det 

att ”det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö” Bergström hävdar 

att det är bättre ju tidigare en medvetenhet kan skapas för det kulturhistoriska värdet, gärna 

redan i skolan. 

2.3.1 Museipedagoger 
Vad kallar sig personer som är yrkesverksamma inom museerna? Monica Cassel skiljer på 

”guider”, ”museilärare”, och ”museipedagoger”. Guiden visar utställningar för allmänheten, 

medan museiläraren har skolan som målgrupp. Som samlingsnamn för ”museiguiden” och 

”museiläraren” används begreppet museipedagog.65  

 

Annika Bergsland hävdar dock att begreppet museipedagog används med olika innebörd 

beroende på personliga tolkningar och att det finns ett starkt behov av att fastslå en gällande 

definition av begreppet. Enligt Bergsland finns det även en skillnad i användningen av ordet 

pedagog, som i skolsammanhang grundar sig på en person med pedagogisk kompetens. 

Museipersonalen saknar dock ofta sådan i sin grundutbildning. 66  

                                                      
64 Wegræus, 1995, sid.5 
65 Cassel, 2001 
66 Bergsland, 2003 
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2.3.2 Samband mellan utomhuspedagogik och museipedagogik 
Varför ska verksamheten på ett museum studeras ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv? 

Dahlgren och Szczepanski har följande åsikt: 

 

Alla samhällssektorer som arbetar med informativa uppgifter med ansvar mot en bred 

allmänhet för natur- och kulturmiljöinformation bör i större utsträckning använda sig av 

utomhuspedagogik, t ex turistguider och museipedagoger.67 
 

Både museipedagogiken och utomhuspedagogiken strävar efter att inte begränsa sig, utan att 

se möjligheter och nya inriktningar. I likhet med flera av utomhuspedagogikens förespråkare 

hittar Berit Ljung museipedagogikens rötter i Comenius åskådningspedagogik där stor vikt 

läggs vid användandet av alla sinnen.68 Det känslomässiga förhållande som Pettersson 

beskriver att eleverna får genom att ta hand om kulturarven i närmiljön kan liknas vid 

utomhuspedagogikens tro på att elever som vistas mycket i naturen får ett starkare 

miljöengagemang.69 Både utomhuspedagogiken och museipedagogiken stöds i detta avseende 

av läroplanen som fastställer att:   
 

Den nioåriga obligatoriska grundskolans huvuduppgift är att förmedla bestående 

kunskaper och grundläggande värden och därigenom förbereda eleverna för att leva och 

verka i samhället.70 

                                                      
67 Dahlgren & Szczepanski, 1997, sid. 26 
68 Ljung, 2004 
69 Pettersson, 2004 
70 Utbildningsdepartementet, 1994 
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3 Metod 

3.1 Översikt 
Arbetet med studien kan delas in i fem faser;  

1. Ídégenerering  

2. Teoretisk informationsinsamling 

3. Empirisk informationsinsamling 

4. Analys av materialet  

5. Uppsatsskrivande 
 

Jag kom i kontakt med Sörmlands museum under min magisterutbildning i 

utomhuspedagogik. Idén föddes att undersöka vad skolelever som deltagit i museets 

pedagogiska program minns en längre period efter besöket. Inhämtandet av teoretiska 

referenser har skett fortlöpande under uppsatsskrivandet. De empiriska resultaten har hämtats 

från en enkätundersökning av elever som besökt museet under vårterminen 2004 d v s fyra till 

åtta månader innan undersökningen genomfördes. Eleverna har deltagit i två olika program, 

vilka vart och ett tar en till två timmar att genomföra. Informationen har granskats och 

sammanställts i uppsatsformat. 

3.2 Val av ansats 
Enligt Patel och Davidson kan studier delas in i explorativa (utforskande), deskriptiva 

(beskrivande) och hypotesprövande (prövar om en uppställd hypotes kan förkastas).71 Den 

explorativa ansatsen används för att utforska och belysa ett problemområde med hjälp av 

information som insamlas med olika tekniker. Den här uppsatsen har i huvudsak en explorativ 

ansats där jag söker utforska relationen mellan minnet och aktiviteten.  

 

Vidare kan forskningen indelas i kvalitativ och kvantativ forskning. Kvalitativa studier 

använder verbala analysmetoder för att tolka inhämtad information. Kvantitativa studier 

bearbetar informationen med hjälp av statistiska analysmetoder. Modern samhällsforskning 

och beteendevetenskap är sällan enbart kvalitativ eller kvantitativ. Studiemetodiken ligger 

ofta någonstans mellan dessa poler.72 Den här studien bygger på en kvantitativ 

                                                      
71 Patel & Davidson, 1994 
72 Patel & Davidson, 1994 



 23

enkätundersökning som tolkas ur ett kvalitativt perspektiv, som i sin tur bearbetas statistiskt. 

Slutligen förs en kvalitativ diskussion av de studerade fenomenen. Studien är kvalitativ i den 

bemärkelsen att de kvantitativa metoderna som används är ett medel för att nå kvalitativa 

resultat.  

3.3 Val av målgrupp 
Studien bygger på en enkätundersökning av elva skolklasser med totalt 205 elever i årskurs 5 

och 6 (vid genomförandet av besöket på Sörmlands museum gick eleverna i årskurs 4 och 5).  

 

Deltagarunderlaget ansågs särskilt lämpligt i programmen ”På Hertig Karls tid” och ”Schack 

och makt”. Vilka är de två mest frekvent besökta programmen på Sörmlands museum, vilket 

gav ett stort underlag för studien. Detta ansågs viktigt då studien skulle ske i efterhand, vilket 

skulle kunna inskränka möjligheterna att hitta klasser som var villiga att delta i studien.  

 

Urvalet av målgrupp har utgått från studiens syfte att undersöka vad en viss målgrupp som 

besökt Sörmlands museum ”för en längre tid sedan” kommer ihåg. Följande kriterier 

beaktades:  

o Eleverna bör ha uppnått en ålder då de kan reflektera och utrycka sig om en tidigare 

upplevelse. Denna förmåga utvecklas med stigande ålder och är väldigt individuell. I 

årskurs 4 har många elever tillägnat sig förmågan att uttrycka sig i skrift. Därav ansågs den 

lägsta lämpliga åldern som ansågs lämplig motsvarar årskurs 4.  

o För att kompensera för eventuella skillnader mellan olika klasser och för att Sörmlands 

museum använder olika museilärare bör urvalsgruppen inte vara för liten. Det största 

tillgängliga elevunderlaget fanns i årskurs 4 till 6 varför elever i årskurs 5 och 6 valdes 

som målgrupp.  

o Besöket på Sörmlands museum bör inte ha skett alldeles nyligen. Samtidigt skulle det inte 

vara så länge sedan att eleverna inte kunde bidra med relevant information. Elever som 

besökt museet under föregående termin d v s 4 till 8 månader innan enkätstudiens 

genomförandes ansågs vara lämpliga studieobjekt.  

o Det praktiska utförandet underlättades av att studera elever som gick i samma klass och 

hade samma lärare, trots att resultatet kan påverkas av att eleverna i respektive klass har en 

liknande upplevelse. Elever i elva klasser studerades. 
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Det bör slutligen noteras att klasserna kommer från olika delar av Sörmland vilket gör att 

upplevelsen av dagen skiljer sig. En del klasser hade en bussresa på ca en timme till 

Nyköping vilket gör att upplevelsen på Sörmlands museum konkurrerar med att dagen får en 

karaktär av klassresa. Koncentrationen kan även variera beroende på tidpunkten för besöket. 

3.4 Datainsamling och bearbetning av data 
Studien inleddes med passivt deltagande och iakttagande av de studerade programmen ”På 

Hertig Karls tid” och ”Schack och makt”. Kortfattade beskrivningar återfinns i uppsatsens 

bakgrund för att underlätta när läsaren ska sätta sig in i resultatredovisningen och 

diskussionen.  

 

En test studie genomfördes i två klasser för att undersöka om frågornas konstruktion var 

begriplig för eleverna och om elevernas svar var relevanta för undersökningen. Utfallet 

ansågs vara så tillfredställande att frågeställningarna behölls i ursprunglig form. Genom att 

inga ändringar gjordes valde jag även att ta med resultatet från test studien.  

 

Inför enkätundersökningen kontaktades de skolor som hade besökt de undersökta 

programmen under våren. Med ett fåtal lärare upprättades ingen kontakt. En del klasser deltog 

inte i studien på grund av att deras lärare hade slutat, klassen hade bytt skola eller splittras. 

Från en skola återkom inget svar på de utskickade enkäterna. Underlaget för resultatet i 

studien grundas på en enkätundersökning där sammanlagt 205 elever från elva skolor har 

deltagit. Enkäter kan utformas med olika grad av struktur. Vid lägre struktureringsgrad finns 

större utrymme för svarspersonernas egna tolkningar.73 Enkäterna i den här undersökningen är 

utformade tillsammans med pedagogerna på Sörmlands museum. Frågorna är öppna med låg 

struktureringsgrad för att i så liten utsträckning som möjligt påverka elevernas 

minnesupplevelse. Eleverna ombeds att tänka tillbaka på dagen då de besökte Nyköpingshus 

och utveckla två frågeställningar / påståenden: 

o Detta minns jag… 

o Jag minns det för att… 
 

                                                      
73 Patel & Davidson, 1994 
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Lärarna instrueras till att inte förmedla någon information som kan påverka elevernas 

minnesbild. Om någon elev högt nämner någonting som kan påverka de andra elevernas svar 

ombeds läraren att skriva upp detta. Instruktionerna till lärarna finns i bilaga 1 och enkäterna i 

bilaga 2.  

3.4 Resultatsammanställning och analys 
Resultatet av enkätundersökningen sammanfattades och bearbetades statistiskt. I respektive 

program studerades elevernas minnen och deras egna teorier om orsaken till att de mindes just 

detta. Den inhämtade informationen från elever som deltagit i de studerade programmen 

analyserades var för sig. Därefter indelades informationen i så lika kategorier som möjligt för 

att möjliggöra en överskådlig presentation och jämförelser. I resultatdelen återges inte bara 

antalet barn som angivit svar i en viss kategori. Mycket utrymme har också ägnats åt att ange 

hur kategoriindelningen gått till och förklara varför en viss indelning har valts. Vid tillfällen 

då elevernas svar har innehållit flera exempel från samma kategori, har dessa räknats vid ett 

tillfälle. 

 

För att ge en mer fullständig bild av elevernas svar har kategorierna också delats in i 

underkategorier. Eleverna kan ha angivit minnen i flera underkategorier (t ex kan en elev 

både minnas både att den klätt ut sig och provsmakat mat). Därmed adderar inte totalsumman 

alltid upp till det totala antalet elever i kategorin t ex elever som angivit att de minns 

aktiviteter de fått utföra själva. Förtydligande exempel har valts ut för att visa vilken typ av 

svar som har inkluderats i en viss kategori.74 Några mer levande och detaljrika beskrivningar 

återges också. Slutligen presenteras en utredning av hur de minnen eleverna angivit relaterar 

till varandra.  

 

De sammanfattade resultaten presenteras överskådligt för att kunna jämföras och analyseras i 

diskussionen.  

3.5 Studiens trovärdighet 
Kvalitativa studier inriktar sig ofta på att utforska olika problemområden för att öka 

förståelsen, de är normalt inte inriktade på att finna en objektiv sanning. Svensson och Starrin 

menar att tillförlitligheten är hög om resultaten stämmer överens med verkligheten. 

                                                      
74 Felaktig svenska i elevernas enkätsvar har rättats till. I de fall eleverna har angett namn i sina svar har dessa ändrats.  
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Trovärdigheten kan bedömas genom att granska resultatens och analysens tillförlitlighet. Om 

resultaten även är tillämpbara i olika situationer kan trovärdigheten anses vara stor. 75    

 

Jämförelser med tidigare studier och forskning kan också stärka den egna studiens 

trovärdighet. Svensson och Starrin anser att generaliseringar kan göras utifrån små stickprov 

om resultaten stämmer överens med liknande studier och tidigare forskning. Den här studiens 

trovärdighet stärks följaktligen av att de empiriska iakttagelserna på flera punkter stämmer 

överens med de teorier som också presenteras. 76   

 

För att resultatet ska vara trovärdigt behöver vi vara medvetna om vilken osäkerhet valet av 

metod medför. Först bör man frågan sig om svar på det som ska undersökas erhålls d v s 

vilken validitet undersökningen har. Därefter behöver undersökningens tillförlitlighet beaktas 

d v s dess reliabilitet.77 Studier med god reliabilitet ska kunna utföras vid ett senare tillfälle 

under liknande omständigheter och ge samma resultat. Om reliabiliteten (tillförlitlighet) är låg 

medför det även att validiteten blir låg (förmågan att ge svar på det som undersöks). Hög 

reliabilitet behöver dock inte medföra hög validitet d v s även om studien är perfekt utförd 

behöver den inte ge de svar som sökes.78 Om vi vill mäta en persons intelligens genom att 

mäta omkretsen på huvudet erhålls inte ett tillförlitligt svar trots noggrann mätning.79 

 

För att fastställa studiens validitet diskuteras nedan möjliga felkällor.80 För att en studie ska 

kunna upprepas måste tillvägagångssättet och metoderna som används dokumenteras så 

noggrant som möjligt.81 För att höja studiens reliabilitet har jag därför i möjligast mån sökt 

beskriva hur studien genomförts och vilka metoder som använts. För att öka studiens 

trovärdighet och läsbarhet ytterligare så har utomstående personer läst uppsatsen och kommit 

med förslag på förtydliganden och förändringar som kan bidra till bättre läsbarhet samt 

möjlighet att följa uppsatsarbetet.  

3.6 Kritik av studien  
Läsaren bör ha i åtanke att flera felkällor kan finnas i arbetet.  
 

                                                      
75 Svensson & Starrin, 1996 
76 Svensson & Starrin, 1996 
77 Patel & Davidson, 1994 
78 Bell, 2000 
79 Patel & Davidson, 1994 
80 Bell, 2000 
81 Bell, 2000 
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o Studien bygger på elevernas minnen, vilket kan vara subjektivt. Olika elever kan beskriva 

samma känsla som rolig, intressant eller spännande. Personliga minnen från dagen, som 

inte berör besöket på Sörmlands museum, kan också färga upplevelsen. Om en kompis 

varit elak kan det påverka hela dagen negativt. På samma sätt kan någonting annat skapa 

positiva minnen. Eleverna kan av olika skäl ha valt att inte skriva ner alla sina minnen från 

dagen. I dessa fall har jag antagit att eleverna har skrivit ner sina starkaste minnen.  

o Svaren har varierat mellan klasserna, även om programmens utformning varit likartad. 

Besöken på Sörmlands museum är inte identiska då olika personer har guidat olika klasser. 

Trots att visningen har samma innehåll påverkas den av guidernas personlighet. Resvägen 

har varierat vilket påverkat hur mycket aktiviteter som har skett runtomkring visningen. 

Tidigare besök av Sörmlands museum påverkar även elevernas intryck från dagen. Dessa 

faktorer torde kompenseras av att flera klasser har deltagit i undersökningen av de båda 

programmen. Vem som har guidat klasserna är slumpmässigt och spridningen av varifrån 

klasserna kommer är stor i de båda programmen.  

o Klassen eventuella arbete med angränsande områden innan och efter besöket på Sörmlands 

museum påverkar givetvis elevernas minne. Framförallt kan det påverka i vilken 

utsträckning eleverna minns faktauppgifter. En del klasser har även bearbetat besöket 

genom att skriva ner dagens händelser i sina berättelseböcker. Dessa kan eleverna 

återkomma till vid senare tillfällen och se vad som hänt under året och därmed befästa sina 

minnen. Här antar jag att eleverna i större utsträckning skriver om upplevelserna från 

dagen och vad de själva fick göra. Resultatet skulle på grund av detta kunna varierar stort 

mellan olika klasser. Jag har antagit att detta stöd för minnet fördelar sig jämt mellan de 

olika aktiviteterna som eleverna utför och den information eleverna får. 

o Vissa falska minnen kan dyka upp beroende på hur frågan ställs.82  I den här studien skulle 

eleverna kunna förväntar sig att det ska finnas en guide som berättar någonting på ett 

museum. Därför skriver de ned detta trots att de inte minns det.  

o Vid bearbetningen och struktureringen av den insamlade informationen samt indelningen 

därav i kategorier har en rad avvägningar erfordrats. Detta kan påverka det statistiska 

utfallet.  

 

                                                      
82 Derwinger, 2003 
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4 Resultat 
 

Utfallet av enkätundersökningen är indelat i två delar. Inledningsvis utreds den första 

problemformuleringen: Vad minns eleverna några månader efter sitt besök på Sörmlands museum? 

Sedan redovisas elevernas syn på den första delen av den andra problemformuleringen: Varför 

minns eleverna just de sakerna? Av vilka anledningar anser eleverna själva att de har dessa minnen? 

Enkäterna som använts återfinns i två bilagor längst bak i uppsatsen. 

 

Avsnitten 4.1 till 4.4 är kopplade till den första enkätfrågan ”Det här minns jag”. Inledningsvis 

finns en sammanfattning av minnena eleverna angivit. Elevernas svar från ”på Hertig Karls 

tid” och ”Schack och makt” har delats in i olika kategorier för att möjliggöra en överskådlig 

presentation. För att ge en mer fullständig bild av elevernas svar har kategorierna delats in i 

underkategorier. Förtydligande exempel har valts ut för att visa vilken typ av svar som har 

inkluderats i en viss kategori.83 Några mer levande och detaljrika beskrivningar återges också. 

Slutligen presenteras en analys av hur de minnen eleverna angivit relaterar till varandra.  

 

Avsnitten 4.5 till 4.7 är kopplade till den andra enkätfrågan ”Jag minns det för att det var” även 

här presenteras först en sammanfattning av elevernas egna orsaker till minnena, följt av mer 

ingående studier ” På Hertig Karls tid” och ”Schack och makt”. 

                                                      
83 Felaktig svenska i elevernas enkätsvar har rättats till. I de fall eleverna har angett namn i sina svar har dessa ändrats.  
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Sammanfattning av elevernas minnen
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4.1 Sammanfattning av elevernas minnen 
Nedan återges en sammanfattning av elevernas minnen i både ”På Hertig Karls tid” och 

”Schack och makt”. Därefter redovisas resultatet av undersökningen av de båda programmen 

var för sig.  
 

Elevernas minnen kategoriseras i fyra grupper:  

1. Minnen kopplade till en handling; aktiviteter eleverna gjort själva 

2. Auditiva minnen; minnen som kan kopplas ihop med muntligt återgiven information 

3. Visuella minnen 

4. Minnen som är kopplade till en plats  
 

Kategori / Program ”På Hertig Karls tid” ”Schack och makt” Totalt 

1. Aktiviteter eleverna gjorde själva 84% 55% 70% 

2. Auditiva minnen 50% 52% 51% 

3. Visuella minnen 25% 57% 40% 

4. Minnen kopplade till en plats 21% 58% 37% 

Tabell 1.  Sammanfattning av elevernas minnen 
 

Figur 7.  Sammanfattning av elevernas minnen 

 

Vid tillfällen då elevernas svar har innehållit flera exempel från samma kategori, har dessa 

räknats vid ett tillfälle, t ex så har svaret ”Vi klädde ut oss… ” och ”Vi åt också saker som de åt 

på medeltiden.” räknats en gång i kategorin ”Aktiviteter eleverna fick göra själva”.  
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4.2 Minnen från ” På Hertig Karls tid” 
Elevernas minnen från programmet ”På hertig Karls tid” har delats in i fyra kategorier:  
 

1. Någonting eleverna gjort själva; delas in i aktiviteterma att klä ut sig, äta, övriga minnen 

från visningen och minnen utan samband till visningen (minnen utöver visningen) 

2. Minnen som kan kopplas ihop med muntligt återgiven information; indelat i minnen av 

att ”någonting” berättades (där eleven inte angivit vad det var) samt minnen av berättad 

information och konkreta fakta som eleverna angivit 

3. Visuella minnen 

4. Minnen som är kopplade till en plats  
 

Kategori Aktivitet Andel av eleverna (%) 
(totalt 106 elever)  

Klä ut sig 64% 

Provsmaka mat 50% 

Övriga aktiviteter i visningen 17% 

 

1. Aktiviteter eleverna fick göra själva 

Aktiviteter utöver visningen 15% 

Någon berättade 44% 2. Auditiva minnen 

Berättade fakta 47% 

3. Visuella minnen Guiden visade, att se 26% 

4. Minnen kopplade till en plats Plats, t ex slottet, tornet 22% 

Tabell 2.  Illustration av elevernas minnen från programmet ”På Hertig Karls tid” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8.  Illustration av elevernas minnen från programmet ”på Hertig Karls tid” 
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Utifrån tabell 2 anges några exempel på enkätsvar. För att ge läsaren en så korrekt och 

trovärdig bild av studien som möjligt har många svar lyfts fram. Utförliga och detaljerade 

svar har inkluderats för att ge läsaren inblick i variationen av elevernas svar. 

 

1. AKTIVITETER ELEVERNA FICK GÖRA SJÄLVA 
 

Kategori ”att klä ut sig” 

Vanligt förekommande beskrivningar: 

”Man fick sätta på sig gamla kläder från medeltiden” 

”Vi skulle klä ut oss till olika personer” 

 

Exempel på mer utförliga beskrivningar: 

Jag fick ha jättemånga olika klänningar på varandra och det vart rätt varmt sen.” 

”Mina kläder var blåa och röda med konstig hatt, långa strumpor ”puffiga” byxor och en mantel.” 

 

För att svaren ska räknas till kategorin räcker det inte att eleverna skrivit ”kläder” utan det 

måste framgå att de klätt ut sig. 

 
Kategori ”att äta” 

Typiska svar 

”Vi åt också saker som de åt på medeltiden.” 

”Vi fick pröva på att äta som dom gjorde förr. Vi åt vatten, bröd, russin och mandel.” 

 

En flicka beskriver hur de fick äta på följande sätt.  

”Vi fick smaka bröd. Men vi fick inte äta från brödet rakt av. Vi fick nypa av lagom stora bitar med 

fingrarna och äta. Eftersom att det skulle föreställa medeltiden. Dom sa att på medeltiden ansågs man 

äta som en häst om man inte nöp av bitar.” 

 

I likhet med kategorin ovan så räcker det inte med att eleverna nämnt ”bröd” och ”dryck” 

utan de måste skriva att de ätit för att det ska räknas till kategorin. Jag har inte heller räknat 

svar där det är oklart om de fick äta i samband med visningen eller om beskrivningen handlar 

om när de åt sin  matsäck, t ex: ”Sen fikade vi…”  

 

Kategori ”övriga i visningen” 
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Det mest frekventa svaret i den här kategorin var när eleverna fick ta en träbricka för att få 

reda på vilka kläder de skulle ha. 

”Vi fick dra en bricka där det stod vilket medeltida yrke vi skulle ha.” 

”Vi lottade fram vad vi skulle bli.” 

 

I vissa fall har eleverna beskrivit hur processen gick till, t ex: ”När vi kom upp så fick vi ta en 

träbit som låg på en bricka och på den stod det vilka kläder vi skulle ha.” 

 

Det förekom att elever tog upp vad de gjorde före, under och efter måltiden: 

”Vi fick… tvätta händerna i en balja,  vi skålade och bad en bordsbön.” 

 

Andra återger hur det gick till då museiläraren presenterade alla rollfigurerna: 

”Alla fick ställa upp sig och en berättade om oss.” 

 

Vissa beskrivning innehöll flera av dessa moment: 

”När vi fick välja brickor om vilka kläder vi skulle ha. Att Anna fick gå först sen alla flickor och sen 

pojkarna. Sen gick vi in i ett rum där hon ropade upp alla som var med.” 

 
Kategori ”utöver visningen” 

Kategorin sammanfattar minnen från dagen som inte har anknytning till visningen. Det kan 

vara: ”hemresan”, ”toalett besök” eller som en elev skrev att ”prata med fåglarna”. Det förekom 

även svar i stil med: ”köra kull”, ”äta matsäck” och ”mata svanar”  

 

I en klass var det 10 elever av 19 som nämnde att de hade ”lekt kull” eller ”matat svanar”. I 

den klassen utgjorde den typen av svar närmare hälften av svaren. I en annan klass var det 

bara en elev av femton som beskrev hur han åt sin matsäck på en gräskulle. I de fyra 

återstående klasserna (68 elever) har inge elev nämnt att de fick ”leka kull”, ”mata svanar” 

eller ”äta matsäck”. Information om huruvida de ägnat sig åt liknande aktiviteter eller ej har 

inte insamlats. 

 

Jag har inte räknat med svar då eleverna har skrivit att de gick någonstans, detta p g a att de 

svaren var svåra att passa in i någon speciell kategori. T ex ”vi fick gå runt och titta på saker” 

eller ”vi gick upp i tornet”. I programmet ”på Hertig Karls tid” svarade elva elever med denna 

typ av svar. 
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2. AUDITIVA MINNEN 
 

Kategori ”någon berättade” 

Här ingår mer oprecisa och luddiga svar t ex:  

”Någon berättade vad vi var för någonting.” 

”Sen fick vi veta lite fakta om hur man levde på medeltiden.” 

”Dom berättade vilka som hade den sortens kläder och vad dom gjorde.” 

 
Kategori ”berättade fakta” 

Som fakta har jag räknat eleverna som nämnt rollfigurerna de blev tilldelade, ord med 

faktainformation t ex ”Hertig Karl” eller beskrivningar av sammanhang och detaljer. Det mest 

frekventa svaret är att elever angivit den egna rollfiguren, ibland har de även angivit andras 

rollfigurer t ex:  

”Jag var vintappare, Anders glasmästare, Jonas ståthållare och Kalle silverknekt .” 

 

En elev som nämnt ”Hertig Karl” formulerade  sig så här: ”Vi fick veta om Hertig Karl som 

bodde i slottet.” 

 

Exempel på beskrivningar av yrkesroller: 

”Mitt jobb på slottet var att tvätta drottningens kragar.” 

”Jag var en jungfru som drottningen litade på. Det var bara jag som fick gå in i hennes rum.” 

 

Den här typen av förhållandevis detaljerade beskrivningar var dock sällsynta och berörde ofta 

endast den rollfiguren som man själv tilldelats. Än mer sällsynt var beskrivningar av 

övergripande sammanhang. Mycket av det som berättades av museiläraren nämndes inte av 

någon av eleverna. 

 

3. VISUELLA MINNEN 
 

Kategori ”visuella minnen” 

I kategorin finns elever som har skrivit att de minns hur det såg ut på slottet, exempelvis: 

”Det var ett stort och fint slott.” 

Även beskrivningar med ”se”, ”titta” och ”visa” ingår, såsom: 

”Jag minns att man fick gå runt och titta på saker” 

”En som jobbade där visade oss runt i olika rum.” 
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4. MINNEN KOPPLADE TILL EN PLATS 
 

Kategori ”minnen kopplade till en plats” 

”Att vi gick runt i Tornet…” 

”Efter det gick vi in i en matsal och fick äta olika saker.” 

 

Jag har även inkluderat svar som innehåller generella ord som rum, t ex  

”Sen gick vi in i ett rum där hon ropade upp alla som var med.”  

 

Utgångspunkten för enkäten är att undersöka verksamheten på ”Nyköpingshus” och 

”Nyköpingsslott”. Då dessa platser står angivna inledningen till enkäten räcker det inte att 

eleverna nämner att ”de varit på Nyköpingshus eller Nyköpingslott” för att minnet ska räknas 

som kopplat till en plats. För att minnen som nämner Nyköpingshus eller Nyköpingslott ska 

räknas behöver de kompletteras av ytterligare information t ex vad de gjort där, vad de tyckte 

om det, hur det gick till el.d. Svar som ”…den som jobbade på Nyköpingshus…” har inte räknats.  
 

Däremot har räknat jag minnen som:  

”När vi kom fram till Nyköpingsslott...”, ”Vi samlades vid slottet.” 

”Vi fick byta om till de kläder som de hade i Nyköpingshus när det var ett slott.” 

4.3 Minnen från ”Schack och Makt” 
Precis som minnena eleverna som deltagit i ”På hertig Karls tid” hade så har minnena som 

angivits av deltagarna i programmet ”Schack och makt”  delats in i fyra kategorier: 

1. Någonting eleverna gjort själva: indelat i de tre kategorierna att krypa in i råttan, övriga i 

samband med visningen samt aktiviteter eleverna minns som inte har samband med 

visningen t ex t ex äta matsäck, mata fåglar, olika lekar eller att köpa saker 

2. Minnen som kan kopplas ihop med berättad information: indelat i minnen av att någonting 

berättades samt konkreta fakta som eleverna minns  

3. Visuella minnen 

4. Minnen anknutna till en plats  
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Kategori Aktivitet Andel av eleverna (%) 
(totalt 99 elever) 

Krypa in i råttan 16% 

Övriga aktiviteter i visningen 14% 

1. Aktiviteter eleverna fick göra själva 

Aktiviteter utöver visningen 34% 

Någon berättade 22% 2. Auditiva minnen 

Berättade fakta 47% 

3. Visuella minnen Guiden visade, att se 39% 

4. Minnen kopplade till en plats Fängelsehålan 46% 

Tabell 3.  Illustration av elevernas egna minnen från programmet ”Schack och makt” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9.  Illustration av elevernas minnen från programmet ”Schack & makt” 
 

Nedan anges några exempel på enkätsvar: 
 

1. AKTIVITETER ELEVERNA FICK GÖRA SJÄLVA 
 

Kategori ”att krypa in i råttan” 

Vanligt förekommande beskrivningar: 

”Vi fick krypa in i den stora råttan.” 
 

Ibland framgick det av elevernas beskrivningar att de förstått sambandet mellan råttorna och 

pesten: 

”Man fick också gå in i en pestråtta med loppor.” 
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För att svaren ska räknas till kategorin så räcker det inte med att eleverna har skrivit ”råttan” 

utan det måste framgå att de har krupit in i råttan. 
 

Kategori ” övriga i visningen” 

I denna kategori ingår framförallt svar där eleverna beskriver att de gick runt och tittade på 

utställningen: 

”Jag minns att vi fick gå och kolla på medeltida svärd, en stav och massa annat.” 

 

Det räcker inte med att eleverna beskriver att de gick runt eller gick någonstans: 

”Sen gick vi till ett torn.” 

 

Andra typer av aktiviteter i samband med visningen: 
 

”Det fanns ett historie rum där man kunde krypa in i en slags gång och då tjuvlyssnade jag och några 

kompisar på främmande personer.” 

”Där inne kunde man trycka på ett par knappar och när man tryckte så fick man höra en berättelse.” 

 

Jag har inte räknat svar då eleverna skrivit att de gick någonstans ”Vi fick gå runt och titta på 

saker” eller ”Vi gick upp i tornet”. Orsaken är att den typen av minnen inte passar in i någon av 

de valda kategorierna. I programmet ”Schack och makt” angav arton elever den typen av svar. 

 
Kategori ”utöver visningen” 

I kategorin ingår det när eleverna har skrivit att de har ”lekt kull”, ”ätit matsäck”, ”matat 

svanar”, ”Åkt buss”  och ”köpt saker i souvenir butiken”.  

 

Hälften av svaren i kategorin kommer från elever i en klass där 16 elever av 27 hade minnen 

av den här typen. Totalt kom klassen ihåg 45 aktiviteter av den här typen och de förekom i 

större utsträckning än minnen från programmet på Sörmlands museum.  I de andra klasserna 

var det sammanlagt 17 elever av 72 som hade minnen av den här typen. Inga elever ur de 

andra klasserna har skrivit att de fick leka kull. Fem elever ur två klasser har skrivit att de åt 

matsäck. Information om huruvida de andra klasserna också gjort det eller ej har inte 

insamlats. 
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2. AUDITIVA MINNEN 
 

Kategori ”någon berättade” 

Denna kategori innehåller diffusa svar om någon som berättat någonting, t ex: 
 

”Hon berättade hur dom försvarade sig mot fiender förr i tiden.” 

”När vi kom så mötte vi en tjej som visade oss runt och var väldigt duktig på att berätta.” 
 

Vid de tillfällen då elevernas svar innehåller både ordet berätta och faktauppgifter så räknas 

de i både kategorin ”någon berättade” och ”berättade fakta”, t ex  
 

”En tjej berättade om Nyköpingsgästabud och Håtunaleken.” 
 

Kategori ”berättade fakta” 

Fakta definieras här som ord i stil med ”pesten” eller ”Håtunaleken”. Éleverna behöver inte 

ha skrivit ned en förklaring av orden. Det räcker t ex med:  
 

”Ni berättade om vad som hände på medeltiden. Jag minns t ex Håtunaleken, Nyköpingsgästabud och 

så minns jag att ni pratade lite om pesten.” 

”Guiden berättade om pesten och om munkar och nunnor och sånt…vi fick lära oss om Heliga 

Birgitta.” 
 

Även återgivna sammanhang och detaljerade beskrivningar har räknats. Framförallt så har det 

förekommit beskrivningar av hur det gick till då bröderna fängslades och hur råttorna spred 

pesten: 
 

”Birger blev en dag ovän med Valdemar och Erik. Birger bjöd in Eric och Valdemar till en fest 

(Nyköpingsgästabud) och där blev de kastade i fängelse.”  

”Kungen slängde nyckeln i Nyköpingsån efter att ha låst in sina bröder. Han gjorde detta som 

hämnd.” 

”Råttor kom med köpmän.” 

”Att människorna fick loppor av råttorna, av lopporna kunde man bli sjuk.” 
 

Dessa återgivna sammanhang och ingående beskrivningar är mycket mer frekvent 

förekommande i programmet ”Schack och makt” än i ”Hertig Karls programmet”. De handlar 

dock till stor del om vad som hände Birger och hans bröder. Det fanns dock inga detaljerade 

beskrivningar av mat, religion eller levnadssätt. Eleverna hade inte heller beskrivit Birgers 

landsförvisning eller annan information om maktspelet därefter. 
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Ibland förekommer det att eleverna blandat ihop olika detaljer t ex brödernas namn. Trots 

detta har jag räknat det som fakta om eleverna minns sammanhanget: 
 

”Hon berättade att för många år sedan var det tre bröder Birger, Valdemar och Erik. De bråkade om 

makten och så sent på natten låste Valdemar in sina två bröder i en håla och kastade nyckeln i 

Nyköpingså.” 

 

3 VISUELLA MINNEN 
 

Kategori ”visuella minnen” 

”Vi hade en guide som visade oss runt” 

”Där kunde man se Valdemar och Erik när dom försökte ta sig ut med hjälp av ett Eifelben.” 

”Sen kunde man se på en visning i en monter om hur det var på Nyköpings gästabud.” 

 

En del elever har enbart minnen kopplade till det visuella, t ex 

”När vi var och tittade på det som man tror var fängelset och när vi gick och tittade runt i museet. 

Där såg vi massa gamla saker.” 

 

4. MINNEN KOPPLADE TILL EN PLATS 
 

Kategori ”minnen kopplade till en plats” 

De två mest frekvent förekommande platserna från ”Schack och makt” var ”borggården” och 

”fängelsehålan”. Elevernas svar varierade från ett ord till mer utförliga svar: 
 

”Vi var inne på borggården och lekte riddare.” 

”Sen gick vi till ett torn.” 

”Det stora huset som hade trappor utanför.” 

”I slottet fanns ett fängelse.” 

”Vi var inne på borggården och lekte riddare.” 

 

Elever med minnen från souvenirbutiken är också vanligare än i ” Hertig Karls programmet” t 

ex ”Vi fick gå i souvenirbutiken och köpa saker. Jag köpte ingenting.” 
 

En del elever hade minnen som är starkt kopplade till platser, t ex: 

”Vi fick gå in i borgen där de brukar spela teater. Vi fick sätta oss på scenen och så började hon 

berätta. Hon berättade hur det såg ut för länge sen t ex var tornet hade legat. Sen fick vi gå och titta i 

en fängelsehåla och så visade hon var muren hade legat.” 
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4.4 Hur relaterar minnena till varandra?  
Här undersöks om det kan styrkas att en typ av minne kan fungera som minnesstöd till andra 

sorters minnen. Exempelvis om minnen i kategorin ”minnen kopplade till en handling” eller 

”auditiva minnen” kan stimulera uppkomsten av ”visuella minnen” eller ”minnen kopplade 

till en plats”.  
 

I kategorin ”aktiviteter och fakta” undersöks om faktaminnen kan sammankopplas med en 

aktivitet t ex elever som deltog i ”Schack och makt” och kom ihåg att de kröp in i råttan samt 

att råttor spred pesten. Elever som deltog i ”Hertig Karls programmet” kan komma ihåg att de 

klätt ut sig och samtidigt minnas vilken rollfigur de föreställde. 
 

Elevernas minnen kategoriseras i fyra grupper:  

1. Inga minnen från dagen 

2. En sorts minnen  

3. Flera sorters minnen 

4. Aktiviteter och fakta  
 

Typ av minnen / Program På Hertig Karls tid Schack och makt Totalt (%) 

1. Inga minnen från visningen 5% 5% 5% 

2. En sorts minnen 29% 51% 40% 

3. Flera sorters minnen 66% 44% 55% 

4. Aktivitet och fakta 32% 4% 19% 

 Tabell 4.  Minnenas inbördes relation  
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Figur 10.  Minnenas inbördes relation 

 

Nedan anges några exempel på enkätsvar: 
 

Kategori ”inga minnen från dagen” 

I programmet ”på Hertig Karls tid” förekom svar av typen: 

”Jag kan inte komma ihåg vad jag var.” 

 

Två elever har tagit fel på studiedag, vilket innebär att de inte kunde koppla ihop orden 

”Nyköpingshus” och ”Nyköpingsslott” med dagen på Sörmlands museum. 

 

I programmet “Schack och makt” skrev en elev:  

”Jag vet inte. Jag kan inte komma ihåg. Jag vill inte. Jag fattar ingenting.”  

Två elever skrev så diffusa svar att de endast inkluderats i den här kategorin: ”Huset” och 

”Det fanns en å”. 
 

Jag har däremot tagit med svar som inte har med programmet att göra, så som:  

”Vi åkte buss till Nyköping. Det var väldigt jobbigt att sitta i bussen hela tiden. Jag köpte en fjäder 

vid museet. Vi lekte kull på gården.” 
 

Denna typ av svar utan anknytning till visningen var klart mer frekvent i programmet ”Schack 

och makt”. Även svar som till stor del handlade om saker utanför visningen, förekom mer 

frekvent i ”Schack och makt”. Dessa kunde exempelvis se ut så här: 

”Jag minns att jag hade med mig chips och det var stort där. Jag såg svanarna och att Anders hade 

med sig en kamera. Jag var med Anna. Mungigorna och den stora råttan.” 
  

I kategorin räknas inte heller svar som är så diffusa att de skulle kunna vara från ett annat 

tillfälle, men där svaret påminner i om klasskamraternas svar i så stor utsträckning att det är 

troligt att eleven har tänkt på dagen vid Nyköpingshus, så som svar i stil med: 

”Jag körde kull med några kompisar. Vi gick runt. Vi skojade med varandra. Vi fick reda på saker 

som hade hänt där.”  

 

Kategori ”en sorts minnen” 

Här ingår elever som enbart uppgivit minnen från ”aktiviteter”, ”visuella minnen”, ”auditiva 

minnen” eller ”minnen från en plats”  

”Att en gubbe kastade nyckeln i Nyköpingsån och så låste en gubbe in sina två bröder.” 
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Kategori ”flera sorters minnen” 

Här ingår elever som har kombinerade minnen av ”aktiviteter”, ”visuella minnen”, ”auditiva 

minnen” eller ”minnen från en plats”. Ett exempel på detta är: ”Jag minns att vi gick runt med en 

guide och hon berättade om saker som stod i museet och på gården.” 

  

Vissa svar innehöll alla de fyra kategorierna: 

”Jag minns att vi fick gå runt tillsammans med en ledare. Hon berättade om hur de försvarade sig mot 

fiender förr i tiden. Om det stora huset som hade trappor utanför. Vi fick gå in i huset. Där kunde man 

se Valdemar och Erik när de försökte att ta sig ut med hjälp av ett Eiffelben. Man fick också gå in i en 

pestråtta med loppor.”  

Kategori ”aktivitet och fakta” 

I denna kategori studeras sambandet mellan att eleverna själva fick utföra någonting och att 

de kommer ihåg fakta kring det de gjorde. Eleverna svar ska således vara utformat så att 

denna koppling kan är tydlig. I ”Hertig Karls programmet” sker detta framförallt då eleverna 

får klä ut sig till en rollfigur, då de även minns vilken rollfiguren var. Ibland minns de även 

information kring sin rollfigur, detta är dock inte nödvändigt: 
 

”När vi skulle klä ut oss till olika personer, så tog jag nummer 15, det var Hovmästarinnan och det 

var den som skötte allt  när kungen var borta.”  

 

Det räcker även med kortfattade beskrivningar av typen: ”Vi fick krypa in i en pestråtta.” Det 

räcker dock inte om det inte finns ett klart samband mellan aktiviteten och faktadelen: ”Det 

var en dam som berättade om kungens liv och inomhus fanns en stor råtta som man fick krypa in i. 

Hon berättade om nyckeln som kungen låste in sina bröder med och som kungen kastade i sjön.” 

4.5 Sammanfattning av elevernas egna orsaker till minnen 
Elevernas egna orsaker till minnena kategoriseras i sju grupper:  

1. Roligt 

2. Spännande 

3. Intressant 

4. Tråkigt, jobbigt 

5. Övriga känslor, t ex gott, varmt, 

6. Sinnesupplevelser, t ex visuella minnen som eleverna anger som orsak till varför de 

minns, vanligt förekommande är att eleverna skriver ”Det var fint” 
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7. Besökets unicitet, någonting upplevs som annorlunda, konstigt, skilt från vardagen (även 

elever som anger att orsaken till minnena är att det var första gången de besökte museet)  

8. Inlevelse och eleverna som angivit att de minns för att de själva fick göra någonting 

 

Kategori / Program På Hertig Karls tid Schack och makt Totalt 

1. Roligt 79% 70% 75% 

2. Spännande 5% 24% 14% 

3. Intressant 8% 20% 14% 

4. Tråkigt, jobbigt 8% 4% 6% 

5. Övriga känslor 8% 9% 7% 

6. Sinnesintryck 7% 10% 8% 

7 Besökets unicitet 12% 0% 6% 

8. Inlevelse, delaktighet 16% 7% 13% 

Tabell 5.  Sammanfattning av elevernas egna orsaker till minnena. 
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Figur 11.  Sammanfattning av elevernas egna orsaker till minnena 
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4.6 Elevernas egna orsaker till minnen från programmet ”på Hertig Karls 

tid” 
I den andra delen av enkäten fick eleverna fundera på orsakerna till de minnen de angivit i 

den första frågan genom att avsluta meningen ”Jag minns det för att det var…”.  

 

Elevernas egna orsaker till minnena har kategoriserats i fyra grupper:  

1. Känslor: indelat i kategorierna roligt, spännande, intressant, tråkigt, jobbigt och övriga 

känslor.  

2. Sinnesintryck, svar utav karaktären ”gott” och ”äckligt” har förekommit.  

3. Någonting upplevs som annorlunda, konstigt, skilt från vardagen. I den här kategorin har 

även elever inkluderas som anger att de minns något för att det var första gången de 

besökte museet. 

4. Inlevelse, även när eleverna angivit att de minns för att de själva fick göra någonting. 

 

Kategori Orsak Andel av eleverna (%) 
(totalt 106 elever)  

Roligt 79% 

Spännande 5% 

Intressant 8% 

Tråkigt, jobbigt 8% 

 

1. Känslor eleverna kopplar till minnet 

Övriga känslor 8% 

2. Sinnesintryck Sinnesintryck, t.ex. gott, äckligt 7% 

3. Besökets unicitet Annorlunda, första gången 12% 

4. Inlevelse, delaktighet Leva sig in, göra själv 16% 

Tabell 6 Illustration av elevernas egna orsaker till minnen från programmet ”på Hertig Karls tid” 
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Elevernas egna orsaker till 
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Figur 12.  Illustration av elevernas egna orsaker till minnen från programmet ”på Hertig Karls tid” 
 

Nedan anges några exempel på enkätsvar:  
 

1. KÄNSLOR ELEVERNA KOPPLAR TILL MINNET 
 

Kategori ”roligt” 

Det mest frekventa svaret var ”Det var roligt” utan vidare kommentar. 

En elev har förklarat: “För att det var roligt. Jag brukar minnas roliga saker.” 

Många elever har även skrivit att det var roligt att klä ut sig.  

”Jättekul när vi fick se våra kläder och när man fick se sina kompisar.” 

”Jag minns att det såg roligt ut när vi hade gamla kläder på oss.” 

”Det var så roligt när vi klädde ut oss och åt. Men inte roligt när vi åkte hem.” 

”Jag minns det för att det var roligt och jag glömmer aldrig den dagen för den var så underbar.”  

 

En elev skrev: ”Det roligast var när vi fick dricka ur skålen.” 
 

Kategori ”spännande” 

”Och så var det spännande, vad man skulle få för bricka för på den stod det vad man skulle 

föreställa.” 

 
Kategori ”intressant” 
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Andra ord som också inkluderats i denna kategori är ”lärorikt” och  ”minnesvärt”. Svar som: 

”man fick lära sig bra och kloka saker” och ”jag fick lära mig nya saker” inkluderas också.  
 

Kategori ”tråkigt, jobbigt” 

Enstaka elever skrev svar som: ”Tråkigt jag orkade inte lyssna.” Några elever har svarat att det 

var både roligt och tråkigt. ”Jag tycker att det där när dom skulle berätta om kläderna och det var 

tråkigt. Men det andra var roligt.” 
 

Kategori ”övriga känslor” 

”Jag minns klänningarna dom var väldigt trånga.” 

”Jag tyckte det var lite pinsamt när jag vart den som var ”högst” av alla” 
 

2. SINNESINTRYCK  
 

Kategori ”gott, äckligt” 

Flera elever minns en smakupplevelse och har sedan angivit denna som orsak till minnet. Som 

minne har en elev skrivit: ”Maten var god och drickan smakade ljuvligt.” Orsaken till att han 

kom ihåg det var att ”maten smakade väldigt bra” eller ”jag minns det för att det var så gott”. 
 

3. BESÖKETS UNICITET  
 

Kategori ”annorlunda, första gången” 

” Man fick göra såna saker man inte gör till vardags.” 

”För att jag inte har varit där förut.”, ”Väldigt unikt man hade aldrig gjort det förut” 
 

4. INLEVELSE, DELAKTIGHET 
 

Kategori ”leva sig in, göra själv” 

Både inlevelse och att göra själv inkluderas i kategorin. Tolv elever har angett att de fått göra 

sakerna själva som orsak till minnena och fem stycken beskrev hur de levde sig in, t ex:    

”Roligt att göra de där sakerna och att man lärde sig medan man gjorde dom.” 

”Jag nöp av brödbitar och kände det som om jag levde på medeltiden” 
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4.7 Elevernas egna orsaker till minnen från ”Schack och makt” 
Precis som i enkäten till ” Hertig Karls programmet” fick deltagarna i ”Schack och makt” i 

den andra delen av enkäten fundera på orsakerna till de minnen de angivit i den första frågan 

genom att avsluta meningen ”Jag minns det för att det var…”.  

 

Elevernas egna orsaker till minnena har kategoriserats i fyra grupper:  

1. Känslor: indelat i kategorierna roligt, spännande, intressant, tråkigt/jobbigt och övriga 

känslor 

2. Sinnesintryck, eleverna anger framförallt visuella minnen som orsak till sina minnen även 

lukter har inkluderats i den här kategorin 

3. Besökets unicitet, eleverna har inte angett några minnen i stil med annorlunda eller första 

gången 

4. Inlevelse och även när eleverna har angivit att de minns för att de själva fick göra 

någonting 

 

Kategori Orsak Andel av eleverna (%) 
(totalt 99 elever)  

Roligt 70% 

Spännande 24% 

Intressant 20% 

Tråkigt, jobbigt 4% 

 

1. Känslor eleverna kopplar till minnet 

Övriga känslor 7% 

2. Sinnesintryck Sinnesintryck, syn och lukt 10% 

3. Besökets unicitet Annorlunda, första gången 0% 

4. Inlevelse, delaktighet Leva sig in, göra själv 10% 

Tabell 7.  Illustration av elevernas egna orsaker till minnena från programmet ”Schack & makt” 
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Figur 13.  Illustration av elevernas egna orsaker till minnena från programmet ”Schack & makt” 
 

Nedan anges några exempel på enkätsvar:  
 

1. KÄNSLOR ELEVERNA KOPPLAR TILL MINNET 
 

Kategori ”roligt” 

Den vanligaste orsaken som eleverna angett till sina minnen var att det var roligt, här är några 

variationer på elevernas svar: 

”Jag minns det här för att det var roligt.”   

”Det var superkul att få höra gamla historier.” 

”En duktig som berättade och det var roligt och roliga saker minns man.” 

”Jag älskar verkligen det jag fick vara med om.” 
 

En del elever har beskrivit att det kändes som om hela klassen tyckte att det var roligt, t ex: 

”Häftigt och att vi hade roligt där. Alla i klassen, tror jag i alla fall.”  

”Roligt och lite dramatiskt, men jag tror att hela klassen tyckte att det var roligt.” 
 

Kategori ”spännande” 

De mest frekventa svaren i den här kategorin visade att berättelsen om Nyköpingsgästabud 

samt  fängelsehålan upplevdes som spännande:  

”Det var kul och spännande att se på fängelsehålan och veta hur det var på medeltiden.” 

”Det var så spännande att följa efter guiden och få gissa och titta och mycket, mycket mer.” 

”Det var spännande, hon berättade jättebra, det blir så spännande att man bara vill höra mer.” 

Kategori ”intressant” 
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I den här kategorin har svar som handlar om lärande tagits med: 

”När de pratade lärde man sig jätte mycket, nästan för mycket.”  

”Roligt och spännande att lära sig hur det var i Sverige förr i tiden.” 

”Väldigt intressant och kul, det var en resa som jag aldrig glömmer.” 
 

Kategori ”tråkigt, jobbigt” 

”Jag minns det för att det var tråkigt.” 
 

Kategori ”övriga känslor” 

Eleverna har beskrivit att de tyckte att det var läskigt och dramatiskt,  

”Råttan kommer jag ihåg för att jag var livrädd när jag skulle krypa in.” 

”Det var en mycket bra historia de har att berätta med bröderna som fängslas och nyckel som kastas i 

sjön, det är väldigt dramatiskt.” 
 

En del elever har beskrivit att det var läskigt med en blandning av rädsla och spänning, den 

här eleven beskrev först sina minnen på följande sätt: ”Jag kommer ihåg att jag var rädd när jag 

hörde musiken och när jag såg fötterna där vid trappan.” och som orsak kopplade ihop det med 

att det var: ”läskigt och roligt, sen var det spännande.”  
 

2. SINNESINTRYCK 
 

Kategori ”visuella minnen och lukt” 

Det vanligast svaret var att något var fint, eller att något annat visuellt intryck t ex: 

”Jag kommer ihåg att vi åt matsäck för att det var så fint vid ån. Jag minns borggården för att det var 

så fint där.” ”Det var kul att se det.” 
 

En elev har angett minnet av en lukt som orsak:  

”Det luktade gammalt som på den tiden.” 
 

3. BESÖKETS UNICITET  
 

Kategori ”annorlunda, första gången” 

Inga elever angav skälen att besöket var ”annorlunda” eller att det var första gången de var 

där, som orsak till sina minnen. Detta kan jämföras med 12% efter ”Hertig Karls 

programmet”. 
 

4. INLEVELSE, DELAKTIGHET 
 

Kategori ”leva sig in, göra själv” 

”Man levde sig in i hur det var när man ser det och får vara med därinne.” 

”Det var kul att vara i råttan” 
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”Det var också kul att spring runt och kolla på alla roliga saker där.” 
 

En elev har numrerat sina svar 1) ”Jag minns att det fanns en råtta man kunde gå in i.” och 2) 

”Det fanns också en liten affär.” Som orsak till minnena har hon angivit 1) ”För att jag var inne i 

den ett par gånger.” och 2) ”För att jag handlade där.” 

5 Diskussion 
Uppsatsen är uppbyggd kring tre problemformuleringar: 
 

1. Vad minns eleverna några månader efter sitt besök på Sörmlands museum? 
 

2. Varför minns eleverna just de sakerna?  

o Av vilka anledningar anser eleverna själva att de har dessa minnen?  
o Vad säger utomhuspedagogisk forskning om upplevelsernas betydelse för lärandet? 

3. Hur väl stämmer elevernas minnen överens med de syften som Sörmlands museums har 

med sin verksamhet? 
 

I resultatdelen redovisas utfallet av den första problemformuleringen samt den första delen av 

den andra problemformuleringen. I nedanstående diskussionen diskuteras den andra och 

tredje problemformuleringen.  
 

Inledningsvis diskuteras problemformuleringen: Varför minns eleverna just de sakerna? 

Resultaten från enkätundersökningen kopplas till litteratur som kan belysa elevernas svar, 

antingen för att ge belägg för elevernas antaganden eller genom att ge en motvikt till dessa.  
 

Därefter diskuteras problemformuleringen: Hur väl stämmer elevernas minnen överens med de 

syften som Sörmlands museums har med sin verksamhet? Diskussionen baseras på utdrag ur 

Sörmlands museums verksamhetsplan samt muntliga intervjuer med pedagogerna.  

5.1 Varför minns barnen just de sakerna? 
I teoridelen sammanfattades utomhuspedagogiken i figur 5. Nedan har figuren kompletterats 

med exempel på elevernas egna upplevelser från Hertig Karls programmet (HK) och Schack 

& Makt (SM). I avsnitt 5.1.1 till 5.1.5 diskuteras kopplingen mellan forskningen och 

resultaten i enkätundersökningen. Elevernas skäl till att de har dessa minnen diskuteras främst 

i avsnitt 5.1.5. 
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UTOMHUS- 

PEDAGOGIK 

 

Plats, Autentiskmiljö 
Naturmiljöer 

 

Exempel: Tornet (HK), 
Fängelsehålan (SM)  

 

Upplevelsebaserat lärande 
upplevelse - reflektion 

 

Exempel: Klä ut sig – få reda 
på hur de levde (HK), Krypa 

in i en råtta - pesten (SM)  

SAMMANFATTNING AV UTOMHUSPEDAGOGIKEN  
MED EXEMPEL PÅ ELEVERNAS EGNA UPPLEVELSER 

 
 

Lärande med hjälp  av  
alla sinnen 

 

Exempel: ”Jag minns det för att det 
var så gott” (HK), ”Luktade gam-
malt” (HK), Ljudet av råttor (SM), 

 

Rörelse 
 

Exempel: Klä ut sig (HK), 
Krypa in i råttan (SM),”Gå 
och titta” (SM), Leka kull 

(utanför programmet) 

 
 

Känslornas betydelse för 
lärandet 

 

Exempel: Ovana, spännande 
aktiviteter (HK, SM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 14.  Sammanfattning av utomhuspedagogiken och exempel på elevernas egna upplevelser 
 

5.1.1 Platsens betydelse för lärandet 
Utgångspunkten för studien är en undersökning av verksamheten på ”Nyköpingshus”. 

Därmed får platsen per definition betydelse i undersökningen. Eleverna ombeds skriva ner 

sina minnen från dagen på ”Nyköpingshus” / ”Nyköpingsslott”. Med andra ord kan det 

hävdas att alla elever som svarat någonting överhuvudtaget associerar sina minnen till platsen 

”Nyköpingshus” eller ”Nyköpingsslott”. Enligt enkätundersökningen minns 95 procent av 

eleverna något från besöket på ”Nyköpingshus” (endast 5 procent av eleverna har uppgett att 

de inte har några minnen). Resultatet styrks av engelska studier som visat att platsen har stor 

betydelse för långtidsminnet. 96 procent av eleverna kunde minnas friluftsdagar från 

skoltiden.84  

 

Derwinger har beskrivit att vi minns bättre när vi befinner oss på platsen för lärandet. Det kan 

dessutom fungera lika bra om platsen visualiseras.85 I den här studien har jag inte undersökt 

om eleverna visualiserar platsen (ser den framför sig) när de besvarar enkäten. Det kan klart 

fastställas att de flesta eleverna har minnen från programmen på ”Nyköpingshus” och därmed 

också kommer ihåg platsen där de genomfördes. Min tolkning av resultaten är att platsen 

(”Nyköpingshus”) är en associationspunkt som minnet kan knyta fakta och upplevelser till. 

 
                                                      
84 Rickinson, 2004 
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Genom att det utomhuspedagogiska arbetssättet praktiseras i en autentisk miljö blir lärandet 

mer konkret och meningsfullt enligt Dahlgren och Szczepanski. Kunskapen blir mer levande. 

Forskningsresultat har också visat att den traditionella undervisningsmiljön ofta leder till 

kortvariga och ytliga kunskaper. Användning av kulturlandskapet i undervisningen tycks 

kunna bidra till att ändra på detta.86 ”Nyköpingshus” är en autentisk miljö där skolbarnen får 

möjlighet att lära sig saker som står i direkt relation till vad som har hänt i verkligheten. Lär 

situationen blir konkret och levande genom att lärandet knyts direkt till verkliga platser, 

händelser och personer. Ett exempel är fängelsehålan där Erik och Valdemar blev nerkastade. 

Resultatet från studien visar att eleverna har varaktiga minnen från dagen och att många 

elever har fått en djupare förståelse av hur livet på ”Nyköpingshus” kunde se ut. 

 

Utöver platsen ”Nyköpingshus” betydelse för studien, har jag undersökt i vilken utsträckning 

eleverna har minnen anknutna till platser på eller i närheten av ”Nyköpingshus”.  I 

programmet ”På Hertig Karls tid” refererade 21 procent av eleverna till olika platser i sina 

svar. I ”Schack och makt” var motsvarande siffra 57 procent. Vad är orsaken till den stora 

skillnaden?  

 

”Schack och makt” inleds på borggården med en gripande berättelse kopplad till 

fängelsehålan. Detta kan stärka minnet av platsen. I ”Hertig Karls programmet” är platsen (de 

delar av slottet) där man befinner sig inte en lika central del i programmet. Deltagarna i ” 

Hertig Karls programmet”, vilket genomförs i audienssalen och i andra delar av kungstornet, 

använder oftare mer diffusa formuleringar som ”på slottet”, ”i tornet” eller ”i ett av rummen”.  

Är det möjligt att elevernas minnen skulle vara starkare om namnen på platserna betonats och 

förklarats mer ingående? En bidragande orsak till att så många fler deltagare i ”Schack och 

makt” minns borggården och fängelsehålan tycks vara att dessa stod i fokus under 

programmet. 

 

I ”Schack och makt” så har även en högre andel elever beskrivit verksamheter utanför 

programmet.  Samtidigt har de beskrivit platsen dessa utövats på t ex ”kullen” där man åt 

matsäck eller ”dammen” där man matade svanarna. Är en orsak till att färre elever som deltog 

i ”Hertig Karls programmet” anger minnen utanför programmet att minnena från detta är så 

                                                                                                                                                                      
85 Derwinger, 2003 
86 Dahlgren & Szczepanski, 1997 
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starka. Minnet av 1500-tals måltiden  kan t ex vara ett starkare minne än den medhavda 

matsäcken. Dessutom kan det tänkas att ”Hertig Karls programmet” som innebär mer 

interaktivitet och egna upplevelser bidrar till att barnens behov av att leka efteråt är mindre. 

Slutligen kan det vara så att minnen av aktiviteter när programmet avslutats liksom de ovan 

beskrivna delarna i ”Schack och makt” är mer platsanknutna. 

 

Minnet av platsen behöver inte alltid vara starkare för att eleverna nämnt denna - dock kan 

den i mer eller mindre stor utsträckning vara det minnet hängs upp på och associeras till. Det 

kan vara mer naturligt att säga att svanarna matades vid dammen, än att betona att platsen 

man klädde ut sig på var kungstornet. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att 95 procent av eleverna har minnen från besöket 

på ”Nyköpingshus”. Mer än hälften av deltagarna i ”Schack och makt” och en femtedel av 

deltagarna i ”Hertig Karls programmet” har angivit platser som andra minnen kan länkas till. 

5.1.2 Att lära med alla sinnen 
I båda programmen har eleverna stora möjligheter att använda många av sina sinnen. Syn och 

hörsel används ofta vid studiebesök i en ny miljö utanför klassrummet. I de studerade 

programmen på Sörmlands museum försöker man även aktivtera andra sinnen; smaken av 

medeltida mat och dryck, känseln av gamla tiders klädmaterial och slottets väggar och murar 

samt doften i ett medeltida slott och av gamla tiders kläder. 

 

I studien märks exempel på minnen av sinnesupplevelser främst i den studerade kategorin 

”Aktiviteter eleverna fick göra själva”. Här involveras ofta fler sinnen än om eleven bara hör 

en berättelse eller tittar på något.  Kategorierna ”Auditiva minnen” och ”Visuella minnen” 

baseras också per definition på sinnesupplevelser. Då syn och hörsel normalt dominerar den 

traditionella klassrumsundervisningen koncentreras diskussionen först på kategorin 

”Aktiviteter eleverna fick göra själva”. Därefter belyses nyttjandet av auditiva och visuella 

sinnena i programmen. 

 

I tabell 8 kan man se att 70 procent av eleverna skrivit att de minns någon aktivitet de fick 

göra själva. Flera elever kom också ihåg flera olika aktiviteter. Berg och Cramér hävdar 

vikten av att hela kroppen och så många sinnesorgan som möjligt involveras för att utveckla 
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minnet.87 Enligt Kullander och Widegren sker detta i utomhuspedagogiken.88 Dahlgren och 

Szczepanski anser att utomhuspedagogikens kan förmedla sitt innehåll genom färger, former, 

dofter och smaker. I programmen på ”Nyköpingshus” ges rikliga tillfällen till att använda 

sinnena, eleverna får chansen att smaka och lukta på mat och dryck (HK), känna och lukta på 

kläderna (HK) och råttan (SM), uppleva slottet genom att se former och färger, känna lukten 

och kylan från en stenbyggnad och mycket mer. Med utgångspunkt i Per Hedbergs 

resonemang så kan den typen av upplevelser stärka och befästa minnena.89 Derwinger 

beskriver associationernas centrala roll för minnet. Arbetssättet som tillämpas i de studerade 

programmen ger eleverna en stor mängd intryck att associera minnena till.90  

 

I ”Hertig Karls programmet” finns fler organiserade inslag som stimulerar till användande av 

många sinnen. En större andel av eleverna (29 procent fler) nämnde också att de mindes 

aktiviteter de fått göra själva. Dessutom utgjorde de aktiviteter deltagarna i programmet ”På 

Hertig Karls tid” mindes en central programpunkt. Elevernas minnen var därmed mer 

omfattande än i ”Schack och makt” där upplevelserna ofta var mindre och kompletterade 

huvudprogrammet (guidens berättelse) t ex att krypa in i råttan eller gå runt själv och titta på 

utställningen. En större andel av eleverna i ”På Hertig Karls tid” nämnde också flera olika 

aktiviteter. En orsak till detta kan vara att ”Hertig Karls programmet” är två timmar långt 

medan ”Schack och makt”  varar cirka en timme. Därmed kan deltagarna i ”På Hertig Karls 

tid” uppleva mer och hinna med fler aktiviteter.  
 

När eleverna klär ut sig i 1500-tals kläder får de tillfälle att granska tygerna, lukta på dem, 

känna skillnaden mellan det sträva yllet och det lena silket, känna deras vikt och känna hur 

varma de är. Detta stimulerar elevernas inlevelseförmåga, vilket också märks i elevernas svar 

då de i hög grad levt sig in i sin rollfigur. Eleverna har även i hög utsträckning kunnat återge 

information som rörde just deras rollfigur. Det kan underlätta förståelsen av de sammanhang 

museipedagogerna vill lyfta fram t ex om maktspel och klasskillnader i 1500-tals samhället. 

Kläderna resulterar även i konkreta iakttagelser som att det måste ha varit kallt i slottet om det 

behövdes så varma kläder.  

 

 

                                                      
87 Berg & Cramér, 2003 
88 Kullander & Widegren, 1997 
89 Lundegård, m fl. 2004 
90 Derwinger,  2003, 



 54

Kategori / Andel elever / Program ”På Hertig Karls tid” ”Schack och makt” Totalt 

Aktivteter eleverna fick göra själva 
 

Klä ut sig 
Äta en 1500-tals måltid 

Undersöka utställningen 
bl a krypa in i råttan 

 

Aktiviteter i 
HK, SM 

Andel av eleverna som mindes aktivteter 
de fått göra själva 

84 % 55 % 70 % 

Tabell 8  Sammananställning av elevernas minnen från aktiviteter de fick göra själva. 
 

Dessa iakttagelser styrks av Dahlgrens och Szczepanskis påstående att utomhuspedagogiken 

leder till mer levande kunskap, samt konkretare och meningsfullare inlärning.91 
 

Ceremonierna kring 1500-talsmåltiden i programmet ”På hertig Karls tid” bidrar på samma 

sätt till att stimulera elevernas inlevelseförmåga. Smakupplevelsen blir en del i upplevelsen, 

vilket bidrar till att göra kunskapen mer levande. Situationsskildringen där eleverna deltar och 

agerar ger stor möjlighet att föreställa sig hur folket levde på den tiden. Eleverna får klart för 

sig att det fanns regler för hur man skulle bete sig då precis som nu (och att dåtidens regler 

skiljer sig väsentligt från dagens). Det är just denna koppling mellan ”hur det var då” jämfört 

med ”hur det är idag” som museipedagogerna är måna om att förmedla. Det spelar mindre roll 

om det sker genom att eleverna får be bordsbön, dricka en ceremoniell dryck eller äta brödet i 

små bitar för att inte ”äta som en häst”. Men det är givetvis tacksamt om det är spektakulärt 

och kanske lite roligt. Både Derwinger och Sundvall ser även samband mellan ”gripande” och 

”spektakulära” händelser och starka minnen. Enligt Derwinger minns vi känsloladdade 

upplevelser oftare än neutrala, troligen för att de utmärker sig mot det vanliga.92 Sundvall 

påpekar att kunskapen lättast fastnar när vi blir känslomässigt engagerade.93 
 

Även i ”Schack och makt” minns eleverna upplevelser där de använt flera sinnen t ex ljudet 

av råttor eller hur man tryckte på knappar på en modell för att få höra berättelser om 

gästabudet och om vad som hände i olika delar av slottet. Kopplingen mellan det eleverna 

fick göra själva och användandet av flera sinnen är dock inte lika stark som i ”Hertig Karls” 

programmet.  
 

Elevminnen i kategorierna auditiva och visuella minnen kan vara exempel på lärande med 

hjälp av flera sinnen, se tabell 9. I studien angav 51 procent av eleverna minnen av visuell 

karaktär, i den auditiva kategorin var andelen 40 procent. Undersökningen visar att andelen 

                                                      
91 Dahlgren & Szczepanski, 1997 
92 Derwinger,  2003 
93 Sundvall,  Leva September 2004 
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elever som angav auditiva minnen var lika stor i ” Hertig Karls programmet” som i ”Schack 

och makt” (50 % respektive 52 procent). Dock angav endast 25 procent av eleverna som 

deltog i programmet ”på Hertig Karls tid” minnen av visuell karaktär att jämföra med 57 

procent av deltagarna i ”Schack och makt”. 
 

Kategori / Program ”På Hertig Karls tid” ”Schack och makt” 

Auditiva minnen Beskrivning av tjänarna 

 
Råttljuden, guidens berättelse 

 

Andel av eleverna som angav auditiva 
minnen 

50 % 52 % 

Visuella minnen Hur kläderna och de utklädda kamraterna 
ser ut, slottsmiljön  

Fängelsehålan, slottsmiljön 
och utställningen 

Andel av eleverna som angav visuella 
minnen 

25 % 57 % 

 

Tabell 9  Sammananställning av elevernas auditiva och visuella minnen. 
 

Det framgår av svaren från deltagarna i ”Schack och makt” inom kategorin auditiva minnen 

att många elever minns anmärkningsvärt mycket information, speciellt berättelsen om 

Nyköpings gästabud. Det är stor skillnad på lärandet när en guide berättar om ett historiskt 

förlopp på plats jämfört med om eleven hör samma berättelse förmedlas av läraren i 

klassrummet. Berättelsen om ”Nyköpings gästabud” i programmet ”Schack och makt” inleds 

ute på borggården framför slottet. När guiden har berättat om hur Erik och Valdemar blir 

kastade i fängelse får alla gå och titta på fängelsehålan. Guiden fortsätter att berätta om deras 

försök att ta sig ut och om hur kallt det var. Samtidigt kan eleverna se de metertjocka 

stenmurarna och känna på de kalla stenarna. På så sätt kan de leva sig in i hur hemskt det 

måste ha varit att sitta inlåst där. Senare i programmet återkommer guiden till 

händelseförloppet under ”gästabudet”, då med en modell av slottet som utgångspunkt för 

berättelsen. Eleverna får höra delar av historien igen samtidigt som nya inslag adderas till 

berättelsen. Genom användandet av den autentiska miljön levandegörs berättandet, i likhet 

med Kullanders och Videgrens påstående om att utomhuspedagogik skapar levande 

kunskap.94 Att så många elever minns just den här berättelsen kan även bero på att berättelsen 

repeteras under programmet. Innan ny information adderas till den befintliga får eleverna 

möjlighet att göra den informationen till sin egen t ex genom att leva sig in i hur det var i 

                                                      
94 Kullander & Widegren, 1997 
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fängelsehålan. Både Derwinger och Maltén antydde tidigare att repetition ibland är det bästa 

sättet att lära och betonar vikten av att kunna associera ny information till redan befintlig.95 

 

Svaren från deltagarna i ”Schack och makt” inom kategorin auditiva minnen innehåller mer 

information som förmedlats av guiderna. Orsaken är sannolikt att berättelsen står i fokus på 

ett annat sätt. Dels för att aktiviteter eleverna får utföra själva utgör en mer central del i 

programmet ”På Hertig Karls tid” än i ”Schack och makt” och dels eftersom att karaktären 

hos den förmedlade informationen i ”Schack och makt” i sig sannolikt är mer spännande. 

(Många elever upplever sannolikt historien om Nyköpings gästabud som mer spännande än 

berättelserna om vardagslivet för olika personer på slottet.) Det bör noteras att inga av 

eleverna som deltagit i de båda programmen återgett stora delar av den muntligt förmedlade 

informationen varken berättelserna i ”Schack och makt” om vardagsliv, religion och vad man 

åt eller historien om när Magnus Ladulås blev kung. Mycket få deltagare i ”Hertig Karls 

programmet” berättade detaljer om andra rollfigurer än sin egen. 

 

Eleverna kan självfallet inte förväntas skriva ner allt de fått höra. Det bör dock noteras att det 

fanns tydliga mönster i vad eleverna svarade på enkäten (sannolikt det de mindes bäst). 

Frågan är vad som orsakar dessa. Derwinger betonar vikten av att koncentrera sig på det man 

vill minnas.96 Detta skulle förklara varför eleverna i större utsträckning minns information om 

sin egen rollfigur än andras, då de själva stod i fokus och sannolikt lyssnade mer koncentrerat. 

Derwinger påpekar även att vi minns det vi förstår innebörden av bättre än saker som upplevs 

som abstrakta.97 I det här fallet är det troligt att berättelsen om hur Birger av hämndbegär låste 

in sina bröder är lättare att förstå än andra typer av information t ex berättelserna om 

religionens roll i samhället.  

 

Orsaken till att mer än dubbelt så många deltagare i ”Schack och makt” angivit minnen i 

kategorin visuella minnen kan vara att de i större utsträckning associerar den förmedlade 

informationen till något de sett än till en aktivitet de själva utfört. I ”Schack och makt” finns 

även flera delar där museiläraren visat någonting eller bett eleverna titta på en speciell sak, t 

ex på fängelsehålan, var muren legat, modellen och flera andra delar i utställningen. Ofta är 

de angivna minnena vagare formulerade t ex ”guiden visade” eller ”vi gick runt och tittade”. 
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Minnet av vad man sett behöver inte vara starkare för att det angivits av eleverna - dock kan 

det i mer eller mindre stor utsträckning vara det visuella intryck som minnet hängs upp på och 

associeras till. Ett exempel är minnet från fängelsehålan. Många elever har angivit svar i stil 

med ”vi fick titta på fängelsehålan”. I en elevs svar kunde man se en tydlig koppling mellan vad 

eleven upplevt och museilärarens beskrivning av hur det hade sett ut på platsen förr.  
 

”Vi fick gå in i borgen där de brukar spela teater. Vi fick sätta oss på scenen och så började hon 

berätta. Hon berättade hur det såg ut för länge sen t ex var tornet hade legat. Sen fick vi gå och 

titta i en fängelsehåla och så visade hon var muren hade legat.” 

 

Sammanfattningsvis visar studien att de studerade programmen ger många möjligheter för 

eleverna att inhämta kunskap och intryck med hjälp av flera sinnen, i synnerhet i samband 

med aktiviteter de utför själva.  

5.2.3 Upplevelsebaserat lärande 
Både programmet ”På Hertig Karls tid” och ”Schack och makt” utgår från upplevelsebaserad 

informationsförmedling. I programmet ”På Hertig Karls tid” involveras eleverna i ett rollspel 

där varje elev gestaltar en av Hertig Karls tjänare. I ”Schack och makt” får eleverna möjlighet 

att leva sig in i historien genom att personalen med stor inlevelse beskriver vad som hänt på 

platsen. 

 

Fischer och Madsén hävdar att en så kallad succéaktivitet erfordrar att barnen är verkligt 

engagerade, uppmärksamma och aktiva.98 Enligt Madsén lär man sig bäst genom egen 

aktivitet och egna sinnesintryck, speciellt när man ska lära sig något nytt. Han menar att 

kunskap som uppstår av egen erfarenhet är mer beständig än kunskap som erhålls via böcker, 

tidningar eller TV.99 Enligt Dewey blir den kunskap och de erfarenheter som förmedlas i 

skolan meningsfulla då de ställs i relation till omgivningen.100  Kunskap uppstår först när 

erfarenheten bearbetats av förnuftet i samband med eftertanke.101 

 

I de studerade programmen får eleverna tillfälle att tänka sig in i och reflektera kring en annan 

tid med andra sociala regler. I båda fallen var aktiviteter eleverna fått göra själva den typ av 

minnen som de mindes bäst (totalt 70 procent av eleverna). Rollspelen som används i 

                                                      
98 Fischer & Madsen, 1999, sid. 77 
99 Madsen 1999 
100 Dewey 1998 & 1999 
101 Dahlgren & Szczepanski 1997 & Dewey 1998 
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programmet ”På Hertig Karls tid” skapar tillfälle att studera sina kamrater, sin lärare och inte 

minst sig själv utifrån nya perspektiv. När det är dags att äta får eleverna olika platser vid 

bordet beroende på vilken ställning de har. Detta upplevdes som roligt av vissa elever medan 

andra upplevde det som pinsamt, framförallt de som fick den ”högsta” ställningen. 

Museipedagogerna och lärare har utryckt att de har sett hur rollerna i klassen blivit 

omfördelade. De tysta och blyga eleverna har tagit för sig i sin nya roll medan de framfusiga 

elever som fått en lägre samhällsställning blivit mer tysta och tillbakadragna. I enlighet med 

Fischers och Madséns resonemang är eleverna engagerade, uppmärksamma och aktiva. De får 

en rad egna sinnesintryck som kan förstärka lärandet. Totalt var det 84 procent av deltagarna i 

”På Hertig Karls tid” som mindes aktiviteter de fått utföra själva.  

 

I ”Schack och makt” får eleverna lyssna på en person som förmedlar en väl inövad berättelse. 

Den skickliga berättarkonsten kan vara något eleverna inte är så vana vid att möta. Lärare har 

normalt inte möjlighet att förbereda sina lektioner på samma sätt. Totalt var det 52 procent av 

eleverna som hade angivit auditiva minnen. I programmet ges också stort utrymme för eget 

utforskande av utställningen. Detta kan utgöra en viktig del i skapandet av mer beständiga 

minnen. I ”Schack och makt” mindes 55 procent av deltagarna aktiviteter de utfört själva. 

Endast 30 procent var dock aktiviteter som var en del i utställningen medan 34 procent var 

minnen av icke-organiserade aktiviteter som att äta matsäck eller lekar på kullarna runt slottet 

efter programmets slut. Även dessa aktiviteter kan dock bidra till Sörmlands museums 

ambition att eleverna ska uppleva och minnas besöket som roligt och lustfyllt. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att mer än två tredjedelar av eleverna mindes 

aktiviteter de fått genomföra själva. Dessutom kan starka visuella och auditiva upplevelser 

har bidragit till att förstärka det upplevelsebaserade lärandet.  
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Typ av minnen / Program På Hertig Karls tid Schack och makt Totalt (%) 

1. Inga minnen från dagen 5% 5% 5% 

2. En sorts minnen 26% 51% 40% 

3. Flera sorters minnen 66% 44% 56% 

4. Aktivitet och fakta 32% 4% 19% 
 

Tabell 10  Sammananställning av antal minnen eleverna uppgivit samt aktivitetsminnen som uppgivits  

tillsammans med fakta. 

 

I ovanstående tabell anges antalet elever som har flera olika sorters minnen d v s minnen i 

flera av de kategorier som använts i studien (minnen från egna aktiviteter, auditiva minnen, 

visuella minnen samt minnen anknutna till en plats). Mer än hälften av eleverna hade minnen 

i mer än en kategori. Programmen involverar alltså flera av elevernas sinnen i lärandet. Det 

faktum att många av eleverna hade olika typer av minnen att associera kunskapen till kan göra 

minnet mer varaktigt. Derwingers och Hebrgs forskning har visat att minnet av saker, platser 

och människor påverkar minnet av en händelse då de associeras till denna.102 

 

19 procent av eleverna har både beskrivit en viss aktivitet och fakta som förmedlats i samband 

med genomförande av aktiviteten.  Skillnaden mellan de studerade programmen var dock stor. 

32 procent av deltagarna i ”Hertig Karls programmet” angav aktiviteter med tillhörande 

faktaminnen att jämföra med 4 procent av deltagarna i ”Schack och makt”. En orsak kan vara 

att fler deltagare i ”Hertig Karls programmet” beskrivit egna aktivteter (84 procent att jämföra 

med 55 procent i ”Schack och makt” medan andelen elever som angav egna aktiviteter 

utanför programmet var 15 respektive 34 procent). Många deltagare i ”Hertig Karls 

programmet” kom ihåg namnet på den egna rollfiguren eller vilken uppgift denna hade. I 

”Schack och makt” kom många elever ihåg fakta ur berättelsen om ”Nyköpingsgästabud”. 

Den delen i programmet innehöll dock ingen aktivitet. Ändå var den totala andelen elever 

som hade faktaminnen lika hög som i ”Hertig Karls programmet” (47 procent). Dessutom var 

faktaminnena från ”Schack och makt” ofta mer utförligt beskrivna. En orsak till detta kan 

vara att berättelsen upplevdes som medryckande, spännande och engagerande. Faktum är att 

24 procent av deltagarna i ”Schack och makt” angav att ”det var spännande” som en orsak till 
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att de kom ihåg besöket på Nyköpingshus, att jämföra med 5 procent av deltagarna i ”Hertig 

Karls” programmet. 

 

Sammanfattningsvis visar resultat av denna studie inte på ett samband mellan aktiviteter 

eleverna själva fått utföra själva och antalet faktaminnen. Det har dock inte studerats om 

elever som får samma information utan att delta i ett program med aktiviteter de får utföra 

själva (t ex under en vanlig skoldag) kommer ihåg mer eller mindre. Vad som kan konstateras 

är dock att närmare hälften av eleverna har faktaminnen cirka ett halvår efter besöket. Detta 

torde vara ett bevis på att båda programmen gjort starkt intryck på eleverna.  

5.1.4 Rörelse 
Forskningen visar att rörelseträning ger bättre koncentrationsförmåga och leder till förbättrade 

studieresultat.103 De studerade programmens upplägg med korta informationsstunder med 

förflyttningar mellan olika miljöer och många avbrott för stunder med egen aktivitet. Detta 

ökar möjligheten att behålla en hög koncentration hos deltagarna. Rörelsen blir inte konstlad 

eller påtvingad utan den är en naturlig del i programmen. 

  

Delar av det pedagogiska programmet är också rörelsebaserat t ex att klä ut sig i ”Hertig Karls 

programmet” eller att krypa in i råttan i ”Schack och makt”. Sannolikt bidrar elevernas aktiva 

deltagande i programmen och miljöombytena som bryter av informationsförmedlingen till att 

eleverna har lättar att ta till sig och koncentrera sig på den muntligt förmedlade 

informationen. 

 

Som nämndes i avsnitt 4.1.1 var andelen elever som nämnde rörelser och lek i samband med 

aktiviteter utanför programmet högre i ”Schack och makt”. Detta kan tolkas som en 

indikation på att minnen av leken och matandet av svanar efter programmets slut lämnat 

större spår och i större utsträckning konkurrerar med minnen av programmet. Flera deltagare i 

”Schack och makt” har bekräftat detta när de skrivit att de tror sig minnas leken efter 

programmets slut för att den var roligast.  

 

                                                      
103 Berg, Cramér, 2003 



 61

Även om undersökningen inte direkt studerat sambandet mellan rörelse och minnen bidrar 

miljöombyten och elevernas aktiva deltagande i programmet sannolikt till att eleverna har 

lättar att ta till sig den förmedlade informationen. 

5.1.5 Känslornas betydelse för lärandet 
Enligt modern forskning fungerar minnet bäst, plus att vi är mest inspirerade när vi är glada, 

avslappnade och harmoniska. En balanserad sinnesstämning är grundläggande för att skapa 

goda förutsättningar till inlärning.104 

 

Kategori / Program På Hertig Karls tid Schack och makt Totalt 

1. Roligt 79% 70% 75% 

2. Spännande 5% 24% 14% 

3. Intressant 8% 20% 14% 

4. Tråkigt, jobbigt 8% 4% 6% 

5. Övriga känslor 8% 9% 7% 

 

Tabell 11.  Sammanfattning av elevernas egna orsaker till minnena 

 

I tabell 11 framgår det att 75 procent av eleverna uppgav att de upplevde dagen som roligt 

som orsaken till att de mindes den. Det kan jämföras med de 6 procent av eleverna som 

upplevde dagen som tråkig. 14 procent svarade att det var spännande och intressant. En klart 

övervägande del av eleverna var med andra ord positivt inställda till programmen.  

 

För att tolka resultatet bör man ha i åtanke att eleverna slutförde påståendet: ”Jag minns det för 

att:” De blev inte ombedda att kryssa i rutor där svarsalternativen var bestämda i förväg. 

Istället var de tvungna att själva fundera på orsaken till att de kom ihåg olika saker. Eleverna 

blev inte ombedda att uppge vad de tyckte om programmet. Det går därmed att se tydliga 

mönster i de åsikter om programmet som eleverna på eget initiativ uppgivit.  

 

Det faktum att eleverna inte svarade på en direkt på fråga om vad de tyckte om programmet, 

gör det än mer slående att hela 75 procent av eleverna svarade att de mindes programmet för 

att det var roligt. Att eleverna valt ordet roligt kan också vara en möjlig orsak till att färre 
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elever valde ord som spännande eller intressant. Sannolikt ligger det närmare till hands för 

elever i åk 5 och 6 att använda ord som roligt eller tråkigt. Undersökningen visar också att 

dubbelt så många elever upplevt att ”Hertig Karls programmet” var tråkigt. Eleverna har 

framförallt tyckt att beskrivningen av de olika personerna var för lång, vilket medfört att det 

blivit långtråkigt. Samtidigt har 9 procent fler av eleverna svarat att de tyckte programmet var 

roligt. Detta skulle kunna tolkas som att programmet väcker starkare känslor. Som vi ser i 

tabell 12 så upplevde 12 procent programmet som unikt, vilket ingen elev svarade efter 

”Schack och makt”. Att det var någonting nytt skulle innebära att vissa elever tog det till sig 

direkt samtidigt som andra tyckte att det var konstigt och möjligen skapade en viss otrygghet. 

En annan orsak skulle kunna vara att eleverna hade svårare att sätta ord på varför de hade 

minnena från ”På Hertig Karls tid”. Det faktum att 31 procent fler elever svarade med ord 

som spännande och intressant efter ”Schack och makt” skulle kunna tyda på det. 
 

Att en så stor andel av eleverna angivit att det var roligt eller spännande stämmer väl med 

tidigare redovisad forskning som visar att lärandet är mer effektivt om eleverna är engagerade 

och informationsförmedlingen förenas med känsloladdade, originella händelser.105 
 

Andra mönster som kan utläsas i svaren är att fem gånger fler deltagare i ”Schack och makt” 

svarat att det var spännande. Skillnaden beror till stor del på att berättelsen om 

Nyköpingsgästabud upplevs som spännande av många elever. Flera elever tyckte även att det 

var spännande att se fängelsehålan. Andra elever svarade att de tyckte att berättelsen var 

dramatiskt. Inga sådana svar förekom i ”Hertig Karls programmet” vilket antyder att 

personalen lyckats med att förmedla berättelsen om Nyköpingsgästabud på ett gripande sätt 

som får eleverna att leva sig in i historien.  
 

I tabell 11 framgår också att mer än dubbelt så många elever har upplevt programmet ”Schack 

och makt” som intressant än ”På Hertig Karls tid”. Det kan tyckas förvånande med tanke på 

att ”Hertig Karls programmet” är både varierat och innehåller många detaljer som skulle 

kunna upplevas som intressanta. En möjlig förklaring är att informationen i programmet är 

uppdelad i små fragment utan en uppenbar koppling till varandra. Detta gör att det kan vara 

svårt att förstå sambanden som personalen försöker förmedla. Detta skulle enligt Derwinger 

kunna leda till att minnet inte blir lika varaktigt som ett minne där innebörden är lätt att 

                                                      
105 Derwinger, 2003, Sundvall, 2004 
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förstå.106 Det kan även vara så att de vardagliga aspekterna av informationen i ”Hertig Karls 

programmet” inte har samma dragningskraft som den spektakulära berättelsen om de tre 

kungabröderna. 

 

På samma sätt som vi associerar till platser, gör vi det även när det gäller händelser. 

Derwinger har i sin forskning sett bevis på att vi kommer ihåg känsloladdade händelser i 

större utsträckning än neutrala. Enligt Derwinger kan detta bero på deras originalitet, att de 

sticker ut från det vanliga.107 Birgitta Sundvall understryker att ”det är när vi är känslomässigt 

engagerade som kunskapen lättast fastnar.”108 Flera elever ger sken av att ha blivit starkt 

berörda efter båda programmen. Exempel på sådana svar från ”Hertig Karls programmet” är: 

”Jag minns det för att det var roligt och jag glömmer aldrig den dagen för den var så underbar.” 

Liknande svar förekom även efter ”Schack och makt”: ”Det var superkul att få höra gamla 

historier.”, ”Jag älskar verkligen det jag fick vara med om.” eller ”Väldigt intressant och kul, det var 

en resa som jag aldrig glömmer.” 
 

Kategori / Program På Hertig Karls tid Schack och makt Totalt 

6. Sinnesintryck 7% 10% 8% 

7 Besökets unicitet 12% 0% 6% 

8. Inlevelse, delaktighet 16% 7% 13% 

Tabell 12.  Sammanfattning av elevernas egna orsaker till minnena. 
 

Eleverna har fått använda många sinnen under dagen och många har själva angivit minnen 

som berör flera olika sinnen. Samtidigt har endast 8 procent av eleverna angivit att 

sinnesintrycken är orsaken till minnena. Inga av dessa har beskrivit att de använt fler eller 

andra sinnen än i den vanliga skolundervisningen. Frågan är om det kan förväntas av en elev i 

årskurs 5 eller 6 att de ska ange den typen av svar på en öppen fråga. Eleverna har istället 

konstaterat att de minns det för att det var t ex gott eller fint. 
 

12 procent av eleverna som deltog i ”på Hertig Karls tid” angav att de mindes besöket för att 

det var en unik, annorlunda upplevelse. Ingen av deltagarna i ”Schack och makt” hade angivit 

den typen av orsak till att de mindes dagen, vilket kan ses som en indikation på att ”Hertig 

Karls programmet” utformning upplevs som mer unik och annorlunda. Även om eleverna inte 
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själva angivit det kan det konstateras att det är en unik upplevelse att lämna klassrummet och 

besöka Nyköpingshus. Den historiska miljön bidrar till att upplevelsen blir originell och 

skiljer sig från vardagen. I enlighet med Derwingers forskning så har en del elever angett att 

de minns dagen på Nyköpingshus för att det var en annorlunda upplevelse. Programmet ”på 

Hertig Karls tid” är särkilt stimulerande då eleverna får prova kläder och äta mat från 1500-

talet.  
 

Enligt Maltén stärks minnet av en verksamhet om den upplevs som levande och meningsfull. 

Effekten blir än starkare om eleven känner sig delaktig och medansvarig.109 13 procent av 

eleverna angav att de mindes besöket på Nyköpingshus för att de kände sig delaktiga i eller 

levde sig in i programmen. Andelen elever var dubbelt så hög i ”Hertig Karls” programmet, 

16 procent att jämföra med 7 procent efter ”Schack och makt”. Orsaken är sannolikt att 

eleverna fick ikläda sig en annan persons roll och påverka rollfigurens karaktär, framförallt 

under måltiden då tid gavs till fria samtal runt bordet.  
 

”Jag nöp av brödbitar och kände det som om jag levde på medeltiden” 
 

Sammanfattningsvis tycks det finnas en stark koppling mellan minnesforskningen och de 

orsaker eleverna själva angivit som skäl till att de minns vissa saker.  

5.2 Hur väl stämmer elevernas minnen överens med de syften som 
Sörmlands museums har med sin verksamhet? 
´ 

Den skolorienterade verksamheten på Sörmlands museum har det övergripande syftet att 

skapa förståelse och uppmuntra till eftertanke, genom att ge kulturhistoriska perspektiv på 

samtiden och sätta in den vanliga människan i ett större sammanhang. Målet med 

verksamheten är att utgå från en konkret verklighet för att förmedla generell kunskap. Museet 

strävar efter att fungera som ett komplement till skolan.110  
 

Viktiga delar av museets övergripande målsättning, att vara ett forum för möten, nås per 

definition när man bjuder in skolelever. Av de fem typer av möten som museet specificerat 

utgör de studerade elevorienterade programmen forum för möten mellan:  

o Människor i historia och nutid 
o Olika kunskaper och erfarenheter 

                                                      
109 Maltén, 2002 
110 Lindvall, Intervju 2004 10 07 
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o Olika kulturhistoriska (och andra) ämnen 
o Olika verksamheter, tankar, idéer och synsätt 

 

Det är dock inte säkert att museets verksamheter resulterar i den femte typen av möten, 

mellan människor ur olika grupper. Visserligen får eleverna träffa ”gruppen” museipersonal. 

Sannolikt är det dock snarast mötet med de historiska karaktärer och människogrupperna som 

beskrivs eller som elev och personal gestaltar i ”På hertig Karls tid” som kan ”ge 

kulturhistoriska perspektiv på samtid, på idéer om framtid och på samhälle och människoliv, samt 

säkra möjligheterna för framtidens människor att ge sådana perspektiv”.  

 

Dessutom har Sörmlands museum målsättningen att samtliga ovannämnda möten ska vara 

spännande och kreativa. Det faktum att tre fjärdedelar av eleverna angav att orsaken till att de 

mindes besöket på Sörmlands museum var att det var roligt kan som diskuterats på sidan 51 

betraktas som ett tecken på att mötet med programmen upplevdes som spännande. 14 procent 

(5 respektive 24 procent) av eleverna angav själva att de trodde de mindes programmet för att 

det var spännande.  

 

Eleverna använde inte ordet kreativt för att beskriva orsakerna till sina minnen av 

programmen. Huruvida mötet med verksamheten på Sörmlands museum är kreativt eller ej 

beror på definitionen av ett kreativt möte.  

o Om ett kreativt möte definieras som en annorlunda, inspirerande och unik upplevelse 

uppnås sannolikt detta syfte i ”På hertig Karls tid” då hela 12 procent av deltagarna själva 

angav att de tror sig minnas besöket för att det var annorlunda eller på annat sätt unikt. 

Även för de elever som inte uppgett denna orsak är att det en unik upplevelse att lämna 

klassrummet och besöka Nyköpingshus. Den historiska miljön bidrar till att upplevelsen 

blir originell och skiljer sig från vardagen.  

o Om ett kreativt möte är ett möte som ger upphov till nya tankar och idéer kan båda 

programmen ge spännande input som stimulerar eleverna till eftertanke och reflektion.  

o Om ett kreativt möte definieras som en dialog där båda parter ger, tar och utvecklas är det 

inte lika entydigt att mötet med verksamheten är kreativt. Dewey framhåller att den 

sociala situationen är grunden för allt lärande.111 På Sörmlands museum uppstår 

tvåvägskommunikation främst när barnen får ställa frågor, i synnerhet under ”Schack och 

makt”. I ”På hertig Karls tid” är dock utrymmet för frågor begränsat.   
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Museipedagoger som utvecklar Sörmlands museums skolorienterade verksamhet anger att 

den elevorienterade verksamhet utgår från tre övergripande strategier: 

1. Generell kunskap förmedlas utifrån avgränsade exempel. 
2. Besökarna associerar den förmedlade kunskapen till upplevelser. 
3. Museibesöket är roligt och spännande. 
 

o Båda de studerade programmen är bra exempel på tillämpning av den första strategin då 

man utgår från en konkret beskrivning av utvalda, väl avgränsade exempel förmedlar 

generell historisk kunskap. Genom att lära sig mer om händelser och livet i och runt 

Nyköpingshus utvecklar får eleverna inblick i livet under olika historiska tidsperioder.  

o Som framgått ovan är dessutom båda programmen fyllda med upplevelser i form av 

aktivitet eleverna fick göra själva, visuella och auditiva minnen samt minnen av platser, 

som eleverna kan associera den förmedlade kunskapen till. Till exempel kan deltagarna i 

”Schack och makt” relatera den generella berättelsen om hur pesten spreds till 

upplevelsen av den stora råttan. Upplägget för ”Hertig Karls programmet” är än mer 

upplevelsebaserat. Studien visar att 32 procent av deltagarna i programmet associerar 

aktiviteter de gjort själva till den förmedlade kunskapen (eleverna anger både en viss 

aktivitet och fakta som förmedlats i samband med genomförande av aktiviteten). I 

”Schack och makt” har bara 4 procent av eleverna gjort liknande kopplingar. I båda 

programmen har 47 procent av eleverna har återgivit fakta de lärt sig under dagen. I 

”Schack och makt” är faktaminnena mer utförligt beskrivna. Svaren visar att minnena är 

starkt knutna till upplevelsen av berättelsen om Nyköpings gästabud.  

o Slutligen ansåg hela 75 procent av eleverna att de mindes besöket på museet för att det 

var roligt medan 14 procent av eleverna uttryckte att de trodde sig minnas besöket för att 

det var spännande. 6 procent av deltagarna har angivit att de mindes besöket för att det 

var tråkigt.  

 

Studiens upplägg är sådant att det är svårt att kvantitativt styrka att andra delar av Sörmlands 

museums syften nås. Studien har t ex inte varit inriktad på att visa i vilken utsträckning 

besöket ger eleverna kulturhistoriska perspektiv på samtiden och skapar förståelse för den 

förmedlade kunskapen. Den visar inte heller huruvida det manat till eftertanke, väckt 
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elevernas intresse för historia och därigenom ökat deras förståelse för sin samtid. Dock finns 

starka belägg för att de tyckt att besöket på Nyköpingsslott varit roligt. Enligt Stina Palmberg-

Eriksson kan detta i sig leda till ett nytt besök eller ett framtida intresse för historia.  

 

Även om studien inte innehåller statistiska belägg för att ovannämnda syften nås tyder några 

av elevernas svar på att besöket har resulterat i eftertanke och perspektiv på samtiden. En 

deltagare i ”På Hertig Karls tid” skrev: ”Jag tyckte det var lite pinsamt när jag vart den som var 

”högst” av alla”. Eleven har reflekterat på den ovana känslan som uppstår när man blir 

betraktad som mer värd än andra människor. Programmet och dess möjlighet för eleverna 

möjlighet att bekanta sig med 1500-talets klädstil, arbetsuppgifter och matvanor på 

Nyköpingshus ger eleverna inblick i den värdegrund som då existerade, alla var inte lika 

mycket värda. Detta skapar en stark kontrast till dagens jämlika samhällsideal.  

 

För att eleverna ska få en riktigt djupgående förståelse av den information som förmedlas i 

programmen bör upplevelserna från museet befästas genom reflektion.112 Dahlgren och 

Szczepanski menar att vi får kunskap först när förnuftet bearbetat våra erfarenheter.113 Vilket 

kan ske genom vidare arbete i skolan. Sörmlands museum anser att det är skolans ansvar att 

välja om de vill arbeta med temat från visningen eller ej. Skapar Sörmlands museum 

möjlighet till vidare fördjupningar i skolan? Rollspelet kan fungera som en utmärkt 

utgångspunkt för diskussioner om värdegrund och människors lika värde. Vilket läroplanen 

för den obligatoriska skolan lyfter fram som skolans huvuduppgift.114 Det ges även stora 

möjligheter att arbeta vidare med kläder och mat utifrån de autentiska upplevelserna.  

 

Lärandet skulle kunna bli mer effektiv om museet än mer aktivt uppmuntrade skolorna att 

arbeta vidare med programmen när de återvänder till klassrummet. I dagsläget finns ett 

studiematerial för ”På Hertig Karls tid”. Enligt museipedagogerna skulle detta dock kunna 

användas i betydligt större utsträckning. Till ”Schack och makt” finns i dagsläget inget 

utbildningsmaterial som utgångspunkt för fördjupade studier och reflektion kring den 

information som förmedlas samt de erfarenheter och upplevelser eleverna får i samband med 

studiebesöket. 

 

                                                      
112 Dewey, 1998, 1999, Gustavsson, 2002 
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114 Utbildningsdepartementet, 1994 
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6 Slutsatser 
Studien av vad eleverna minns och varför efter deltagande i Sörmlands museums 

skolorienterade program kan sammanfattas i följande slutsatser med utgångspunkt i 

uppsatsens syfte och problemformulering.  

 

1. Studien av elevernas minnen av deltagande i programmen på Sörmlands museum visade 

att 70 procent av eleverna mindes aktiviteter de fått göra själva (att klä ut sig, äta och 

krypa in i råttan). 51 procent hade auditiva minnen (någon berättade eller berättade fakta) 

och 40 procent hade visuella minnen (av något museiläraren visade eller något man sett). 

37 procent av eleverna hade minnen som var kopplade till en specifik plats på 

Nyköpingshus.  

2. Den orsak de flesta eleverna själva angav till att de kom ihåg dagen var att de hade positiva 

minnen. Programmen upplevdes som roliga, spännande, intressanta och unika. Dessutom 

angav en del elever att de kände sig delaktiga i programmet. Karaktären hos deltagarnas 

minnen liksom deras egna teorier om varför de minns det de minns stärker den 

utomhuspedagogiska forskningens syn på inlärning. Utomhuspedagogiken hävdar att 

lärandet stimuleras om det upplevs som lustfylld och känslomässigt engagerande. En 

annan central utgångspunkt är att lärandet gynnas om eleverna kan få praktiska 

erfarenheter genom egna aktiviteter. Egna upplevelser, i synnerhet sådana som involverar 

många sinnen, rörelse och en plats som förstärker lärandet, ger eleverna något att associera 

faktakunskaper till. Det faktum att eleverna minns anmärkningsvärt mycket och att hela 95 

procent har några minnen av besöket på Nyköpingshus, styrker detta.  

3. Studien har visat att de studerade programmen utgör en arena för spännande möten mellan 

samtid och dåtid. Både ”På hertig Karls tid” och ”Schack och makt” utgör exempel på hur 

man når verksamhetsmålet att utgå från en konkret verklighet för att förmedla generell 

kunskap. Båda programmen är fyllda med upplevelser i form av aktivitet eleverna fick 

göra själva, visuella och auditiva minnen samt minnen av platser, som eleverna kan 

associera den förmedlade kunskapen till. Dessutom anger hela 75 procent av eleverna att 

de mindes besöket på museet för att det var roligt. Förhoppningsvis får Stina Palmberg-

Eriksson rätt när hon hoppas att detta kan leda till ett nytt besök eller ett framtida intresse 

för historia. Elevernas omfattande och positiva minnen visar att Sörmlands museum lyckas 

väl med sin föresats att fungera som ett komplement till skolan. Lärandet skulle dock 
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kunna bli mer effektivt om museet än mer aktivt uppmuntrade skolorna att arbeta vidare 

med fördjupade studier och reflektion kring den information som förmedlas samt de 

erfarenheter och upplevelser eleverna får i samband med studiebesöket.  

 

7 Avslutande kommentarer 

7.1 Fortsatta studier  

o Studier av hur och i vilken utsträckning minnen från en studiedag t ex på ett museum 

påverkas av för- och efterarbete i skolan.  

o Jämför vad eleverna minns från en vanlig dag i skolan, en dag när det händer något 

speciellt i skolan och en studiedag. 

o Studier av hur minnet påverkas av verksamheter där eleverna involveras i interaktiva 

aktiviteter där dialog, kommunikation och reflektion utnyttjas i en större utsträckning. 

7.2 Tack 
Först och främst vill jag tacka personalen på Sörmlands museum som alla varit 

tillmötesgående och trevliga att arbeta med. Karin Lindwall, Linda Eklund, Karin Svae, 

Margareta Högberg, Agneta Höglander och framförallt Stina Palmberg-Eriksson har tagit sig 

tid att förklara Sörmlands museums verksamhet och givit mig mycket inspiration. Vidare vill 

jag tack alla elever och lärare som har deltagit i studien. Alla har bidragit med sin del för att 

skapa helheten. Min handledare Britta Brügge som har gett mig reflektioner och stöd under 

skrivandet. Till sist vill jag även ge ett stort tack till min syster Veronica Koutny som har varit 

till stor hjälp för att förbättra uppsatsens innehåll och språk. 
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Frågorna till eleverna är uppdelade i två delar. Del ett handlar om vad eleverna minns, det är 

viktigt att inget som hände under dagen kommenteras högt. Låt eleverna få god tid på sig under 

den första delen, det är bättre om de gör den delen väldigt noggrant och hoppar över del två än 

att de fort fyller i båda.  
 
Skriv om något nämndes under ifyllandet av enkäten som kan påverka elevernas svar: 
 
____________________________________________________________________ 
 
Ge denna information till eleverna innan enkäterna lämnas ut: 

 

Ni är utvalda att delta i en vetenskaplig undersökning som görs av Linköpings universitet. 

Undersökningen görs för att utvärdera och förbättra verksamheten på Sörmlands museum. Tänk 

tillbaka på när vi besökte Nyköpingshus, Nyköpingsslott för ett halvår sedan. Av alla klasser som 

besökt museet så är ni utvalda att delta i undersökningen. Ni ska svara enskilt och så utförligt och 

ärligt som möjligt på frågorna. Det tar ca 20 minuter att besvara. Tack för hjälpen! 

 

Bilaga 1 

 

Information till Lärare 

 

Du har tillsammans med din klass besökt Sörmlands museum under vårterminen 2004. 

 

Sörmlands museum utvärderar kontinuerligt sin verksamhet. Nu gör vi en undersökning 

tillsammans med Martin Koutny från Linköpings universitet. Den är en del av Martins 

examensarbete och kommer att ligga som grund för den fortsatta utvecklingen av vår 

pedagogiska verksamhet. 

 

Vi är tacksamma om du och dina elever tar er tid att besvara frågorna i vår enkät. Era svar blir 

viktiga för vår framtida planering.  Som tack för er medverkan får ni fribiljetter till våra 

utställningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 



Bilaga 2 
 

Frågor till eleverna 

Svara på frågorna enskilt och så gott du kan. Det viktigaste är att du är ärlig. 

 

Tänk tillbaka på dagen då ni besökte Nyköpingshus, Nyköpingsslott för ett halvår sen. 

Det här minns jag:  
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

 

Jag minns det för att det var:    
 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Tack för era synpunkter!  

 
Vänliga hälsningar, 
 

Projektgruppen på Sörmlands museum 

 

  


