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1.0 Sammanfattning 
Uppsatsen syftar till att söka förståelse kring hur Örebro läns museum kan vara en pedagogisk 

resurs för skolan, med fokus på historieundervisningen. Efter att ha läst in oss på 

forskningsfältet museologi fick vi reda på museers olika uppdrag. Utifrån uppdragen fann vi 

en intressant ingång till skola och utbildning kopplat till museers senaste tillskrivna uppdrag, 

som framförallt handlar om att museer ska komplettera skolornas pedagogiska verksamhet. I 

det här uppdraget blev museipedagogik, besöksstudier och lärandet inom museer viktiga 

områden att fördjupa sig i. Därmed började vi studera och fördjupa oss i flertalet avhandlingar 

och artiklar som uppmärksammade dessa teman. Utifrån den tidigare forskningen fick vi 

förståelse för hur och vad museer kan bidra med till skolor och undervisning. I 

forskningsavsnittet synliggjordes framförallt att det fanns historiska värden samtidigt som det 

poängterades att det behövs fler studier som behandlar hur museipedagogiken upplevs och 

uppfattas av utomstående. Därmed fann vi det intressant att vidare undersöka hur specifikt 

Örebro läns museum kan vara ett pedagogiskt hjälpmedel i relation till 

historieundervisningen. Valet av museet och inriktningen på historia grundar sig förutom på 

tidigare forskning också på att vi läser till historielärare på Örebros universitet och ansåg att 

det skulle vara intressant att studera nya undervisningsmiljöer. För att lyckas förstå hur 

Örebro länsmuseum kan vara ett verktyg för historieundervisningen valde vi att använda oss 

av kvalitativa intervjuer i form av expertintervju och semi-strukturerade intervjuer. 

Expertintervjun genomfördes med museipedagogen på Örebro läns museum för att förstå 

verksamhetens pedagogiska möjligheter i relation till historieundervisningen. De semi-

strukturerade intervjuerna gjordes på två historielärare och tre elever från ett högstadium som 

nyligen besökt Örebro läns museum. Syftet med intervjuerna var att skapa förståelse kring hur 

dessa aktörer upplever och uppfattar verksamheten. Därefter har vi kunnat utläsa att det 

museipedagogen förespråkar stämmer förhållandevis väl överens med vad båda lärare och 

elever tycker och upplever, men det finns en del områden som kan utvecklas och förbättras. 

Förhållningssättet gentemot att använda museer i historieundervisningen framhävs som 

positivt av samtliga involverade i undersökningen. Vi har kunnat utläsa flertalet intressanta 

användningsområden utifrån historieundervisningen och den lärandepotential som finns med 

Örebro läns museum, trots det finns det fortfarande en del faktorer som gör museibesöken 

problematiska.  
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2.0 Inledning 
Museer är institutioner med uppdrag att förvara och tillgängliggöra information. I en artikel 

från Svenska Dagbladet skildrar Kerstin Smeds, historiker och professor i museologi vid 

Umeå universitet, de olika uppdragen som finns inom museum. Det ursprungliga uppdraget, 

vilket inte har förändrats under 200 års tid, karaktäriseras genom att museum vårdar, samlar 

och forskar. Det andra uppdraget har dock förändrats avsevärt genom åren. Det är det 

utåtriktade uppdraget, som belyser museums intima koppling till samhället, politiken och 

kulturtraditioner. Varför den utåtriktade funktionen har förändrats beror således på att vårt 

svenska samhälle har förändrats genom åren, där olika politiska åskådningar och kulturella 

svängningar är bidragande faktorer. Museer är och kommer alltid att vara bundna till det 

samhälle, den politik och den kultur de existerar inom. Den intima kopplingen till 

samhällsutvecklingen gör att museum skapar och ändrar historieskrivning, kollektiva minnen 

och kulturarv. På senare år har svenska museer tillskrivits en tredje uppgift av staten, i 

demokratins namn. I praktiken innebär det att marknadsföra sitt museum, representera 

mångfald, producera mer material och skapa fler temporära utställningar, sträva mot en mer 

jämlik presentation beträffande kön och andra sociala grupper, samt komplettera skolornas 

pedagogiska verksamhet. Dagens museer fyller således flertalet olika funktioner och för att 

museiverksamheter ska lyckas med allt detta krävs mer än kunskaper om de insamlade 

föremålen. Det är det nya kravet på kunskap som mött motstånd inom museiverksamheter. 

Smeds poängterar att det sedan lång tid funnits en konflikt inom museivärlden, som med åren 

blossat upp allt mer. Den handlar om verksamhetens ursprungliga uppdrag, som 

samlingsförvaltare i vetenskapens tjänst gentemot museers senast tillskrivande uppdrag, vilket 

handlar om den publiktillvända pedagogiska uppgiften. Den publiktillvända uppgiften har 

mött starkt motstånd inom museiverksamheterna då flertalet museiprofessionella anser att 

samlingsförvaltandet är den vetenskapliga och huvudsakliga uppgiften. Det publiktillvända 

uppdraget menar de sker på bekostnad av kunskap.1 

Museers pedagogiska verksamhet är idag både uppmärksammad och omtalad. Vi som 

blivande historielärare finner att museers koppling till den pedagogiska verksamheten är både 

ett intressant men också ett aktuellt undersökningsområde. I den här uppsatsen är vi 

intresserade av att undersöka hur Örebro läns museum kan vara ett läromedel i relation till 

historieundervisningen. Det blir viktigt att skapa förståelse för hur olika lärmiljöer kan 

                                                           
1Smeds, Kerstin (2016) Historien tillhör inte enbart det förflutna. Svenska Dagbladet. Elektronisk källa: https://www.svd.se/historien-tillhor-

inte-enbart-det-forflutna. Hämtad 2017-04-10. 

https://www.svd.se/historien-tillhor-inte-enbart-det-forflutna
https://www.svd.se/historien-tillhor-inte-enbart-det-forflutna
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anammas i historieundervisningen för att erbjuda ett bredare perspektiv och därmed skapa ett 

mer genuint lärande. Ställningstagandet ligger i linje med styrdokumenten för skola, som 

betonar att det blir viktigt att som lärare kunna anamma andra lärmiljöer för att stärka elevers 

kunskapsutveckling.2 Det blir också väsentligt i förhållande till de undersökningar från 

Dagens Nyheter (2015), som granskat böcker från de fyra största läromedelsförlagen i 

Sverige, där man har kritiserat läroböcker. Granskningen från Dagens nyheter visar på ett 

överordnat perspektiv på män i historieböckerna, alltför specifik kunskap i form av kungar, 

krig och årtal samt reproduktion av fördomar, vilket bara är början på den kritik som 

uppkommit de senaste decennierna.3 Därmed finner vi det intressant att studera och utforska 

alternativa vägar för historieundervisningen i skolan. Genom att föra intervjuer med 

museipedagog, historielärare och elever ämnar vi undersöka uppfattningar och upplevelser av 

hur Örebro läns museum kan komplettera historieundervisningen. 

3.0 Bakgrund  
Museologi som akademiskt fält behandlar den museala processen, vilket innebär att man 

undersöker verksamhetens samlande, katalogiserande och förmedlande, förvaltande och 

skapande av historia och kulturarv. Det är en relativt ny vetenskap som etablerade sig i 

Sverige så sent som vid 1990-talet. Den förmedlande funktionen innebär i stor utsträckning att 

museer bedriver pedagogisk verksamhet riktad mot olika målgrupper, vilket till exempel kan 

vara elever, lärare, historiker, pensionärer med mera. Det uppmärksammade begreppet 

museipedagogik är en del av den förmedlande funktionen, som handlar om hur museer som 

läromedel kan användas i relation till inte minst skolor.4 Det är således den senare biten, 

nämligen förmedlingen av kunskaper i samband med skolor, vi förhåller oss till. Vi rör oss 

alltså inom forskningsområdet museipedagogik.  

Berit Ljung, filosofie doktor i pedagogik samt lektor och ämnesansvarig för museipedagogik 

på Stockholms universitet, framhåller i sin avhandling att museipedagogiken är ett 

forskningsområde under utveckling. Det är en filial till den pedagogiska forskningen som 

främst fokuserar på och rör sig inom skolväsendet. Den pedagogiska forskningen har haft 

svårt att lämna skolan, vilket gör att museipedagogik är ett ämne under utveckling. Samtidigt 

som Ljung också understryker att museipedagogik ständigt formas och ändras utifrån 

                                                           
2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, Stockholm, 2011 
3 Holmén, Janne (2015) Kritik mot läroböcker ingen nyhet. Elektronisk källa: http://demokratianvoimavirrat.fi/sv/kritik-mot-larobocker-

ingen-nyhet/ Hämtad 2017-04-20. 
4 Smeds Kerstin (2007) Vad är museologi? I kulturhistorisk tidsskrift, Vol 90, Nr 2, s. 66–81. 

http://demokratianvoimavirrat.fi/sv/kritik-mot-larobocker-ingen-nyhet/
http://demokratianvoimavirrat.fi/sv/kritik-mot-larobocker-ingen-nyhet/
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samhällets karaktär. Pedagogisk forskning utanför skolans värld präglas oftast av en 

tvärvetenskaplig metod, det är således flertalet olika angreppssätt från olika discipliner som 

används inom pedagogisk forskning. I relation till denna mycket mixade pedagogiska 

forskning illuminerar hennes efterforskningar att intresset för museipedagogik är svagt. 

Därför är det viktigt att involvera andra forskningsområden för att mer fulländat förstå 

museipedagogiken. Ljungs påvisar att de mest närliggande teman för museipedagogik är 

besöksstudier och lärande på museer, vilket båda anses kunna bidra till en större helhetsbild 

av vad museipedagogik innebär. Framförallt då områdena i olika utsträckning framhäver 

museers möjligheter till att vara ett läromedel.5   

4.0 Forskningsläge 
Bakgrundsavsnittet synliggör tre olika teman som kan appliceras på vår undersökning. Det 

givna temat är museipedagogik, vilket ligger i linje med vår undersökning, det andra är 

besöksstudier och det tredje lärande på museer. Det blir därmed fördelaktigt att använda dessa 

teman för att strukturera forskningsläget, för att undersöka och se vilka möjligheter som finns 

med Örebro läns museum i relation till historieundervisningen. 

Innan redogörelse för den forskning vi funnit utifrån de tre teman, kommer vi att lyfta fram 

Sebastian Pipenburgs (2016) uppsats angående en utställning på Örebro läns museum. 

Undersökning utgår ifrån en utställning vid namn Vi blir Örebro. Genom att analysera 

föremålen på utställningen samt objektens utställningstexter ämnar författaren att undersöka 

hur museet med hjälp av föremål och texter skapar en berättelse.6 Anledningen till varför vi 

väljer att uppmärksamma Pipenburgs uppsats är för att påvisa att Örebro läns museum är en 

verksamhet som tidigare undersökts. Hans intagna fokus bidrar dock till att resultatet inte blir 

väsentligt för oss. Vi studerar ingen utställning på det sättet utan istället bygger vi vårt 

källmaterial på kvalitativa interjuver från olika aktörers upplevelser och uppfattningar av 

Örebro läns museum. I syfte att skapa förståelse för hur museet kan komplettera 

historieundervisningen. 

4.1 Museipedagogik 

I Berits Ljung (2009) doktorsavhandling Museipedagogik och erfarande, är det övergripande 

syftet att analysera och öka förståelsen kring museipedagogiken. Vidare poängterar Ljung att 

                                                           
5 Ljung, Berit (2009) Museipedagogik och erfarande. s. 9 ff. 
6 Piepenburg, Sebastian (2016) På museet finns fortfarande kex och skor kvar: – En historiedidaktisk undersökning över utställningen Vi blir 

Örebro på Örebro läns museum. Elektronisk källa: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-51113 Hämtad 2017-05-30. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-51113
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syftet inte är att söka en definition på begreppet i sig, utan undersökningen fungerar istället 

som ett begreppsliggörande och utgör ett underlag för att diskutera museipedagogikens 

intentioner.  För att lyckas med detta har Ljung valt att förhålla sig till ett Deweyinspirerat 

pragmatiskt perspektiv. I detta perspektiv ser man begrepp som arbetande verktyg för att klara 

ut och avgöra olika problem. Anledningen till varför Ljung intar ett sådant tillvägagångssätt 

hänger ihop med att hon inte skiljer på museipedagogik utifrån teori och praktik. 

Museipedagogik är ett kunskapsområde, hävdar Ljung. Främst då det inte finns någon svensk 

professur inom museipedagogik och att den genom åren förblivit svårdefinierad, inte minst då 

det tycks råda skilda uppfattningar kring innebörden av yrket.7  

Resultatet i hennes undersökning grundar sig på förundersökningslitteratur beträffande 

museers lärande, två empiriska studier och teoretiska tolkningar. Resultatet synliggör att 

museipedagogiken inrymmer flertalet olika uppgifter. Uppgifterna innebär: genomförande och 

planering av visningar, att bedriva pedagogisk verksamhet för barn, ungdomar och vuxna, 

kontakt med lärare, arbete med den pedagogiska aspekten på utställningarna samt utveckling 

och utvärdering av museet. I ett mindre museum där det oftast bara inryms en museipedagog 

tycks uppgifterna vara alltmer blandade. Då har det handlat om att vara ansvarig för 

praktikanter, vårda föremål, biblioteksansvarig, arkivarbeten, hålla föreläsningar samt att 

bedriva familjeaktiviteter. Museipedagogernas vanligaste uppgifter visade sig dock handla om 

planering och att genomföra undervisning utifrån utställningar.8 

Att få skapa intresse eller redan bemöta ett existerande intresse upplever många 

museipedagoger som både lustfyllt och viktigt i arbetet. Däremot finns det några faktorer 

inom museipedagogernas yrke som blir svåra att uppfylla, främst på grund av tidsbrist. Det 

handlar om det utvärderande uppdraget. Det blir således svårt för personalen att kartlägga hur 

utställningen, guidningen och lärandet har upplevts. Därmed blir det svårt att åstadkomma 

förändring. Ännu ett hinder med yrket var att museipedagoger saknar möjlighet att påverka 

utställningsproduktioner. Istället involveras de först när utställningen redan är sammanställd.  

Förklaringen till varför menar Ljung är att yrkesrollen i Sverige är lågprioriterad och har en 

relativt låg status, oftast skildras den som mer attraktiv i samhället, men i praxis förblir den 

vag. Slutligen framhäver resultatet att museipedagoger är i stort behov att byta pedagogiska 

idéer. Framförallt då utvärdering tenderar att utebli och speciellt utsatta är museipedagoger 

                                                           
7 Ljung, Berit (2009) s. 10 f. 
8 Ljung, Berit (2009) s. 97 ff. 
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som är ensamma inom sitt museum.9 Det här blir intressant för oss då avhandlingens resultat 

synliggör problematik vid utvärdering och skapandet av pedagogiska idéer. 

Efter en enkätundersökning bestående av 113 museipedagoger visar resultatet att 

museipedagoger vill stärka samarbetet med skolor. Men det råder spridda skurar till hur ett 

sådant samarbete ska gå till. Skolans pedagoger är avsevärt mer styrda utifrån styrdokument 

och bedömningskriterier, dock finns det flertalet likheter och kopplingar mellan de båda 

institutionerna. Kanske allra mest till historia. Museipedagogerna anser att de värden som 

finns med verksamheten bland annat är kunskap kring olika tidsepoker, händelser, föremål 

och lokala aktörer. Besökaren ges möjlighet att upptäcka lokalhistoria och därefter kunna 

koppla till större skeenden. Museet väcker nyfikenhet och skapar intresse kring föremål och 

historiska händelser. Det finns således flertalet värden med verksamheten som går att koppla 

till historia, vilket i stora drag handlar om att lära av och förstå historia. Förutom dessa värden 

förekom också kommunikativa värden. En förutsättning för dialog och kommunikation kunde 

vara att leva sig in i andras situationer. Begreppet respekt används av flera museipedagoger, 

respekt mot andra människor eller kulturer, liksom tolerans, lika värde och öppenhet, vilket 

alla är fyra begrepp som involveras i det demokratiska värdet.10 Den här biten av 

avhandlingen blir fruktbar för oss då den öppnar upp för frågor beträffande samarbete med 

skolor. Det väcker också frågor kring värden och kunskapssyn inom verksamheten i relation 

till skolor, vilket hjälper oss att bringa klarhet kring museipedagogers yrkesroll och 

möjligheterna som finns utifrån historieundervisningen. 

I avhandlingens andra resultat uttrycker Ljung uppfattningen att sammanhanget är centralt för 

människors erfarande och likaså för att vi ska kunna förstå museipedagogiken och dess 

uttryck. Eleverna identifierar sig med och kopplar museipedagogiken utifrån sina förhistoriska 

kunskaper. Genom Deweys pragmatiska perspektiv, och med hjälp av de två empiriska 

undersökningarna intervju och enkät synliggörs att ungdomar lär sig om och av varandra 

under vistelsen på museer. Ungdomarnas erfarenheter har vid flertalet tillfällen gjorts om till 

delade erfarenheter. Den delade erfarenheten skapar mening utifrån museiverksamheten. 

Undersökningen visar att flertalet ungdomar poängterar att det blir intressant vid samtal, där 

de får reda på vad andra uppfattar och tycker gentemot en själv. Hur detta har fungerat i 

praktiken har i stora drag handlat om hur museipedagogen väver in ungdomars aha-

upplevelser och upptäckarglädje i ett sammanhang eller problem. Ett sådant tillvägagångssätt 

                                                           
9 Ljung, Berit (2009) s 97 ff. 
10 Ljung, Berit (2009) s. 101 f. 
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har visat sig vara mer meningsbärande för ungdomarna. Det är således inte enbart den delade 

erfarenheten i sig som påverkar lärandet utan också det som Deweys pragmatiska perspektiv 

framhäver. Genom att dela erfarenheter i olika sammanhang blir lärandet mer berikat och mer 

genomslagskraftigt. Ungdomar, vuxna eller andra besökare slutar i och med ett sådant synsätt 

att vara just besökare, utan istället talar man då om deltagare. Elever ges möjlighet att aktivt 

delta, tänka och bedöma utställningen, föreläsningen eller annat kunskapsförmedlande inom 

museiverksamheten. Mycket av den forskning som associeras med museipedagogik handlar 

om visioner och ideal, men det är glest beträffande museipedagogiska uttryck under själva 

handlandet samt hur det betraktas utifrån. Det behövs således mer i det här fältet, poängterar 

Ljung. I den här avhandlingen görs ett bidrag till hur museipedagogik betraktas samt hur 

möten upplevs, men fler studier inom museipedagogik behövs för att tydligt kunna forma ett 

givande pedagogiskt arbete.11 Stycket illustrerar hur besökare blir mer aktiva och istället 

betraktas som deltagare. Det är således också en intressant fråga att ställa till 

museipedagogerna vid Örebros läns museum, alltså hur involveras besökaren i samtalen under 

de guidade turerna. Museipedagogik som forskningsfält är också något som framstår som 

svagt, det blir därmed viktigt att ytterligare bedriva forskning i Sverige för att söka förståelse 

kring dess pedagogiska fördelar.   

Paul Sjöblom (2010), forskningschef och publik chef på Nobelmuseet i Stockholm, 

undersöker i sin avhandling, Museerna i Utbildningssektorn, om Nobelmuseets 

skolverksamhet i teori och praktik där han relaterar till den senaste forskningen gällande 

skolelevers lärande på museer. Han belyser hur arbetsuppgifter för museipedagoger kan se ut 

på Nobelmuseet. Det kan handla om att utarbeta och genomföra utbildningsprogram med 

skolelever, där ett museibesök skall skapa en engagerande upplevelse för eleverna. Ett 

museibesök kan även bidra till perspektivförskjutningar och skapa ett kritiskt reflekterande 

förhållningssätt, som i sin tur kan ligga till grund för färdighets- och förtrogenhetskunskaper 

som läroplaner prioriterar kraftigt.12 

De flesta svenska museer är designade på det sätt att pedagoger har en stor arbetsroll inom 

museet, där pedagoger jobbar med samlingar, utställningar och forskning vilket tillger 

pedagoger extremt goda kunskaper som de kan förmedla vidare till exempelvis skolelever.  

Avhandlingen upplyser läsaren om vilka förutsättningar inlärningen har. Det materiella såsom 

                                                           
11 Ljung, Berit (2009) s. 180 ff. 
12 Sjöblom, Paul (2010) Museerna i utbildningssektorn- Reflektioner kring skolelevers lärande i kultur- och vetenskapshistorisk museimiljö. 

s. 5 
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funktionella ytor, intresseväckande föremål, god formgivning och personalstyrka får mindre 

uppmärksamhet. Det mest väsentliga handlar istället om hur väl pedagoger använder ens 

resurser, för att skapa effektiva metoder för kunskapsförmedling.13 I det här stycket synliggörs 

ett dilemma gentemot Berit Ljungs avhandling där museipedagoger tycks tillskrivas olika 

status. Det blir viktigt att tänka på inför intervjuer med museipedagoger då det i 

forskningsfältet varierar. Det är också intressant hur verksamhetens resurser hamnar i 

periferin gentemot museipedagogens didaktiska överväganden och metoder. 

Den teoretiska utgångspunkt Sjöblom resonerar kring är lärande som social praktik där ett 

sociokulturellt perspektivs tas i bruk gällande inlärningsmetoder. På senare år har den 

museologiska forskningen bidragit till inriktningen mot ett mer aktivt lärande. Det innebär att 

man flyttat huvudpunkten från utlärning till inlärning.14 På grund av museologiska 

forskningens huvudpunktsförändring har pedagogernas viktigaste uppgift förändrats. 

Pedagogers tidigare viktigaste uppgift var att förmedla och förvara nu handlar det istället om 

att förbereda och förändra. Här lyfts det fram att ”språket”, ”rummet”, ”artefakterna” och 

”deltagandet” skall stå i centrum för museum på ett så naturligt och attraktivt sätt som 

möjligt.15 Det sociokulturella perspektivet är av intresse då avhandlingen synliggör att mer 

aktuell forskning tycks applicera liknande perspektiv. En sådan teoretisk ingång hjälper oss att 

analysera intervjuerna utifrån synen på lärande. 

Ovanstående perspektiv har sitt ursprung i Lev Vygotskijs kulturhistoriska teori, vilket 

betraktar människan som både en biologisk och sociokulturell varelse. Där samspelet mellan 

det biologiska och människans förmåga att frambringa fysiska och intellektuella verktyg 

skapar goda förutsättningar för kunskapsutvecklingen. Genom ett modernt sociokulturellt 

perspektiv på lärande, blir mediering den allra viktigaste tillgången kring lärandet. Mediering 

syftar på de kunskaper som blir förmedlade av läraren. Där det intressanta är hur den som lär 

ut lyckas med överföringen av kunskap till kunskapsmottagaren. Det är just kommunikation 

som skall stå i fokus inom det sociokulturella perspektivet.16  

Genom museers pedagogiska verksamheter handlar lärandet om att hjälpa elever att ta steget 

från memorering och återberättelse, till att lära sig beskriva, formulera och därefter ta sig 

vidare, för att kunna förstå och jämföra. Målet är att kunna handla, skapa och generalisera på 

                                                           
13 Sjöblom, Paul (2010) s. 8 ff. 
14 Sjöblom, Paul (2010) s. 8 ff.  
15 Sjöblom, Paul (2010) s. 11 ff. 
16 Sjöblom, Paul (2010) s, 9 ff. 
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egen hand. Med andra ord betyder det att eleverna ska klara av att nyttja deras basala 

ämneskunskaper i praktiska situationer där elever skall få chansen att utveckla både deras 

handlingskompetens och deras handlingsberedskap. Sjöblom argumenterar för att en 

professionell museilärare i nära samverkan med både lärare, elever och museets övriga 

specialistkompetens, hade kunnat vara ett extra verktyg för att komma åt elevers djupinlärning 

genom noggrann planering genomsyrad av läroplanen.17 Intressanta aspekter utifrån en 

professionell museilärare, precis som i Berit Ljungs avhandling är planering och 

genomförande framträdande, samtidigt som båda betonar kopplingen till läroplanen.  

Sjöblom säger sig inte vara säker på hur framtiden ser ut gällande skolelevers lärande på 

museer, men han är säker på att museipedagogiken kommer fortsätta att utvecklas. Det behövs 

fler forskningsbidrag beträffande museipedagogiken, för att förstå resursen och hur den ter sig 

i praktiken, samt hur den kan användas i framtiden. Avslutningsvis poängteras det om hur det 

enskilda museet alltid kommer förbli ansvarigt för hur mycket plats museipedagogen kommer 

få inom museiverksamheter, och dess möjligheter till ett gott samarbete med skolor.18 

Lorraine Foreman-Peck och Kate Travers (2013) har undersökt tre regionala museer för att 

samla bevis och få djupare förståelse kring museipedagogers lärandeförmedling till lokala 

skolor. Det blir viktigt för att informera och uppmärksamma skillnader och eventuell 

pedagogisk förbättring när det kommer till museer. Författarna förklarar att museer inte enbart 

bedriver lärande i relation till skola utan verksamheten har många olika målgrupper såsom 

turister, familjer eller andra olika grupper i samhället. Men i deras studie fokuserar man på 

museipedagoger och lärande i relation till skola, lärare och elever. För att lyckas med detta har 

de bedrivit aktionsforskning, vilket innebär att forskaren inte har separerat sig eller distanserat 

sig får den studerande verksamheten. Aktionsforskning innebär att forskarna och praktiken, i 

det här fallet, museer har ett mycket nära samarbete för att tillsammans bidra till lösningar 

inom praktiken. Deras studie har därmed präglats av observation, intervju och samtal för att 

skapa förståelse kring deras problemområde.19 

De senaste årtiondena har de politiska och ekonomiska reformerna bidragit till ett förstärkt 

fokus beträffande museipedagogik och lärande inom verksamheten. Det har handlat om att 

finansiera och skapa driv i verksamheten, att förse samhället med fler utställningar, samtidigt 

                                                           
17 Sjöblom, Paul (2010) s. 14 f. 
18 Sjöblom, Paul (2010) s. 60. 
19 Foreman-Peck Lorraine & Travers Kate (2013) What Is Distinctive about Museum Pedagogy and How Can Museums Best Support 

Learning in Schools? An Action Research Inquiry into the Practice of Three Regional Museums. I Educational Action Research, v21 n1 p28-

41. 

http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/author/Foreman-Peck%2C+Lorraine
http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/author/Travers%2C+Kate
http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/author/Foreman-Peck%2C+Lorraine
http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/author/Travers%2C+Kate
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som de ska göras mer lättillgängliga för olika individer och grupper. Men trots förändringar 

och satsningar går det trögt menar författarna. Det råder en motstridighet mellan rollen som 

underhållare och samlare av föremål gentemot att fungera som en besöks- och 

turistattraktion.20  

Resultatet i deras undersökning påvisar att skolor oftast anser att museer kan bidra med 

värdefulla och unika erfarenheter beträffande elevers lärande, samtidigt som det finns en del 

skolor som ställer sig mer kritiska till samarbete. Dessa skolor finner det svårt att etablera 

kontakt med museer, det är dyrt samt att det blir svårt att koppla till styrdokumenten. I en 

miljö där museer fått specifika riktlinjer att förhålla sig till när det kommer till lärande har det 

visat sig blivit mer givande, till skillnad från att förhålla sig till bredare teman som 

undersökning, reflektering och motivering. Den underliggande gemensamma oron bland 

lärare förblir museernas möjligheter till anpassning av vad lärare behöver och eftersträvar och 

hur det kan implementeras. Därmed är det viktigt med ett gott samarbete och god 

kommunikation mellan skolor och museer.21 

Undersökningen urskiljer två exempel på hur museipedagogiken fungerar i praktiken. Det 

första exemplet är uppdelat i tre steg. I det första steget ställs en öppen fråga för att skapa 

diskussion och väcka åsikter. Frågan öppnar på så sätt upp och bidrar till att forma och skapa 

emotionella och intellektuella tankar om föremålen. Dessa tankar kring föremålet 

sammanställs sedan i steg två. I form av till exempel föremålets utseende, vad sade 

utställningstexten, och vad var det ursprungliga datumet med mera. I det här steget kan även 

museipedagogen ställa frågor om hur pålitlig informationen är, vilket skapar en fördjupad 

förståelse kring föremålen. I Steg tre centreras reflektionerna kring föremålen. Frågor om vad 

man har lärt sig och vad som kan undersökas vidare i relation till föremålen blir därför 

aktuellt.22 

I det andra exemplet arbetar museipedagogen med kreativa utövare, för att skapa praktisk 

aktivitet. Karaktärsdragen för den här strategin är rollspel, att uppmuntra fantasi, interaktion 

och ge elever möjligheten till att använda sina förkunskaper och erfarenheter. Synsättet 

uppmuntrar elever till att engagera sig samt lära sig genom lek. Syftet med ett sådant 

tillvägagångssätt är att stärka medvetenheten, för att skapa en övergripande förståelse. Inom 

alla tre regionala museer råder dock en gemensam nämnare. Det handlar om att lärandet med 

                                                           
20 Foreman-Peck Lorraine & Travers Kate (2013) 
21 Foreman-Peck Lorraine & Travers Kate (2013) 
22 Foreman-Peck Lorraine & Travers Kate (2013) 

http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/author/Foreman-Peck%2C+Lorraine
http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/author/Travers%2C+Kate
http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/author/Foreman-Peck%2C+Lorraine
http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/author/Travers%2C+Kate
http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/author/Foreman-Peck%2C+Lorraine
http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/author/Travers%2C+Kate
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elever sker och skapas genom att involvera dem i interaktiva aktiviteter. Det handlar om 

diskussion, att lära genom praktik och att lära genom tolkning.23 Artikeln framhäver två 

modeller för hur museipedagoger arbetar, vilket bidrar till djupare förståelse för vår analys 

kring museipedagogers arbetssätt. 

4.2 Besöksstudier 

Ida Bennicke (2016) textförfattare på statens naturhistoriska museum i Köpenhamn, har i sin 

vetenskapliga artikel Tekster om ting, publicerad i tidskriften Nordisk Museologi, analyserat 

hur museers skrifter och andra informationstexter utformas. Hon anser att utställningstexter 

oftast är alldeles för akademiskt inriktade. På grund av det når inte texterna den större 

allmänheten, utan den når enbart fram till en viss form av läsare. Hennes vetenskapliga artikel 

handlar delvis om att motivera museiförfattarna till användningen av alternativa vägar när det 

kommer till textskrivandet inom museer. Oftast intar texterna en begränsad form av 

akademisk skriftstil, vilket i sin tur orsakar problem vid mötet av besökare. Den akademiska 

skrivstilen tenderar att hämma besökares möjligheter till kommunikation konstaterar hon.24 

Resultatet indikerar att museiförfattares strävan mot korrekthet och objektivitet, skapar texter 

som blir mer avkönade och opersonliga där texter i sig låter sig skrivas och präglas av en 

anonymitetskänsla istället för den personliga känslan. Frustration gällande museiförfattares 

bristande kunskap till att fånga in läsares intresse genomlyser hela den vetenskapliga artikeln, 

där hon argumenterar för vikten av museiförfattares användningar av alternativa vägar. På så 

sätt kan en alltför djup akademisk skriftstil som inte når ut till läsarna undvikas.25  

Bennickes förslag handlar om att museiförfattarna ska försöka bryta sig loss från normer och 

de förbud som finns inom museologin och istället låta sig inspireras av det litterära fältets 

genrer. En sådan metod skulle innebära att museiförfattarna skapar mer intressanta och 

läsbara texter som når fram till fler läsare och besökare förklarar hon.  Artikeln belyser 

exempel gällande både den traditionella och de litterära tillvägagångssätten när det kommer 

till att skriva museitexter och utställningstexter genom att jämföra deras styrkor och 

svagheter. I sin slutsats belyser Bennicke vikten av att vara medveten gällande sin genre, men 

hon anser att det är lika viktigt att korsa sina gränser i syfte att utveckla och förbättra 

museitexter samt utställningstexter i framtiden.26 Den här vetenskapliga artikeln väcker frågor 

                                                           
23 Foreman-Peck Lorraine & Travers Kate (2013) 
24 Bennicke, Ida (2016) Tekster om ting, i Nordisk museologi nr 1, s. 21–39. 
25 Bennicke, Ida (2016) 
26 Bennicke, Ida (2016) 

http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/author/Foreman-Peck%2C+Lorraine
http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/author/Travers%2C+Kate
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om hur Örebro Läns museum anpassar sitt kunskapsförmedlande utifrån olika målgrupper och 

hur besökares intresse fångas upp framförallt då elever och lärare. 

John H. Falk och Lynn D. Dierking (2010) har publicerat en bok som bland annat behandlar 

hur människors intresse att gå på museer har ökat. Det går att förklara utifrån verksamhetens 

utveckling, som idag innebär att museer drivs utan vinstintresse och med uppdrag att vara 

tillgängliga för allmänheten. Trots att antalet besökare ökar förblir potentialen som finns på 

museer omedveten. Vidare menar dem på att i museer finns något för alla, både barn och 

vuxna. Resurserna som finns såsom arkiv, böcker, och personal nyttjas sällan av besökare och 

att det mestadels förblir familjära rundvandringar.27  

Ovanstående författare har även publicerat en andra bok från år 2012 som går vid titeln The 

museum experience revisited. Boken representerar 70 års kollektivt arbete mellan de två 

författarna där de belyser själva museibesöket. Boken fokuserar på hela upplevelseförloppet 

av ett museibesök. Bokens huvudsakliga fokus hamnar således på de individer som väljer att 

besöka museer och vilka kunskaper besökare får med sig efter ett museibesök.28 

Bokens undersökning tar sin början i förberedelsen till ett museibesök, där man undersöker 

potentiella museibesökare, om varför vissa individer har ett större intresse för att besöka ett 

museum än vad andra har. Det har visat sig att individers bakgrund har stor betydelse när det 

kommer till individers syn på museum. Därefter flyttas bokens undersökning till själva 

museibesöket, där boken beskriver om hur museibesökarna interagerar med bland annat 

museiföremålen och utställningarna. Undersökningen visar att den sociokulturella synen på 

lärande är genomslagskraftigt under själva museibesöket. Slutligen beger sig undersökningen 

utanför museets väggar, för att undersöka huruvida besökaren minns vistelsen på museet. 

Resultatet indikerar att tidsaspekten inte spelar någon roll när det kommer till minnet av 

museibesöket.29 De båda böckerna gestaltar museers nyanserade användningsområden, 

samtidigt som det väcker frågor om hur elever och lärare rör sig inom och använder sig av 

museer. 

4.3 Lärande inom museer 

Lärande inom museer har undersökts i samband med betraktarens fantasi och 

tolkningsförmåga. I tidskriften Nordisk Museologi skriver Marianne Achiam (2016), professor 

                                                           
27 Falk, John H. & Dierking, Lynn D (2010) Learning from museums: visitor experiences and the making of meaning, s. 2 -25.  
28 Falk, John H. & Dierking, Lynn D (2012) The museum experience revisited, s. 7 -35  

29 Falk, John h. & Dierking, Lynn D. (2012) s. 148-200. 
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på Köpenhamns universitet, om fantasins roll under museibesök. Achiam har hämtat 

mestadels av hennes forskning om lärande och kunskaper utanför skolans barriärer. I hennes 

artikel lyfter hon fram fantasin som en nyckelspelare till att förstå och tolka utställningar på 

museer. Men för att förstå hennes resultat behöver vi först klargöra fantasi. I artikeln betraktas 

fantasi som den grundläggande kapaciteten som hjälper oss att skapa en mental representation 

av någonting. Fantasin tillåter besökaren att se och tänka i nya banor och skapa fiktiva 

situationer och möjligheter. Författaren argumenterar att fantasin är involverad och en viktig 

faktor för ny kunskap. Framförallt då den tillåter besökaren att skapa en mental konstruktion 

baserad på observation, tidigare kunskap och vad som inte är närvarande. Fantasin blir 

därmed central för lärande. Den har dock blivit ignorerad utifrån ett besöksperspektiv, istället 

är det objektens vetenskapliga röst som fått stort utrymme på museer. Det vetenskapliga 

fokuset hänger ihop med museers befogenhet att gestalta sanningen. Men den här 

objektbaserade kunskapsförmedlingen har blivit alltmer utmanade av ett mer kontextuellt 

meningsskapande utifrån individen och objektet. Ett sådant synsätt växte fram när 

museianställda blev mer medvetna om att besökare tar med deras egna genuina röster, det vill 

säga deras kulturella bakgrund och erfarenheter, till mötet med utställningarnas objekt. 

Besökares kulturella bakgrund och erfarenheter fick en central roll i deras fantasiprocess. De 

här unika rösterna var grunden för det meningsskapande som ägde rum med besökarnas 

upplevelser med objekten. Det här perspektivet menar författaren präglar och är aktuellt bland 

museianställda i museer idag.30 

I hennes artikel understryker hon och argumenterar för att museiprofessionella inte kan 

ignorera besökares unika röster. Framförallt då artikeln indikerar att de är mycket 

genomslagskraftiga när det kommer till tolkningen av objekten. Det blir viktigt att personal 

inom museer blir mer familjära med ett brett spektrum av meningsskapande repertoarer så de 

kan ta itu med deras krafter över besökare. På så sätt blir det lättare för museianställda att 

hantera och förena besökarens uppfattning gentemot utställningarnas motiv. Det underlättar 

heller inte enbart för personalen inom museer utan likväl främjas besökarens uppfattning då 

den vägs in i ett vetenskapligt sammanhang. Att förstå relationen mellan objekten i 

utställningen och besökarens repertoar är ett viktigt steg mot ett förstärkt lärande inom 

museer.31 Elevers genuina röster och deras bakgrund framhävs som viktiga faktorer för att 

                                                           
30 Achiam, Marianne (2016) The role of the imagination in museum visits, i nordisk museologi nr 1, s. 88-100. 
31 Achiam, Marianne (2016) 
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stärka lärande, vilket vi anser kunnas knytas an till kommunikation och samarbete mellan 

skola och museer. På så sätt blir intervjufrågor som rör samarbete en intressant utgångspunkt.  

Eliean Hooper Greenhill (2000) är en pensionerad professor inom museologi och har skrivit 

flertalet artiklar som berör museum och dess lärande. I ett av hennes vetenskapliga verk 

argumenterar hon främst för de värden som finns till lärande inom museum. Hon menar på att 

lärandet inom verksamheten är mycket flexibelt, då det har möjlighet att anpassa sig efter 

samhället. Dessutom har utvecklingen inom museum alltmer gått från ett passivt perspektiv 

till ett aktivt perspektiv. Lärandet sker således inte utifrån från det traditionella behavioristiska 

synsättet, som ser besökaren som passiv mottagare utan istället är det stort fokus på 

kommunikation. Objektet på utställningen förmedlar inte kunskap utan det sker i samband och 

integration med andra, därav har flertalet studier intagit teorier och perspektiv som utgår ifrån 

ett aktivt deltagande i verksamheten för att skapa och forma lärande.32 Elian Hooper Greenhill 

lyfter fram intressanta synpunkter beträffande lärande inom museum, vilket vi anser vara 

relevant för vår undersökning. Det vidgar perspektivet på verksamheten och dess möjligheter 

till kunskap, då den tar upp den historiska förändringen inom verksamheten samt belyser ett 

ändrat förhållningssätt inom teoretisk utgångspunkt.  

4.4 Sammanfattning 

I tidigare forskning synliggörs att vårt problemområde innehar tre olika teman. Temat 

museipedagogik handlar om att söka förståelse kring hur museipedagoger arbetar och vad de 

det innebär att vara museipedagog. Men precis som Berit Ljung och Paul Sjöblom poängterar 

behövs mer forskning om museipedagogik, då det inte har blivit lika genomslagskraftigt som 

de andra tillhörande teman. Det blir viktigt för att skapa en mer rättvis bild kring 

museipedagogikens fördelar. Det är inom det här spektrumet vi bidrar till att skapa en mer 

rättvis bild beträffande museums pedagogiska verksamhet, samtidigt som vi kommer att väga 

in historielärares och elevers uppfattningar. Ett sådant övervägande bidrar till att stärka 

kunskapen om hur andra utomstående aktörer tänker beträffande verksamheten, något som 

inte varit särskilt framskridande i den tidigare forskningen. Det har istället handlat om 

besökares upplevelser och lärandeideal inom verksamheten. Temat museipedagogik öppnar 

upp och hjälper oss att formulera frågor för att i intervjun förstå museipedagogers arbete. 

Besöksstudierna hjälper oss att ställa frågor till elever och lärare i jakt på deras uppfattningar 

                                                           
32 Hooper-Greenhill, Eilean. (2000). Changing values in the art museum: rethinking communication and learning, in International journal of 

Hindu studies, s. 9-31. 
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och upplevelser kring Örebro läns museum. Det sista temat, lärande på museum, hjälper oss 

att ställa frågor till både skol- och museipedagoger. Resultatet utifrån den tidigare forskningen 

angående besöksstudier och lärande på museer hjälper oss således att mer grundläggande 

förstå museipedagogiken.  

5.0 Teoretiska utgångspunkter 
Uppsatsen bygger på teoretiska utgångspunkter inom områdena historiebruk och 

sociokulturellt lärande. Historiebruksteorin blir användbar genom att tidigare forskning visat 

att det finns flertalet historiska värden som kan kopplas an och diskuteras ytterligare utifrån 

historiebruksteorier. Valet av teori grundar sig inte enbart utifrån den påvisade historiska 

kopplingen som framhävs i tidigare forskning, utan det går också att förstå i relation till 

skolan.33 Vi är intresserad av hur människor inom skola använder och uppfattar mötet med 

museum. Därmed blir det aktuellt att använda sig av en historiedidaktisk teori som 

historiebruk, som återspeglar själva användandet, upplevelserna och intentionerna med mötet. 

Det är just det här mötet med historia på olika plan som tv, böcker, museum med mera som 

utgör en naturlig koppling till att använda sig av historiedidaktiska teorier.34 Den andra 

teoretiska utgångspunkten i vår undersökning är det sociokulturella perspektivet. Den är av 

intresse då vi ser att det används tidigare utifrån museipedagogers syn på lärande. Dessutom 

anser vi i enlighet med tidigare forskning och det sociokulturella perspektivet, att lärande 

inom museum sker genom att interagera med varandra. Vi ser det som en positiv syn på 

lärande då man lär i samverkan med andra och i avsnittet kommer vi att presentera de olika 

verktyg och begrepp som perspektivet inrymmer. Det sociokulturella perspektivet aktualiseras 

också utifrån det som Elian Hooper Greenhill (2000) samt John H. Falk och Lynn D. Dierking 

(2012) påpekar. Utifrån deras forskning går det att utläsa att perspektivet har gått från ett 

passivt till ett mer aktivt lärande likt det sociokulturella lärandet.   

5.1 Historiebruk 

Historiebruk handlar om hur vi i samhället använder historia för att uppnå olika syften. Teorin 

hjälper oss att analysera hur människor använder historia. Det centrala med teorin handlar om 

hur historia används och vad bruket fyller för funktioner. Klas-Göran Karlsson (2014) 

påpekar att historiebruken genomsyras av tre generella drag. Det första är det intentionella, 

som handlar om att det finns aktörer bakom bruken. Det kan vara individuella eller kollektiva 

                                                           
33 Karlsson, Klas-Göran (2014) Historia, historiedidaktik och historiekultur - teori och perspektiv, i Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf 

(red.), Historien är närvarande: historiedidaktik som teori och tillämpning, s. 70. 

34Ammert, Niklas (2013) Historia som kunskap: innehåll, mening och värden i möten med historia, s. 9 ff.  
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brukare som nyttjar historien för att tillfredsställa behov och intressen. Det andra draget är det 

funktionella. I det här perspektivet fullgör historiebruket vissa individuella och kollektiva 

funktioner, det är mer systemorienterat än målorienterat. Det innebär att bruket i sig 

härstammar utifrån olika vidmakthållande institutioner istället för specifika individer. Den 

tredje är det historiekulturella draget som främst rör de grundläggande existentiella, moraliska 

och maktorienterade dimensioner i historiebruk. Det är de här dimensionerna och några till, 

mer specifikt sex som Karlsson lyfter för att ytterligare förstå historiebrukets nyanser.35 

 

Det vetenskapliga historiebruket används när det finns behov att upptäcka och rekonstruera. 

Det handlar om att ta reda på och sila ut den mest sanningsenliga historien. Därmed innefattar 

dimensionen övningar om källkritik, och andra övningar att försöka urskilja en sanning. Det 

kan vara övningar i form av granskning, ifrågasätta och tolka. Det här historiebruket anses 

kräva professionella kunskaper och färdigheter av förmedlaren, vilket sällan gäller de andra. 

Det vetenskapliga historiebruket har en inåtvänd funktion, den inåtvända funktionen värnar 

om och har en empirisk hållning gentemot källmaterialet. Det vetenskapliga bruket fyller 

således funktioner som bidrar till verifiering och tolkning.36 

 

Det existentiella historiebruket används för att stärka identiteter. För att ett sådant bruk ska ta 

fart är det viktigt att urskilja ett vi-perspektiv gentemot andra. Förutom en tydlig urskiljning 

gentemot den andra inrymmer också den lilla historien. Det innebär att släktforska, ägna sig åt 

lokalhistoria, hembygdsföreningar, titta på fotoalbum eller bruka andra forum som aktiverar 

den lilla historien. I det existentiella bruket finns det ett starkt behov av att minnas för att 

uppfylla och känna förankring. Det är bland de vanligaste bruken som alla ägnar sig åt, det 

blir också aktuellt vid tragiska händelser som aktiverar det kollektiva minnet.37  

   

Det moraliska historiebruket används för att skapa oro och väcka motstånd mot en orättvisa. 

Oftast handlar det om den historia som är undangömd, orättfärdig eller nedtryckt och måste få 

sin rätta plats i historien. Bruket kan utlösas utifrån en bok, händelse, eller egentligen vad som 

helst som har synliggjort eller uppmärksammat ett historiskt missförhållande. Bruket fyller 

således en funktion i och med att det bidrar till rehabilitering och restaurering inom olika 

                                                           
35 Karlsson, Klas-Göran (2014) s. 70 ff. 
36 Karlsson, Klas-Göran (2014) s. 70-81. 
37 Karlsson, Klas- Göran (2014) s. 70-81. 
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områden, mestadels inom brukets funktioner i Sverige har kopplats till samer för att motverka 

diskriminering och fördomar.38  

 

Det ideologiska historiebruket präglas av historia som stärker och legitimerar den ideologi 

man förespråkar. Genom detta bruk kan man rationalisera historieideologiska budskap. Det 

handlar om att lägga historien till rätta i efterhand utifrån sin ideologiska utgångspunkt. 

Bruket har oftast förknippas med den sovjetiska kommunismen men den kan knytas till 

flertalet olika politiska ideologier. Företräder inom det här bruket är ofta välutbildade och 

skickliga manipulatörer men bruket har också en ljusare sida. Det är då den används till att 

förmedla meningssammanhang som förmår hålla samman och motivera olika 

människogrupper till gemensamt öde, ursprung och mål.39   

 

Det politiskt- pedagogiska historiebruket kräver inga omfattande historiska kunskaper. Det är 

ett väldigt specifikt historiebruk som karaktäriseras av att man sätter ett likhetstecken mellan 

dåtiden och nutiden, för att markera eller förmedla ett budskap. När man brukar historia 

utifrån det här historiebruket är det viktigt att stanna upp och reflektera kring vad det får för 

konsekvenser i praktiken då bruket präglas av förenklingselement. Likheter mellan historia 

och nutid överbetonas och skillnaderna hamnar i periferin.40 

 

Det till sist omskrivna bruket i Klas-Göran Karlssons modell är icke-bruket.  Det används 

bland personer och samhällen som har i syfte att glömma och dölja historia. Det är ett 

medvetet val till att ej förmedla historia då den inrymmer och det kan finnas brister, för att på 

så sätt legitimera sin åsikt, ideologi med mera.41 

 

Utöver de här sex bruken som Karlsson (2014) framhäver i hans modell inryms flertalet andra 

historiebruk. Det handlar om det kommersiella, religiösa och juridiska historiebruk, vilket inte 

ges utrymme i hans typologiska schema då brukens struktur och funktion inryms i de sex 

grundläggande och ovanstående bruken. Till sist poängterar Karlsson att historiebruken kan 

existera och leva i harmoni tillsammans, överlappa varandra eller i konflikt med varandra. Det 

blir viktigt vid analys av historiebruk att tänka utifrån denna relationella aspekt. 42 

                                                           
38 Karlsson, Klas-Göran (2014) s. 70-81. 
39 Karlsson, Klas-Göran (2014) s. 70-81. 
40 Karlsson, Klas-Göran (2014) s. 70-81. 
41 Karlsson, Klas-Göran (2014) s. 70-81. 
42 Karlsson, Klas-Göran (2014) s. 70-81. 
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5.2 Det sociokulturella lärandet 

I boken Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv skriven av Roger Säljö (2014) görs 

en tydlig framställning av det sociokulturella perspektivets innebörd. För att studera lärande 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv måste man poängterar Säljö se till tre olika, men 

samverkande företeelser. Den första berör användning och utveckling av intellektuella 

redskap. Dessa redskap hjälper människor att gripa in i och hantera vardagen utifrån praktiska 

sammanhang. Genom att till exempel kunna lyssna, räkna, känna eller läsa kan individen lösa 

praktiska problem för att på så sätt kunna handla i praktiken. Det andra handlar om de fysiska 

redskapen, såsom telefoner, datorer, kompasser, sjukvårdsutrustning med mera. De fysiska 

redskapen är designade och existerar för att möjliggöra lösningar på den intellektuella arenan. 

Apparaterna som således lyfts fram är en kombination av både intellektuella och fysiska 

redskap. I den sista företeelsen hamnar kommunikation och utveckling av samarbete mellan 

kollektiva och individuella verksamheter i fokus. Det handlar således om att 

kommunikationen mellan olika individer och grupper centreras, för att kunna studera de 

fysiska och intellektuella resurserna. Vi lär oss först när vi ges möjlighet till att samtala och 

tänka kring dessa redskap eller resurser.43 

 

För att skapa samtal och tankelinjer kan vi inte betrakta föremålen eller redskapen som döda 

objekt. Därmed lyfts begreppet mediering fram i perspektivet för att förklara samverkan 

mellan människor och redskap, resurser eller föremål(artefakter). Begreppet mediering 

används då människor inte står i direkt anslutning till eller har en omedelbar relation med 

omvärlden. Ett föremål behöver således medieras för att samtal och diskussioner ska 

möjliggöras. Om vi vill stärka förståelsen till ett föremål kan vi således inte enbart betrakta 

föremålet i sig utan det behövs sättas in i ett sammanhang. Hur har föremålet använts, var 

kommer det ifrån, och vilka erfarenheter synliggörs. En käpp för den skarpsynte kan i många 

fall enbart upplevas som en träpinne, men för en den synskadad kan käppen bli ett väsentligt 

redskap för orientering och integration med omvärlden.44  

 

Roger Säljö (2014) menar på att kunskapssynen inom perspektivet präglas av en varm 

karaktär. Det betyder att skapandet av kunskap har två huvudsakliga utgångspunkter. Det är 

genom kamp och engagemang som kunskap produceras. Lite mer utförligt innebär kampen 

och engagemanget att kunskapssynen är aktiv. Det är inte så att man anammar sig kunskap 

                                                           
43 Säljö, Roger (2014) Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, s. 20 ff.  
44 Säljö, Roger (2014) s. 70 ff. 
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genom att stå på avstånd och observera föreläsningen, museipedagogen, tränaren, läraren eller 

vilken aktör det än må vara. Istället befinner man sig i situationen genom att samtala, 

diskutera, tolka, argumentera och kompromissa med människor.45 

6.0 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att skapa förståelse för vilka möjligheter Örebro läns museum inrymmer 

i relation till historieundervisning. Såsom tidigare forskning visat finns det en tydlig koppling 

till historieundervisningen då flertalet museipedagoger anser att det finns historiska värden 

med verksamheten. Vidare kommer vi då undersöka hur historielärare ser på Örebro läns 

museum som ett läromedel. Slutligen kommer vi även undersöka hur eleverna själva upplever 

sitt besök på Örebro läns museum. Att väga in fler aktörers perspektiv i samband med 

museipedagogik, är något den tidigare forskningen framhåller som viktigt, för att mer rättvist 

kunna skildra museums användbarhet. Den tidigare forskningen belyser oss om att det finns 

stor potential till kunskap och att lära sig på museum och därför blir studien av att undersöka 

möjligheterna till lärande för skolelever av högsta intresse. Undersökningen kommer ge oss 

en bild om museipedagoger, lärare och elever har samma form av syn på Örebro läns museum 

som en utomstående pedagogisk resurs. Den tidigare forskningen resulterade i flertalet 

forskningsfrågor som vi har valt att fastställa utifrån tre övergripande frågor:  

 På vilket sätt anser sig Örebro läns museum vara en pedagogisk resurs för 

historieundervisningen?  

 Hur uppfattar historielärare Örebro läns museum som utomstående pedagogisk resurs? 

 Hur upplever elever sitt besök på Örebro läns museum?  

7.0 Metod 
För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna har vi behövt väga in tre olika målgrupper 

som går att knyta an till Örebro läns museum. Datainsamlingen grundar sig på kvalitativa 

intervjuer som samlats in genom den så kallade snöbollseffekten. Genom att påbörja en 

mailkonversation med chefen för pedagogisk verksamhet på Örebro läns museum blev vi 

hänvisade att höra av oss till ett högstadium, som inom kort tid skulle gästa verksamheten. På 

detta högstadium kontaktade vi sedan historielärare och genom lärarna kunde vi nå ut till 

eleverna. Denna urvalsmetod går vid namnet snöbollseffekten. Totalt inkluderades sex 

                                                           
45 Säljö, Roger (2014) s. 26 ff. 
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personer i intervjuerna, varav en museipedagog, två historielärare och tre högstadieelever, en 

elev från varje årskurs. Kvalitativa studier omfattar ofta ett litet antal personer, men försöker i 

gengäld undersöka ett fenomen desto djupare.46 Det möjliggörs bland annat genom att vara 

perspektivmedveten som är ett viktigt kriterium inom den kvalitativa analysen. Det är något vi 

har tagit fasta på genom att se till flertalet olika aktörer, vilket bidrar till att skapa en mer 

rättvis bild av problemområdet.47 I analysen skriver Max Orrenius om hur historielärarna 

uppfattar Örebro läns museum som utomstående pedagogisk resurs. Kasper Könyves kommer 

att analysera hur eleverna upplever vistelsen på Örebro läns museum. Museipedagogsanalysen 

skrivs gemensamt efter genomförd expertintervju. Expertintervjun syftar till att skapa 

förståelse för hur Örebro läns museum kan vara en pedagogisk resurs för 

historieundervisningen. 

7.1 Expertintervju 

Till skapandet av expertintervjun valde vi att utgå ifrån en femstegsmodell som vi kommer att 

redogöra för samtidigt som vi lyfter fram vårt agerande utifrån stegen. Det första steget är att 

fastställa vilken form av expert du är ute efter. Vi valde att intervjua chefen för den 

pedagogiska verksamheten på Örebro läns museum, då vi ser hen som en expert inom sitt 

område. När experten är vald är det andra att ge respondenten en tydlig förhandsvisnings av 

intervjufrågor, så hen har möjligheten att förbereda sig inför den kommande intervjun. Över 

email berättade vi om både vår undersökning och vårt syfte med intervjun, vilket intresserade 

experten och resulterade i att vi lyckades boka in vår intervju i början av maj. I skapandet av 

en tydlig förhandsvisning valde vi att rubricera ett övergripande syfte med intervjun, lyfta 

fram tidsomfattning samt att dela in intervjun i olika teman. Det blir viktigt för att kunna 

effektivisera intervjutillfället till dess fulla potential. Ifall man väljer att skippa detta steg så 

blir risken större att intervjun hackar eller att missförstånd sker, vilket påverkar 

undersökningen negativt. Tredje steget betonar vikten av att involvera fler personer än den 

valda experten i sin undersökning, annars tenderar experter inom specifika områden att skapa 

en tjatig och upprepande analys. Det handlar om att få varierande åsikter och synpunkter då 

det ger ett mer rättvist resultat, där ett rättvist resultat höjer validiteten.48 Därmed valde vi att 

använda oss av lärare och elever som nyligen använt sig av Örebro läns museum, för att stärka 

undersökningens validitet. Modellens fjärde steg lyfter fram att man ska försöka få fram de 

smarta frågorna, de frågor som lyfts fram i den tidigare forskningen. Steget poängterar också 

                                                           
46 Mc Cracken, Grant (1988) The long interview. Qualitative Research Methods 13. London: Sage Publications, Vol 13 s. 88-140. 
47 Larsson, Staffan (2005) Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk Pedagogik, Vol. 25, nr 1, s.16–35. 
48 Design Kit, Expertintervju Elektronisk källa: http://www.designkit.org/methods/43 Hämtad: 2017-04-22. 

http://www.designkit.org/methods/43
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att trots goda förberedelser är det alltid bra att hålla sin intervjuguide flexibel för att ta fast på 

fler intressanta ingångar i relation till ens undersökningsfrågor.49 Utformandet av vår 

expertintervju blev således starkt präglad av de frågor och intressen som väcktes i den tidigare 

forskningen, samtidigt som vi tog fast på flexibiliteten genom att ställa följdfrågor och vara 

lyhörda under intervjun. Det femte och sista steget i modellen handlar enbart om vikten att 

spela in expertintervjun, gärna med flera olika verktyg.50 Här valde vi att använda oss av både 

datorer och mobiltelefoner vid inspelning för att säkerställa att materialet inte skulle gå 

förlorat. 

7.2 Semi-strukturerad intervju 

Att vi valde den semi-strukturerade intervjuformen för intervjuerna med lärare och elever 

berodde främst på att vi ansåg oss kunna uppnå bästa möjliga resultat. När man karaktäriserar 

en semi-strukturerad intervju, ska intervjun inledas med ett par öppna frågor. Intervjun 

smalnar sedan av genom att lyfta fram mer detaljrika frågor.51 Utifrån dessa riktlinjer 

utformade vi intervjun genom att lyfta mer lättsamma frågor till en början, till exempel 

tillfrågades eleverna om de varit på Örebro läns museum tidigare och i lärarintervjuerna 

berördes deras lärarbakgrund och utbildning. Ett övervägande som också går att koppla till 

Patel och Davidson (2011) som understryker att om respondenten känner sig bekväm, skapas 

en mer naturlig och bekvämare dialog mellan intervjuaren och intervjurespondenten.52  

I en semi-strukturerad intervjumetod skall specificerade frågor utgå från en mall, men dessa 

frågor kan anpassas beroende på personens bakgrund och situation. Där frågorna både kan 

modifieras samt utvecklas ifall intervjuaren i fråga känner att det kan skapa bättre, mer 

ingående och mer detaljrika svar.53 Att man anpassar frågor efter person till person kan bidra 

till att intervjuerna inte blir identiska, vilket resulterar i att man får olika typer av svar och 

åsikter.54 Den semi-strukturerande intervjumetoden anser vi därför bli användbar då dess 

flexibla förhållningssätt möjliggör intervjuer utifrån olika målgrupper, vilket i vårt fall är 

lärare och elever. Samtidigt som materialet kan bli mer varierat och på så sätt får vi en bättre 

förståelse kring hur Örebro läns museum fungerar som utomstående pedagogisk resurs.  

Kasper kommer utföra semi-strukturerade intervjuer med eleverna. Intervjuerna sker 

omgående efter att eleverna besökt Örebro läns museum. Som nämnts tidigare kommer 

                                                           
49 Design Kit, Expertintervju 
50 Design Kit, Expertintervju  
51 Patel, Runa. & Davidson, Bo. (2011) Forskningsmetodikens grunder. s. 73. 
52 Patel, Runa. & Davidson, Bo. (2011) s. 75. 
53 Patel, Runa. & Davidson, Bo. (2011) s. 76. 
54 Bryman, Alan (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. s. 301. 
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Kasper totalt intervjua tre elever. En elev från respektive årskurs, som blivit handplockade av 

historieläraren. Den stora skillnaden mellan Kaspers semi-strukturerade intervjumetod och 

Max semi-strukturerade intervjumetod är att Kaspers intervjupersoner inte ges en 

förhandsvisning av frågorna, vilket innebär att eleverna inte kommer kunna förbereda sig. 

Intervjun med eleverna handlar i första hand om hur de upplevde själva besöket på Örebro 

läns museum, därför valde Kasper att inte tilldela eleverna en förhandsvisning. Dessutom stod 

det inte heller klart under vårt besök på skolan vilka elever som skulle delta, vilket också 

bidrog till att en förhandsvisning uteblev. Elevintervjuerna gjordes dock direkt efter deras 

visning på Örebro läns museum då deras tankar och synpunkter gällande deras upplevelse var 

som färskast. Väljer man att vänta en vecka innan utförandet av intervjuerna ökar risken att 

detaljer, åsikter och synpunkter går förlorat.55  De två historielärarna tilldelades å andra sidan 

en förhandsvisning av intervjufrågorna. Framförallt då historielärarnas upplevelser inte är lika 

centrala utan det istället berör uppfattningen av Örebro läns museum som pedagogisk resurs. 

Dessutom var det tidigt kartlagt vilka historielärare som skulle ställa upp, vilket underlättade 

tilldelandet av en förhandsvisning. Därmed ges historielärarna chansen att förbereda sig, för 

att på så sett effektivisera intervjutillfället och stärka undersökningen. 

7.3 Etiska aspekter 

I intervjuer av olika slag och riktad till olika målgrupper som genomsyrar vår undersökning är 

det viktigt att se till varje målgrupp och via kommunikation fastställa och väga in etiska 

aspekter.    

Björn Häger (2007) menar på att det första etiska övervägandet man bör göra i relation till 

intervjuer är att klargöra, vilken titel som tilldelas respondenten och vad som är syftet med 

undersökningen.56 Elever, historielärare och skola förblir anonyma i vår undersökning, vilket 

vi klargjorde inför de involverade lärarna och eleverna under ett besök på skolan. Den 

intervjuade museipedagogen Johanna Björck ansåg att anonymitet inte spelade någon roll. 

Hon är dessutom den enda pedagogen på Örebro läns museum så det är relativt enkelt att ta 

reda på och därmed används hennes riktiga namn. Ett skolbesök kan dock inte ske 

hursomhelst utan det förutsätter tillstånd.57 Genom att i första hand blivit rekommenderad av 

museipedagogen på Örebro läns museum, lyckades vi genom telefonkontakt etablera en 

relation och därmed boka besök. I förhandsvisningarna valde vi att skriva det övergripande 

                                                           
55 Bryman, Alan (2002) s. 302. 
56 Häger, Björn (2007) Intervjuteknik, s. 177.  
57 Häger, Björn (2007) s. 196. 
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syftet och under samtal med eleverna förklarade vi att det är deras upplevelse som står i fokus, 

därav delades ingen förhandsanvisning ut.  

Ett annat etiskt övervägande som blev aktuellt för oss var att utforma en medgivarblankett. Ett 

sådant etiskt övervägande är grundläggande vid intervjuer av omyndiga och därmed måste 

deras vårdnadshavare kontaktas.58 Med hjälp av en mall från Borås högskola lyckades vi 

utforma en tydlig medgivarblankett, se bilaga D.59 

8.0 Analys 
I det här avsnittet presenteras analysen utifrån intervjuerna med museipedagog, historielärare 

och elever. Analysen av museipedagogen skrivs gemensamt. Max ansvarar för analysen av 

historielärare och Kasper ansvarar för elevanalysen. 

8.1 Analys av museipedagog - gemensamt 

Johanna Björck börjar med att förklara, att hon är den enda fastanställda museipedagogen på 

Örebro läns museum. ”Första gången jag kom in, var 1999.” därefter lyckades hon hänga kvar 

på Örebro länsmuseum och fick till sist en fast tjänst år 2005. Det är så det brukar gå till i 

museivärlden förklarar hon, då det finns ont om tjänster. Efter gymnasiet kom hon fram till att 

affärsjobb inte var något för henne och istället började hon studera. Först läste hon ett halvår 

pedagogik i Örebro, som då var en högskola, därefter insåg hon att hennes intressen handlade 

om historia och konst, museiämnena helt enkelt. Hon studerade sedan under fyra år på Umeås 

universitets museologiprogram med inriktningarna etnologi och museologi. Vidare hävdar 

hon att "föremålen var inte lika intressant, som att förmedla.". Därmed resulterade det i att 

hon blev museipedagog på Örebro läns museum.60 

Under hennes tid på Örebro läns museum förklarar hon att verksamheten genomgått 

förändringar. ”Då var vi många fler anställda, då var vi ungefär, jag tror vi var 60–70 

anställda, idag är vi 25. Å vi gör ungefär lika mycket arbete, så att tempot har blivit mycket 

högre eh samtidigt tycker jag att det har professionaliserats lite.”. Vidare förklarar hon att 

förut var det många som ”grottade ner sig.” det kunde således finnas anställda som hade 

mycket specifika områden, exempelvis kunde man fokusera på ett decennium medan det idag 

är mycket mer publiktillvänt. Hela branschen har förändrats menar Björck. Det finns ingen 

plats för specifika kunskaper, experter eller forskare, utan idag arbetas det mer med 
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59 Bilaga D: Medgivande blankett 
60 Intervju av Johanna Björck, 2017-05-03 "På vilket sätt anser sig Örebro läns museum vara en pedagogisk resurs för 

historieundervisningen", av Max Orrenius & Kasper Könyves. 
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utställningar och det publiktillvända.61 Museipedagogens påståenden är tydligt förknippat 

med det Kerstin Smeds framhäver i sin artikel. I artikeln uppmärksammas konflikten mellan 

det publiktillvända uppdraget och det ursprungliga uppdraget, där det publiktillvända 

kritiserats då det sker på bekostnad av kunskap och status, men utifrån museipedagogens 

resonemang skulle det kunna tolkas som att det inte behöver vara så, snarare blir det 

professionellt att fokusera på det publiktillvända i dagens samhälle.62 

Björck redogör för vikten av att involvera läroplanen i sitt yrke. Det är något som har blivit 

aktuellt ”mer och mer på senare år.”. Hon berättar att de flesta museipedagoger är med i ett 

nätverk där det frekvent samtalas om hur man når ut till skolor eller lärare. Framförallt då det 

upplevs vara ett stort problem. Hon menar att "lärare har väldigt mycket att göra, mycket att 

tänka på, de ska vara även sköta det sociala och sådär.". Efteråt belyser hon vikten av att nå ut 

till de lärare som har ett särskilt intresse. Ett annat dilemma är att det är krångligt och 

tidskrävande att ta sig hit. ”Man märker att lärare kanske inte kan komma hit om de inte ser 

den direkta nyttan liksom, så gjorde man kanske inte riktigt förr utan det var mer att det här 

erbjuder vi, kom hit liksom.”.63 Det bör således vara ett syfte bakom museibesöket för att 

uppmärksamma lärare, vilket skulle kunna kopplas till det första generella draget som Klas-

Göran Karlsson (2014) menar präglar alla historiebruk. Utifrån citaten synliggörs således att 

museet gått från att genomsyras av ett mer funktionellt drag till att bli mer intentionellt där 

verksamheten nyttjas i relation till skolors mål och riktlinjer. 

I hennes utskick till skolor och lärare försöker hon därför skriva om utställningen, vilka teman 

som inryms och hur det kan kopplas till läroplanen. Dessvärre upplever museipedagogen att 

utskicken tenderar att fallera, då det oftast skickas till en infoadress eller rektorsadress ”å man 

vet inte riktigt om den liksom sipprar ner till alla lärare.”. Avslutningsvis poängterar Björck 

att det blir viktigt att söka förståelse för vad skolor vill ha och behöver och "kanske föra en 

dialog." det är också bra att ha skolor som referensgrupper, för att ta reda på vad som kan vara 

intressanta frågor att ta upp i anknytning till utställningar.64 Det blir tydligt att 

samarbetsaspekten och läroplansaspekten framstår som viktiga faktorer för att nå ut till olika 

skolor och att få lärare utnyttja Örebro läns museum. Museipedagogens uppfattning är således 
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starkt i linje med det den tidigare forskningen uppmärksammat, såsom vikten av god 

kommunikation och tydliga riktlinjer som effektiviserar lärandet.65  

Förutom att arbeta mot skolor förklarar hon att ”sen gör jag ju mycket annat, för det är ett 

ganska litet museum, så jag jobbar mycket med utställningar, jag kan va 

utställningsproducent, där man är liksom projektledare, jag jobbar med programläggning 

ibland, bokar föreläsare och sådär.”. Hon ansvarar även för alla barn-, familj- och 

helgaktiviteter.66 Precis som i enlighet med Berit Ljungs avhandling, så blir uppgifterna för 

museipedagogerna i mindre verksamheter mer nyanserade.67 

När det kommer till strategier för att involvera elever, konstaterar hon att det kan skilja sig 

avsevärt beroende på målgrupp. Hon belyser att lek blir meningsfullt vid besök av förskolan 

och småbarn. För äldre kan det handla om värderingsövningar, att ställa frågor, grupparbeten, 

eller att lösa uppgifter. ”Man tänker ju så som pedagog att det inte bara jag som ska stå och 

prata utan man ska få till en dialog.”.68 Hennes tillvägagångssätt för att skapa dialog skiljer sig 

därmed beroende på målgrupp, vid yngre besökare skulle hennes synssätt kunna likställas 

med Lorraine Foreman-Peck och Kate Travers (2013) andra strategi för hur museipedagoger 

arbetar, vilket präglades av ett mer lekfullt lärande. Äldre individer å andra sidan tillskrivs 

stora likheter utifrån den första strategins karaktärsdrag, där det handlar om att 

kommunikation uppstår genom frågor och olika värderingsövningar.69 

För att skapa en dialog poängterar hon även att den pedagogiska aspekten vid utställningar 

blir viktigt då alla utställningar inte är uppbyggda som ett pedagogiskt verktyg, därför blir det 

viktigt att anpassa utställningar för att göra det mer intressant för klassen. Bland annat kunde 

det handla om att arbeta med texter så att de inte blir för svåra. Det är också viktigt med en 

rödtråd i själva framförandet så det blir tydligt och kan kopplas vidare, dessutom tillägger 

Björck att utrymmes aspekten är viktigt att tänka på. Stora klasser kan bli problematiskt men 

på grund av tidsbrist, är det sällan lärare kan dela upp klasserna understryker hon. 

Avslutningsvis tillägger hon att ”man tar hänsyn till olika lärostilar för en del tar till sig 

genom att läsa andra genom att lyssna och sådär.”.70 Hennes argument och tankar kring 

museipedagogik präglas starkt av det sociokulturella synsättet på lärande i verksamheten. 

Genom att utforma och anpassa utställningar och med pedagogisk medvetenhet blir det 

                                                           
65 Foreman-Peck Lorraine & Travers Kate (2013) 
66 Intervju av Johanna Björck, 2017-05-03 Max Orrenius & Kasper Könyves 
67 Ljung, Berit (2009) 
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sociokulturella perspektivet påtagligt, inte minst genom att aktivera olika sinnen med fokus på 

att skapa en dialog. Ett annat intressant övervägande som framkommer i stycket är 

bearbetningen av texter. Precis som Ida Bennicke (2016) påpekar tycks även museipedagogen 

förstå vikten av att göra texter mer personliga och läsbara, för att främja kommunikation och 

besökares intresse.71 Bearbetning av texter blir således ett sätt att underlätta mötet med olika 

föremål på museet, vilket därmed har tydliga anknytningar till det sociokulturella begreppet 

mediering.   

De värden som Björck ser sig finnas i relation till historieundervisningen är ”dels är det ju det 

att det som är liksom museernas grej är att vi har de riktiga sakerna här, det är ju det liksom vi 

bygger på också att här kan man se de riktiga prylarna.”. Därefter exemplifierar hon utifrån 

deras forntidsutställning, som låter barn och unga ”hålla en stenyxa i handen och de fick testa 

att göra eld, liksom vikingavis och de fick prova kläder det är ju det där liksom att göra det 

lite genuint och så.”. Vidare förklarar hon att ”vi kan hjälpa till att levandegöra saker som 

man kanske bara läser om i skolan kan vi mer visa bilder och sådär.”.72 I stycket blir det 

påtagligt att museet kan användas för att söka förståelse om olika händelser och föremål, 

vilket kan kopplas till det vetenskapliga historiebruket. Genom flertalet pedagogiska 

överväganden som karaktäriseras av att uppleva, levandegöra och använda olika föremål 

främjas elevers förståelse och tolkning av historiska skeenden och källor.  

Själva miljöombytet ses också som en viktig aspekt för att stärka elevers lärande, då flertalet 

lärare har påpekat att eleverna lyssnar och tar till sig på ett annat sätt än i skolan. Björck 

påpekar att det blir mycket viktigt att ”fånga de direkt.” Därefter understryker hon vikten av 

att ha en spännande berättelse. Utifrån en text skriven av Sokrates, som uttrycker att 

ungdomar alltid karaktäriserats som besvärliga, exemplifierar hon hur ett sådant infångade 

kan se ut. Texten menar museipedagogen blir intressant ur ett elevperspektiv, då ungdomar 

kan relatera till den. Efter att ha belyst när texten skrevs, visar det sig att den inte är skriven i 

nutid som många ungdomar kan tro, utan för 2500 år sedan.  ”Så redan då såg vuxna på 

ungdomar på det här sättet och då fångar man dem liksom.”. Vidare förklarar hon att eleverna 

då känner att ”det här handlar om mig och det kan låta som en klyscha men det är ganska 

viktigt.”. Mot slutet av intervjun förklarar Björck vad museet kan tillföra eleverna. Hon menar 

på att det blir svårt att ställa krav på specifik kunskap utan istället handlar det om att fostra 

framtida museibesökare så att skolor, barn och ungdomar återkommer. Hon vill ge eleverna 

                                                           
71 Intervju av Johanna Björck, 2017-05-03 Max Orrenius & Kasper Könyves 
72 Intervju av Johanna Björck, 2017-05-03 Max Orrenius & Kasper Könyves 
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en aha-upplevelse för att skapa perspektiv och kunna beröra de.73 Hennes mål med besöket 

präglas således främst av att ge eleverna en tankeställare, genom att fokusera på aha 

upplevelser, vilket kan beröra och skapa perspektiv bland eleverna. Det går att koppla till 

Berit Ljungs (2009) avhandling som understryker vikten av att väva in aha-upplevelser i ett 

sammanhang eller problem, vilket berikar lärandet och skapar intresse.74 Det blir tydligt att 

aha-upplevelser i museipedagogens utlåtanden inte tillskrivs ett värde i sig, utan istället 

förekommer upplevelserna i relation till att beröra och skapa perspektiv. 

8.2 Analys av historielärare 1 - Max 

Den första historieläraren som intervjuades blev behörig lärare 2007 men på grund av 

barnledighet har hen inte kunnat arbetat i mer än i sex år. Läraren har en mycket positiv syn 

på museer som alternativ lärmiljö. ”Ju fler ställen man kan komma till, desto bättre.” hävdar 

läraren. Vidare förklarar hen att elever tar till sig kunskaper på olika sätt och hur värdefullt det 

kan vara att lyssna till andra människor, därav är det viktigt att ta sig till nya lärmiljöer.75 

Argumenten går att koppla till läroplanen som betonar vikten av miljöombyte för att främja 

kunskapsutveckling.76 Läraren ansåg att elevernas intresse blir extra påtagligt när 

museipedagogen levandegör saker. Själva levandegörandet synliggjordes bland annat genom 

ett samtal om att man idag ungefär handlar 13kg kläder. Läraren menar på att siffran i ett 

sådant sammanhang blir diffus men genom att skicka runt en klädesboll som väger 13kg får 

eleverna själva känna och uppleva hur mycket kläder det faktiskt rör sig om.77 Övningen är 

något som går hand i hand med det sociokulturella perspektivet. Eleverna ges möjlighet till 

delaktighet, genom att aktivera de intellektuella redskapen, i det här fallet mestadels känseln.  

Kontakten med specifikt Örebro läns museum är inte alls särskilt framskridande påpekar 

läraren. I princip var det första gången hen besökte museet. Via mail nådde Örebro läns 

museum ut till skolan och det var så läraren kom i kontakt med verksamheten. Läraren ansåg 

att innehållet var intressant då det handlade om arbetsvillkor och miljöaspekter, som lätt går 

att koppla till det centrala innehållet i historieämnet. Dessutom menar läraren att det kan 

kopplas till det mer övergripande i läroplanen, som handlar om den demokratiska aspekten 

och hur man beter sig, där respekten inför den som ska hålla i visningen blir viktig.78 Precis 

som i enlighet med Berit Ljungs avhandling, synliggörs även här att respekt och demokrati 
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blir genomsyrande värden inom verksamheten.79 Det blir viktigt att kunna koppla och 

använda sig av det i sin undervisning, ”så att man inte bara går på någonting bara för att det är 

en kul grej.” konstaterar sedan läraren.80 Här synliggörs att lärarens uppfattning av Örebro 

läns museum anses bli mer fruktbar om det råder intentionella drag. Utifrån lärarens argument 

kan det även tolkas som en viss oro existerar. Oron kan förstås i likhet med det Foreman-Peck 

Lorraine och Travers Kate (2013) uppmärksammar, nämligen att det oftast finns en oro över 

museers anpassning till lärares behov.81 

Läraren medger att hen inte använt sig mycket av Örebro läns museum, hen menar att under 

planering inför arbetsområden är det lätt att glömma bort vilka resurser som finns att tillgå, 

samtidigt som hen menar att man inte är särskilt insatt i vad Örebro läns museum har att 

erbjuda. Däremot tror hen att museet har stor potential att främja historieundervisningen 

framförallt när det kommer till källor, då det går att sätta in ett föremål i ett historiskt 

sammanhang. Dessutom understryker hen att ett sådant tillvägagångssätt går att koppla till de 

olika förmågorna i ämnet.82 I betoningen på källor i intervjun och potentialen som finns med 

att arbete utifrån källor skulle lärarens uppfattning kunna kopplas till det vetenskapliga 

historiebruket. Historiebruket innefattas av tolkning, att söka historisk förståelse och stärka 

sin källkritiska förmåga genom ett objekt eller en händelse. De förmågor läraren syftar till att 

Örebro läns museum kan bidra med synliggörs således utifrån det vetenskapliga 

historiebrukets karaktär.  

Hen uppfattar även att verksamheten tydliggör för eleverna. Exempel som läraren under 

intervjun valde att belysa handlade om hur en klädgarderob såg ut under efterkrigstiden 

gentemot hur den ser ut idag för att uppmärksamma konsumtions skillnader. Ett annat var en 

film om de ogynnsamma förhållandena för klädproduktion i Bangladesh. Det sista exemplet 

handlade om hur elever fick studera sina egna klädesplagg och sedan fästa nålar på en 

världskarta, för att markera var de tillverkats. Efter sådana tydliggöranden hörde läraren hur 

diskussionerna gick mellan eleverna. Flertalet blev intresserade men många fick också dåligt 

samvete då de fick perspektiv på hur bra de har det tillskillnad mot förr i tiden och på andra 

platser i världen.83 Eleverna tillåts genom övningarna att vara aktiva samtidigt som de får 

möjlighet att lära sig genom att olika sinnen aktiveras, vilket i sin tur fick eleverna att samtala 
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och delta. Lärarens uppfattning och upplevelse av besöket på Örebro länsmuseum påvisar 

således en tydlig koppling till det sociokulturella perspektivet, där olika intellektuella verktyg 

appliceras för att främja ett aktivt deltagande och kommunikation. 

Läraren själv upplever att det finns en stor potential med museet, men under besöket blev 

möjligheten till samtal lidande. Hen förklarar att elever som tycker det är mindre intressant 

tenderar att begränsa andra samtidigt som mycket förflyttning i kombination med trånga 

lokaler hämmar möjligheten till samtal. I sitt fortsätta arbete med Örebro läns museum menar 

läraren på att ”dels är det upp till mig att kolla upp vad som finns men även om de vill att 

skolor ska komma dit så kanske också vara lite tydlig med vad de har, och de också kanske 

ska vara lite insatta i då läroplanen, vad är det skolorna efterfrågar, vad är det skolorna vill 

ha.". Hon tydliggör sedan och hänvisar till demokrativerkstaden i Stockholm, där hon 

upplevde att det fanns tydliga riktlinjer med vad som förväntas med besöket. Det var 

genomtänkt och det fanns en anknytning till vad eleverna skulle få med sig i relation till sin 

utbildning. Vid klarare riktlinjer och mål med museibesök underlättas planeringen innan då 

man kan förbereda sina elever inför museibesöket och dess teman. Eleverna ges större 

förförståelse samtidigt som det kan öka intresset, hävdar respondenten avslutningsvis.84 Hens 

avslutande argument är något som skulle kunna kopplas till både det sociokulturella 

perspektivet samt Paul Sjöbloms (2010) avhandling. Speciellt då lärarens argument 

illuminerar att elever inte står i någon direkt kontakt med museet, utan för att skapa aktivitet, 

främja diskussioner och förstå behövs mediering. Mediering behöver därför inte enbart 

tillskrivas som museipedagogens uppgift, utan likväl skulle en god dialog och tydliga 

riktlinjer från museet bidra till att lärare kan förse elever med förkunskap och verktyg innan 

besöket, vilket i sin tur stärker lärandet och upplevelsen. Enligt Sjöblom skulle ett sådant 

samarbete även bidra till fördjupad kunskapsinlärning.85 

8.3 Analys av historielärare 2 - Max 

Den andra historieläraren som intervjuades är behörig lärare sedan 14 år tillbaka och har 

under tiden arbetat i både Örebro- och Hallsbergkommun. Hen har en mycket positiv 

uppfattning av att använda museer som en alternativ lärmiljö. ”Dessutom borde det vara en 

självklar typ av lärmiljö för alla skolor.”. Hen anser att ett besök eller när någon besöker 

skolor vaknar eleverna till, ”därför kan det vara rätt fiffigt, att ofta eller titt som tätt lämna 
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skolmiljön.”.86 Återigen legitimeras miljöombyte genom att eleverna vaknar till och deras 

kunskap främjas, vilket läroplanen understryker.87 Hen förklarar vidare att museer har 

möjligheten att ”gå all in.” framförallt då de både har tid och resurser, för att lägga fram en 

pedagogisk tanke eller att presentera ett tema. Läraren upplevde att utställningen om kläder 

var strukturerad och genomtänkt. Då hen upplevde att mycket av de museet tog upp går att 

koppla till olika ämnen och såg stora möjligheter att kunna utforma någon form av 

bedömningsmatris efter besöket.88 Det skulle kunna tolkas som att museibesöket blev mer 

fruktbart, eftersom läraren ansåg att det fanns kopplingar till skolämnena som i sin tur 

skapade bedömningsmöjligheter. I likhet med det den tidigare forskningen uppmärksammat, 

bland annat Lorraine Foreman-Peck och Kate Travers (2013) synliggörs att lärandet blir mer 

givande om museet intar ett specifikt fokus utifrån undervisningen eller får olika riktlinjer att 

förhålla sig till.89  

Hen redogör också för hur det såg ut under besöket. Man förflyttade sig från monter till 

monter, museiintendenten ställde en fråga och att tydliggöra var tre exempel läraren gav, 

vilken hen menade på gav eleverna möjlighet till att vara mer aktiva och tänka efter. Det är 

stor skillnad då eleverna får förflytta sig tillskillnad från ett klassrum där det blir mer 

stillasittande, vilket gör det lite mer spännande. ”Plus som sagt att de kan ju då eh lägga 

energi och kraft på att plocka fram de här liksom pedagogiska, hjälpmedel eller vad det nu 

kan vara.”. Hen belyser en klädesboll som skickades runt och menar på att det är ett häftigt 

pedagogiskt knep som eleverna minns, samtidigt som det tog drygt 15 sekunder för varje elev 

att känna på bollen, något som inte hade varit möjligt i klassrummet, men det är just därför det 

blir aktuellt att besöka museum menar läraren.90 Återigen uppmärksammas klädesbollen, 

samtidigt som hens uppfattningen av lärandet ligger i linje med det sociokulturella 

perspektivet. Det är genom pedagogiska knep och hjälpmedel som läraren poängterat, att 

elever blir mer aktiva och ges möjlighet till reflektion. Det sociokulturella Perspektivets 

varma karaktär blir under historielärarens redogörelse påtaglig. 

Läraren menar på att kontakten med Örebro läns museum är alldeles för dålig. Deras utskick 

som sker till olika skolor i kommunen, menar läraren många gånger tenderar att fallera. 

Framförallt då det museet erbjuder inte ligger i linje med vad skolorna håller på med. Det blir 

                                                           
86 Intervju av historielärare 2, 2017-05-03, "Hur uppfattar historielärare Örebro läns museum som utomstående pedagogisk resurs", Max 

Orrenius. 
87 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, Stockholm, 2011 
88 Intervju av historielärare 2, 2017-05-03 Max Orrenius. 
89 Foreman-Peck, Lorraine  & Travers, Kate (2013) 
90 Intervju av historielärare 2, 2017-05-03 Max Orrenius. 

http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/author/Foreman-Peck%2C+Lorraine
http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/author/Travers%2C+Kate
http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/author/Foreman-Peck%2C+Lorraine
http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/author/Travers%2C+Kate
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viktigt att vara flexibel påpekar läraren i relation till användandet av Örebro läns museum. 

Besöket i sig är värdefullt och det behöver inte alla gånger vara skräddarsytt för att passa in i 

deras aktuella arbetsområde. Men läraren betonar ändå att om museet nu vill att skolor ska 

delta på utställningar och komma på besök, skulle det vara bra att museet skickar ut 

information eller om de nu ”önskar att man har någon form av intro, för att de anser att det 

kan tillföra eleverna mer, så är det bra.”.91  

Det är viktigt att uppmärksamma lärarens tankar kring samarbetet då det blir tydligt att läraren 

är villig att bidra till ett bättre besök, genom att belysa och introducera eleverna inför 

utställningen, temadagen eller vad det nu kan vara. Här synliggörs ännu en gång att 

skolpedagoger har en drivkraft att arbeta tillsammans med museet för att uppnå ett godare 

resultat. Mediering är inget som enbart behöver härstamma från museipedagogen utan likväl 

kan läraren förstärka förståelseramen hos elever, om informationen och kommunikationen 

mellan skolor och museer fungerar. I enlighet med Lorraine Foreman-Peck  och Kate Travers 

(2013) synliggörs att samarbetet och kommunikationen emellan är viktig för att museer ska 

bli mer tillgängliga i undervisningen.92  Det är intressant hur läraren lyfter fram vikten av 

flexibilitet i relation till museer, samtidigt som Eliean Hooper Greenhill (2000) menar på att 

lärandet inom museer är mycket flexibelt.93 Med två flexibla verksamheter borde inte 

samarbete vara alltför komplicerat, samtidigt som möjligheterna blir många. 

Läraren själv hävdar att hen skulle vilja använda sig av museer i alla möjliga sammanhang i 

sin historieundervisning. Dessvärre upplever hen inte att Örebro läns museum gjort några 

goda intryck för att lyckas med det. Givetvis kan det vara hen som är för dåligt insatt i vad 

verksamheten har att erbjuda samtidigt som hen upplever att det inte är särskilt tilltalande för 

historieundervisningen. ”Skulle de gå ut med att, på samma sätt som det är med tema kläder, 

nu kommer vi köra Örebro industristaden, såhär såg Örebro ut på 1800-talet, vad var vi? vad 

var skor, vad var Örebro? skor och tändstickor.”.94 I citatet synliggörs tydliga kopplingar till 

det existentiella historiebruket då den lilla historien uppmärksammas. Det ställs frågor i citatet 

som går att knyta an till identitet på så vis skapas gemenskap, som får eleverna att känna 

tillhörighet. I lärarens exempel visar sig således ett existentiellt historiebruk kunna användas 

inom Örebro läns museum.  

 

                                                           
91 Intervju av historielärare 2, 2017-05-03 Max Orrenius. 
92 Foreman-Peck, Lorraine  & Travers, Kate (2013) 
93 Hooper-Greenhill, Eilean. (2000) 
94 Intervju av historielärare 2, 2017-05-03 Max Orrenius. 

http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/author/Foreman-Peck%2C+Lorraine
http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/author/Travers%2C+Kate
http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/author/Foreman-Peck%2C+Lorraine
http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/author/Travers%2C+Kate
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Vidare berättar läraren att museer får eleverna att vara aktiva samtidigt som det visualiserar 

och levandegör. Respondenten konstaterar att ett museum ska vara en upplevelse för eleverna 

samtidigt som det bör finnas tydliga uttalade mål med besöket. Men för att lyckas med detta 

anser hen att Örebro läns museum behöver klättra ytterligare några steg. Läraren börjar prata 

om Stockholm och hur upplevelsebaserat deras museer är, det är skådespeleri, uppbyggda 

miljöer där man får möjlighet att kliva in i någonting eller sätta på sig någonting. I sådana 

miljöer där det satsas på utveckling blir museer mer attraktivt både för lärare och elever och 

hen menar på att, ”ett fungerande museum, skulle kunna ge alla typer av 

utbildningsmöjligheter som man eftersträvar.", därmed menar läraren på att begränsningarna 

förblir få gentemot historieundervisningen.95 Det blir tydligt att potentialen med museum är 

stor, men det är också intressant hur läraren skapar en bild kring ett fungerande museum, 

såsom i Stockholm. Mycket av lärarens syn tycker jag mig kunna kopplas till Lorraine 

Foreman-Peck och Kate Travers (2013) andra exempel på hur museipedagoger arbetar. Ett 

arbetssätt som präglas av rollspel, att uppmuntra fantasi genom upplevelsebaserade miljöer, 

interaktion och ge elever möjligheten till att använda sina förkunskaper och erfarenheter 

genom en mer upplevelsebaserad och lekfylld arena.  

 

I ett önskvärt scenario menar läraren att Örebro läns museum ska byggas ut och blir mer 

upplevelsebaserat, samtidigt som hen vill att kommunen ska satsa mer generellt på museer. 

Det är viktigt att museer ska inneha nytänkande pedagoger, som skapar kreativa och 

intressanta miljöer för elever. Dessutom påpekar hen att marknadsföringen hade kunnat bli 

mer riktad mot elever, likt extremsport. Att besöka museum ska vara något häftig och 

inrymma spännande upplevelser och på så sätt locka mer elever.96 Anledningen till varför 

ännu inte någon sådan typ av marknadsföring aktualiserats skulle kunna förstås utifrån 

Kerstin Smeds (2016) och Foreman-Peck Lorraine och Travers Kate (2013) artiklar, som båda 

framhäver att det publiktillvända uppdraget stött på motstånd från verksamhetens 

ursprungliga uppdrag och vetenskapliga rötter, vilket har gjort att ett mer publiktillvänt fokus 

fått svårt att etablera sig.97 98 

 

                                                           
95 Intervju av historielärare 2, 2017-05-03 Max Orrenius. 
96 Intervju av historielärare 1, 2017-05-02 Max Orrenius. 
97 Smeds, Kerstin (2016) 
98 Foreman-Peck Lorraine & Travers Kate (2013) 
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8.4 Sammanfattning av historielärarnas uppfattning kring ÖLM 

Det råder inga tvivel om att de båda historielärarna har en positiv uppfattning av museer, där 

de uttrycker goda möjligheter i relation till historieundervisningen. I analyserna har det 

framkommit att museet kunnat användas utifrån två historiebruk, nämligen det vetenskapliga 

och existentiella. Nämnvärt är att dessa två historiebruk även kan utläsas i Berit Ljungs (2009) 

avhandling. Flertalet museipedagoger ansåg i undersökningen att lokalhistoria och att söka 

förståelse om föremål samt historiska händelser var viktiga värden med verksamheten,99 

värden som kan kopplas till det existentiella och vetenskapliga historiebruket. Historielärarnas 

uppfattning visar sig således stämma väl överens med vad museipedagogerna i Ljungs 

avhandling uppmärksammar. Båda historielärarna hade svårt att se någon direkt begränsning 

med Örebro läns museum i relation till historieundervisningen. Det signalerar att 

verksamheten skulle kunna genomsyras av betydligt fler historiebruk än vad analyserna visat. 

De båda lärarna ansåg att besöket och elevers lärande skulle kunna främjas än mer om Örebro 

läns museum intar tydligare riktlinjer i relation till deras undervisning och läroplan. I den 

bemärkelsen har Stockholms museer visat sig bättre än Örebro läns museum. Tydligare 

riktlinjer skulle inte bara främja elevernas förståelse utan ökar också lärarnas möjligheter till 

att använda Örebro läns museum som utomstående pedagogisk resurs.  

Önskan om ett mer riktat fokus i kombination med den andra historielärarens uppfattning om 

vikten av flexibilitet, påvisar att ett mer intentionellt drag av Örebro läns museum är önskvärt. 

Lärarna uppfattar att det saknas uttalande motiv och riktlinjer bakom användandet, vilket 

skulle kunna tolkas som att Örebro läns museum främst genomsyras av det andra generella 

draget som Klas-Göran Karlsson (2014) lyfter, nämligen det funktionella. Örebro läns 

museum innehar således egna värden då historiebruken i sig härstammar från verksamheten, 

och inte från specifika aktörers viljor och mål. Det funktionella dragets dominans skulle 

således kunna förklara varför det förekommer skilda uppfattningar i relation till Örebro läns 

museum. Den första historieläraren betonar det vetenskapliga historiebruket medan den andra 

historieläraren betonar det existentiella historiebruket. Men det finns också en tydlig 

gemensam nämnare som synliggörs, då Örebro läns museum Tydliggör och levandegör. Det 

är värdeord som förekommer frekvent inte minst vid klädesboll exemplet, men också under 

andra övningar. Utifrån dessa övningar har det gått att utläsa tydliga kopplingar till den 

sociokulturella synen på lärande. Historielärarnas uppfattning av Örebro läns museum har 

därmed visat sig ha stora likheter med det sociokulturella perspektivet. 

                                                           
99 Ljung, Berit (2009) 
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8.5 Elevanalys 9x – Kasper 

Den första eleven som intervjuades gick i årskurs 9 på högstadiet. Denna elev har ett flertal 

gånger tidigare besökt museum både i Sverige och runt om i världen tillsammans med sin 

familj. Hen hade aldrig tidigare besökt ett museum tillsammans med skolan därav var det i sig 

en ny upplevelse. När frågan om eleven hade velat ha fler historielektioner på museet svarade 

eleven ”Det ska vara en blandning tycker jag, fast det borde vara lite mer i klassrummet för 

där lär man sig bäst, men det är alltid roligt med variation och man lär sig mycket på museet 

också.”. Trots att eleven tycker att man lär sig bäst i klassrummet går det att utläsa att eleven 

är positiv till olika lärmiljöer.100 Där museer kan vara en alternativ lärmiljö då hen 

argumenterar för ett varierat lärande. Detta går enkelt att koppla till läroplanen som belyser 

värdet av varierande lärmiljöer där vikten av miljöombyte befrämjar kunskapsutvecklingen 

för eleverna.101 Där ett nytt ansikte, ny röst och en ny miljö kan vara en anledning till elevers 

ökade engagemang, intresse och motivation då museipedagoger kan levandegöra saker för 

dem på ett annat sätt i jämförelse till klassrumslektion.  

Vid frågan om eleven blev delaktig i någon form av aktivitet på museet berättar hen att de var 

med om en aktivitet som gick ut på att lyssna på ett påstående från museipedagogen. Därefter 

hade man fyra olika hörn att välja på, varje hörn representerade ett svar, där man efter 

påståendet gick till det hörn som passade en bäst. Eleven själv föredrar när man blir 

involverad i aktiviteter i lärosyfte för hen känner att ”det blir mer personligt för det handlar 

om hur mycket du gör och utnyttjar aktiviteten.”.102 Elevens svar går att koppla till Eliean 

Hooper Greenhills (2000) vetenskapliga artikel som lyfter fram att lärandet på museum inte 

sker genom det vanliga traditionella behavioristiska sättet som ser museibesökaren som en 

passiv kunskapsmottagare, utan istället argumenterar hon kraftigt om kommunikationens 

betydelse. Genom den aktiviteten sker lärandet i samband och i integration med andra.103 På 

det vis sker lärandet i ett aktivt deltagande likt det sociokulturella perspektivet vi har som 

teoretisk utgångspunkt i denna undersökning. Inom det sociokulturella perspektivet lyfter 

Roger Säljö (2014) fram kommunikation och utveckling av samarbete mellan det kollektiva 

och det individuella. Där vi först lär oss när vi ges möjligheten till att samtala och tänka 

tillsammans med andra i en form av kommunikativt lärande. Genom aktiviteten eleverna 

deltog i, aktiverade de sina intellektuella redskap och därför var det väldigt intressant att 

                                                           
100 Intervju av elev 9x, 2017-04-28 "Hur upplever elever sitt besök på Örebro läns museum", Kasper Könyves. 
101 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, Stockholm, 2011 
102 Intervju av elev 9x, 2017-04-28 Kasper Könyves. 
103 Hooper-Greenhill, Eilean. (2000) 
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eleven lyfter fram att hen gärna ser fler av dessa aktiviteter i samband med lärande i 

framtiden.  

När jag frågade eleven om hen blev positivt överraskad eller besviken av besöket på museet 

berättade eleven att det var blandade känslor. Hen ansåg att själva utställningen var bra samt 

att informationen var bra, då de fick lära sig om hur familjer i andra länder har det ställt 

samtidigt som de skapar de kläder vi har på oss. Däremot kände eleven att utställningen på 

museet förmodligen inte var menat för en större grupp då eleven tyckte att det var trånga ytor 

att hålla sig inom.104 Men när frågan om eleven trodde att denna lektion hade varit lika kul i 

klassrummet blev det ett nej. ”Ne, alltså man går runt här på museet och får se bilder, man får 

se tröjor där man får saker och ting förklarat för sig. Man får en större bild av det, man 

kommer mer in i det och det skapar djupare känslor och man blir mer berörd än om man varit 

i ett vanligt klassrum.”.105  

Elevens svar indikerar om att hen kände sig mer berörd av historien som framhävde de 

orättvisor som cirkulerar i världen vilket lyftes fram på ett helt annat sätt jämförelsevis med 

hur det hade förmedlats i ett klassrum. Likt det Marianne Achiam (2016) diskuterar om hur 

mycket fantasins speglar in under ett museibesök. Där författaren argumenterar för att fantasin 

möjliggör museibesökaren att se och tänka i nya banor samtidigt argumenterar Achiam att 

fantasin är involverad och är en essentiell faktor för skapandet av ny kunskap. Då eleven 

kände att hen blev mer berörd och att man skapar djupare känslor genom lärandet på museet 

genom användningen av fantasin som blir en form av mental konstruktion baserad på 

observation och tidigare kunskap. 106 Däremot får man inte försumma att var och ens fantasi är 

olik den andres, vilket betyder att det blir en variation från elev, till elev, om hur berörda de 

blir av besöket på museet.  

 

8.6 Elevanalys 8x -  Kasper 

Tillsammans med elev 8x hölls den andra semi-strukturerade intervjun. Eleven kom inte ihåg 

ifall hen besökt ett museum tidigare. Om eleven besökte ett museum under sina tidigare år så 

vart det inte tillsammans med skolan, utan då vart det tillsammans med familjen på ett 

museum någonstans i Sverige.  Elevens tankar kring ett museum är att ”Ett museum är bra för 

                                                           
104 Intervju av elev 9x, 2017-04-28 Kasper Könyves. 
105 Intervju av elev 9x, 2017-04-28 Kasper Könyves. 
106 Achiam, Marianne (2016) 
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ungdomar att lära sig om historia och om världen. Mina tankar kring ett museum är positiva 

då de förmedlar historiska händelser för oss besökare.”.107 Eleven tyckte att besöket på Örebro 

läns museum blev som förväntat då klassen sedan tidigare visste om museets temautställning.  

Vidare berättar eleven i 8an att de deltog på två olika former av aktiviteter i samband med 

museibesöket. Där den första aktiviteten var den samma som elev i 9x berättade om. Elev 8x 

berättade att frågan de fick var om hur ofta de köper kläder. De alternativa hörnen 

representerade svaren ”en gång i veckan, två gånger i veckan, en gång per månad eller att 

mamma köper kläderna.”. Hen berättade att det var hans mamma som köpte hans kläder då 

han inte orkar själv.108 Den andra aktiviteten beskrev hen på följande vis: ”Vi fick ta reda på 

vart våra egna kläder vart producerade och därefter fick vi sätta knappnålar på en världskarta 

för att se vart i världen det är mest aktivt att göra kläder, vilket var kinaområdet och 

Bangladesh.”.109 Genom de två aktiviteterna skapade eleverna kunskap i samband och i 

integration med andra som kopplas till det sociokulturella perspektivet. Eleven poängterade 

även att museipedagogen försökte få igång diskussioner med eleverna genom att ställe direkta 

frågor under visningen. Likt intervjun tillsammans med elev 9x kopplas även dennes svar till 

Elian Hooper Greenhill (2000), om att man inte längre ser museibesökaren som den passiva 

kunskapsmottagaren, utan istället sker lärandet i samband med kommunikation och 

integration med andra där elever både får ta egna beslut och ha egna ställningsantaganden.110  

Eleven själv föredrar fler historielektioner på museet för hen tycker att det var roligare än en 

historielektion i ett klassrum. Varför? ”På museum får man ju gå runt och kolla på alla 

historiska händelser, alltså kolla på dem och uppleva dem istället för att bara höra om 

händelserna.”. Hen tror att det handlar om att vissa elever lyssnar bättre när man är på museet, 

men samtidigt poängterar hen att vissa elever kanske lyssnar sämre i en ny lärmiljö.111 Därför 

blir det upp till var elev själv om man lyssnar bättre när ett nytt ansikte, ny röst och ny miljö 

speglar in när det kommer till kunskapsinlärningen. Återigen legitimeras miljöombyte och 

varierande lärarmiljöer, vilket läroplanen värderar högt då det främjar kunskapsutveckling hos 

eleverna. 112 Genom de olika pedagogiska övningarna såsom olika aktiviteter, filmtittande, 

bilder och föremål blir eleverna mer aktiva då fler sinnen aktiveras i jämförelse med att de 

sitter stilla på sin stol i klassrummet. Därför är min uppfattning att besöket av museet formar 

                                                           
107 Intervju av elev 8x, 2017-05-02 "Hur upplever elever sitt besök på Örebro läns museum", Kasper Könyves. 
108 Intervju av elev 8x, 2017-04-28 Kasper Könyves. 
109 Intervju av elev 8x, 2017-04-28 Kasper Könyves. 
110 Hooper-Greenhill, Eilean. (2000) 
111 Intervju av elev 8x, 2017-04-28 Kasper Könyves. 
112 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, Stockholm, 2011 
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kunskapsinlärning genom det sociokulturella synsättet man har på kunskapsinlärning 

samtidigt som fantasin, den fantasi som Marianne Achiam (2016) lyfter fram, är av högsta 

relevans då fantasin möjliggör för museibesökaren att både se och tänka i nya banor. Där 

fantasin ses som en essentiell faktor när det kommer till skapandet av ny kunskap. 113   

Eleven berättade att de inte fick någon uppgift innan besöket på Örebro läns museum, utan det 

enda de visste var att klassen skulle besöka ett museum vars tema handlade om kläder.114 

Förmodligen hade museibesöket blivit effektiviserat ifall eleverna fått någon form av 

introduktion, en introduktion gällande utställningen på museet, då det hade kunnat förbereda 

eleverna kring det aktuella temat. Frågan man kan ställa sig då är vart någonstans ansvaret 

ligger när det kommer till att introducera klassen för besöket av museet. Är det lärarens 

uppgift eller museipedagogens uppgift att effektivisera ett museibesök? Jag anser att det borde 

vara lärarens uppgift, att innan museibesöket aktivera elevers tankar kring det aktuella temat 

på museet. Där sedan ansvaret under själva museibesöket ligger hos museipedagogen när det 

kommer till förmedlingen av historia, där ansvaret slutligen övergår till läraren igen när det 

kommer användningen av den nya fruktbara kunskapen som eleverna mottog under sitt 

museibesök. Anledningen till varför jag anser att läraren bör nyttja kunskaperna från 

museibesöket grundar sig i John H. Falk och Lynn D. Dierking (2012) forskning som påvisar 

att minnena från ett museibesök finns kvar.115 

8.7 Elevanalys 7x - Kasper 

Den tredje och sista intervjun hölls tillsammans med elev 7x. Elevens tankar kring ett 

museum är att de tar hand om en massa gamla föremål och att det är ett ställe där man 

berättare om historiska händelser. Eleven berättar också att hen enbart besökt Vasamuseet 

tidigare, en gång med sin familj och en gång tillsammans med skolan. Känslan jag får av 

denna elev är att hen inte är den mest optimistiska när det kommer till museibesök för när jag 

ställde frågan om museibesöket blev som väntat så svarar hen följande ”Nä, men jag hade väl 

väntat mig att det skulle vara ganska tråkigt. Men det var ju inte det tråkigaste jag gjort. Men 

jag hade inte velat gå på denna visningen igen.”.116 

Tillskillnad från de två tidigare intervjuerna, märkte jag ganska snabbt att denna elev hade en 

annan syn gällande museibesök. Min följdfråga, om det handlade om att hen inte tyckte om 

                                                           
113 Achiam, Marianne (2016)  
114 Intervju av elev 8x, 2017-04-28 Kasper Könyves. 
115 Falk, John H. & Dierking, Lynn D. (2012)   
116 Intervju av elev 7x, 2017-04-28 "Hur upplever elever sitt besök på Örebro läns museum", Kasper Könyves. 
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dagens utställningstema svarar eleven ”Ne men exakt, temat var inte intressant att lyssna på, 

fast det var ju viktiga saker de tog upp, som Bangladesh exempelvis.”.117 Trots att eleven 

tyckte att själva utställningen var tråkig lyfte hen fram den kortfilm som visades i början av 

museibesöket som det mest intressanta med besöket. Hen blev väldigt tagen av kortfilmen 

som belyste dem om hur en familjs levnadssituation kunde se ut i Bangladesh. Elev 7x blev 

tagen och känslomässigt involverad av kortfilmen, vilket beror på att eleven genom sin fantasi 

kunde sätta sig in i situationen som familjen i Bangladesh levde i.  Återigen blir Marianne 

Achiams (2016) artikel gällande fantasin roll under museibesök berättigad, om hur fantasin 

blir en form av konstruktion baserad på observation och tillsammans med sin tidigare 

kunskap.118  Hen berättar att filmen vart mer intressant än det som museipedagogen berättade 

under själva vandringen ”För det känns liksom viktigare att veta under vilka förhållande andra 

lever i, samtidigt som man börjar förstå hur bra man själv har det i Sverige.”.119  

Även om eleven poängterar att museibesöket var tråkigt, säger hen att denna lektion inte hade 

varit lika kul att ha i ett vanligt klassrum ”för här får man se bilder, man fick se statistik och 

museipedagogen stannade upp efter var stopp och frågade oss massa frågor.”.120 Vidare tar 

eleven upp den aktivitet klassen deltog på ”Vi hade en fyra-hörnsövning, där museipedagogen 

läste upp ett påstående där vi sedan skulle gå till något av de fyra hörnen som representerade 

ett svar. Museipedagogen frågade hur många jeans vi tyckte man skulle äga.”.121 

Svarsalternativen eleverna hade att välja på var: ett par jeans, två par jeans, fem par jeans eller 

fler än fem par jeans. ”Jag tycker att det känns onödigt att ha mer än fem par jeans, så jag 

tycker att det är okej att ha två till tre par jeans, och det kändes som att mina klasskamrater 

tyckte detsamma.”.122 När museipedagogen involverar elever i diskussioner eller när elever 

blir aktiverade genom olika övningar så lär de sig i samverkan med andra. Genom just 

samverkan med andra går att koppla till det sociokulturella perspektiv som är en av våra två 

teoretiska utgångspunkter i denna undersökning. Roger Sälsjö (2014) menar på att skapandet 

av kunskap har två huvudsakliga utgångspunkter. Det är genom kamp och engagemang som 

kunskap produceras. Utvecklar man kamp och engagemang så betyder det att kunskapssynen 

är aktiv. Det Roger Säljö (2014) menar är att man inte ska stå på avstånd och observera 

föreläsningar, museipedagoger, lärare eller tränare utan istället argumenterar Roger Säljö 

                                                           
117 Intervju av elev 7x, 2017-04-28 Kasper Könyves. 
118 Achiam, Marianne (2016) 
119 Intervju av elev 7x, 2017-04-28 Kasper Könyves. 
120 Intervju av elev 7x, 2017-04-28 Kasper Könyves. 
121 Intervju av elev 7x, 2017-04-28 Kasper Könyves. 
122 Intervju av elev 7x, 2017-04-28 Kasper Könyves. 
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(2014) för att man istället ska samtala, diskutera, tolka, argumentera och kompromissa för att 

vara den aktiva deltagaren istället för den passiva deltagaren. 

Om eleven fick välja att ha fler lektioner på museet eller om hen föredrar framtida 

historielektioner i klassrummet berättar hen ”Det beror på vad det är för historielektioner. Om 

utställningen handlar om andra världskriget eller amerikanska revolutionen så hade det varit 

jättekul att besöka museet, men om det är en utställning om kläder så känner jag att man lika 

gärna kan ha den lektionen i klassrummet.”.123 Jag förstår elevens argument att hen vill ha ett 

ämne som är intressant tillskillnad till det klädestemat som inte var av något större intresse för 

eleven. Den enda informationen eleverna fick gällande Örebro läns museums temautställning, 

var att utställningen kallades koll på kläder. Man kan förstå att en del elever möjligtvis skapar 

sig en negativ bild gentemot temat innan de ens deltar på museibesöket bara för att 

temanamnet låter tråkigt. Men det är här som museipedagogen kommer in i bilden, där 

pedagogen skall försöka fånga in elevers intresse, motivation och engagemang för att vända 

den negativa inställningen till det mer positiva istället.  

8.8 Sammanfattning av elevers upplevelser efter besöket 

Elev 7x blev både tagen och känslomässigt involverad av den kortfilm som visades i början av 

elevens museibesök. Filmen belyste eleven om hur en familjs levnadssituation i Bangladesh 

såg ut, om hur mycket de tjänade och under vilka förutsättningar de levde under samtidigt 

som de skapade de kläder vi har på oss idag. Anledningen till att elev 7x blev känslomässigt 

involverad var för att hen levde sig in i kortfilmen. Det kan ha att göra med elevens fantasi 

som fick hen att både föreställa sig samt sätta sig in hur det var att leva på liknande vis som 

familjen i Bangladesh. Det betyder att Marianne Achiams (2016) artikel gällande fantasins 

roll under museibesök blir av hög relevans när det kommer till elevernas museibesök. 

Fantasins roll speglade även in i elev 9x museibesök där hen berättade att man blev mer 

berörd och känslomässigt involverad under museibesöket då kunskapsinformationen lyftes 

fram på ett helt annat vis jämfört med hur samma kunskap hade förmedlats i ett klassrum.  

En gemensam nämnare för de tre elevanalyserna är att de gärna besöker Örebro länsmuseum 

igen tillsammans med skolan för samtliga uppskattade en variation på undervisningen, likt det 

läroplanen betonar gällande vikten av miljöombyte för att främja kunskapsutvecklingen. Det 

sociokulturella perspektivet, om hur kommunikation och utveckling genom samarbeten 

mellan kollektiva och individuella verksamheter hamnade också i fokus vilket var väldigt 

                                                           
123 Intervju av elev 7x, 2017-04-28 Kasper Könyves. 
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påtagligt under de tre elevanalyserna, framför allt genom de olika aktiveringsövningarna de 

deltog i.  

Att kunna röra vid föremål samtidigt som museipedagogen berättade om föremålen var en 

annorlunda inlärningsmetod som de tre eleverna var väldigt positiva till. Inlärningsmetoden 

går ut på att museipedagogen försöker fånga elevernas intresse i samverkan med att man 

levandegör föremålen genom kunskapsinformation. Beträffande museibesöket vart det enbart 

elev 9x som påpekade att ytorna på utställningen var lite för trångt. Där hen ansåg att trånga 

utrymmen kunde påverka elevers koncentrationsförmåga till det mer negativa. Trots att en av 

de tre eleverna ansåg att besöket på Örebro läns museum var tråkigt är alla positiva till att 

komma tillbaka till Örebro länsmuseum tillsammans med skolan i framtiden för fortsatt 

kunskapsinlärning med förhoppningen att det skall vara ett mer tilltalande tema.  

9.0 Diskussion 
I analysen redogjordes för respektive aktörs uppfattningar och upplevelser av Örebro läns 

museum. I diskussionsavsnittet presenteras de likheter och skillnader som uppstod i relation 

till analysen av museipedagogen, för att ytterligare skapa förståelse för hur Örebro läns 

museum ter sig i praktiken. Max ansvarar för diskussionen av museipedagogen i relation till 

historielärarna medan Kasper ansvarar för diskussionen av museipedagogen i relation till 

eleverna. 

9.1 Museipedagog i relation till historielärarna – Max 

Diskussionen är strukturerade utifrån fyra teman som har utkristalliserats i analyserna. Det 

första handlar om läroplansaspekten, det andra samarbetet, det tredje synen på lärande och det 

fjärde historiebruk. 

9.2 Läroplansaspekt 

Det finns en hel del likheter mellan historielärarnas och museipedagogens uppfattningar om 

Örebro läns museum. Miljöombytet är en faktor som alla tre anser vara viktig för användandet 

av Örebro läns museum. Då det gynnar elevers kunskapsinlärning samtidigt som historielärare 

1 och museipedagogen även poängterar demokratiuppdraget med betoning på respekt inför 

andra. En annan genomsyrande faktor under analyserna är alla de pedagogiska fördelar som 

inryms med verksamheten, vilket många gånger legitimerar användandet. Det kunde handla 

om att Örebro läns museum levandegör, tydliggör skapar upplevelser för eleverna, vilket var 

återkommande begrepp för både lärarnas och museipedagogens uppfattningar. En aspekt det 

rådde någorlunda skilda uppfattningar om, var Örebro läns museums förmåga att anpassa till 



 

41 
 

läroplanen. Trots att museipedagogen arbetar med hänsynstagande till läroplanen är det något 

de båda lärarna inte upplever vara tillräckligt. När den här diskussionen dök upp hänvisade 

båda lärarna till Stockholm, som de ansåg hade en tydligare koppling till förväntningar, mål, 

riktlinjer och därmed uppfattades Stockholms museer som mer attraktivt gentemot Örebro 

läns museum. De båda historielärarna är dock självkritiska och understryker att de kanske är 

för dåligt insatta i Örebro läns museum.  

9.3 Samarbetsaspekt 

Att inte vara fullt insatt i vad Örebro läns museum erbjuder behöver nödvändigtvis inte enbart 

vara lärarnas fel, utan skulle kunna förstås utifrån museipedagogen. Museipedagogen betonar 

svårigheten med att nå ut till skolor samtidigt som det blir viktigt att nå ut till de som är 

särskilt intresserade. I analysen blir det tydligt att de båda historielärarna är optimistiska och 

intresserade av att använda Örebro länsmuseum i sin undervisning. Då båda var lärare i 

historia skulle det kunna innebära att rätt målgrupp för museipedagogen att nå ut till är just 

historielärare. Utskicken bör således ske direkt i anknytning till historieläraren och inte till en 

info- eller rektorsadress för att på så sätt främja samarbetet. Därmed skulle de båda parters 

önskan om en ökad dialog uppfyllas. En bättre dialog skulle kunna ge lärarna chansen till att 

vidta förberedelser, som i sin tur optimerar elevers besök på Örebro läns museum. Det skulle 

också kunna bidra till att stärka museers hänsynstagande till skolor och därmed få lärare att 

använda museet som en pedagogisk resurs oftare.  

9.4 Synen på lärande 

Museipedagogens och lärarnas syn på lärande inom verksamheten präglas av det 

sociokulturella perspektivet. Museipedagogen är väl medveten om vikten av att använda sig 

av olika lärostilar, skapa dialog och aktivera eleverna, något som de båda historielärarna 

upplevde som påtagligt under besöket. Den andra historieläraren ansåg dock att Örebro läns 

museum hade kunnat bli mer upplevelsebaserat likt Stockholm. Det skulle kunna tolkas som 

att besöket behöver präglas mer av att museipedagoger på Örebro läns museum anammar den 

andra strategin som Lorraine Foreman-Peck och Kate Travers (2013) lyfter fram. Den 

behöver därmed inte enbart genomsyra yngre målgrupper utan i analysen framhävs strategin 

som viktigt även i relation till högstadiet. Vid ett lärandeperspektiv där eleverna blir mer 

aktiva är det inte lustigt att utrymmesfaktorn blev aktuell. I analysen av museipedagogen 

framhävs en klar medvetenhet om detta, och det synliggörs också utifrån den första 

historieläraren som upplevde att förflyttning i trånga lokaler hämmade möjligheterna till 

dialog och lärande. Det sociokulturella perspektivet var en tydlig gemensam nämnare för båda 

http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/author/Foreman-Peck%2C+Lorraine
http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/author/Travers%2C+Kate
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parter när det kommer till synen på elevers lärande i museet. Däremot går det att utläsa att 

lärandet inom museet skulle kunna bli betydligt mer nyanserat och effektiviserat utifrån 

historielärarnas uppfattning, om Örebro läns museum har tydligare mål och riktlinjer något 

som museipedagogen betonar men lärare inte riktigt upplever. 

9.5 Historiebruk  

Historielärarna ser en stor potential för elever att lära sig på museet och hade svårt att se några 

egentliga begränsningar med verksamheten i relation till historieundervisningen. 

Användningsområdet blir således mycket brett, vilket är viktigt att poängtera då verksamheten 

i princip kan tillskrivas fler historiebruk än de som visat sig. De historiebruk som dykt upp 

under analyserna var det vetenskapliga och existentiella. Historiebruken blev påtagliga när 

historielärarna reflektera över Örebro läns museums användningsområden. I likhet med 

museipedagogen ansåg den första historieläraren att det fanns goda möjligheter att arbeta 

utifrån källor. Det handlade om att museet kunde bygga vidare på föremål och sätta in de i ett 

historiskt sammanhang för att således kunna tolka, verifiera och skapa förståelse kring 

föremålen, vilket kan knytas an till det vetenskapliga historiebruket. Mellan den första 

historieläraren och museipedagog råder därmed en delad uppfattning kring Örebro läns 

museum. Den andra historieläraren uppmärksammar det existentiella historiebruket, något 

som inte framhävs i museipedagogsanalysen. Örebro läns museum anses utifrån 

historieläraren kunna användas för att skapa förståelse kring lokalhistoria, vilket kan knytas 

an till det existentiella historiebruket.  

Utifrån historielärarnas analyser framstår Örebro läns museum som ett flexibelt verktyg, 

vilket frekvent kan användas i historieundervisningen. Det innebär att den utveckling 

museipedagogen betonar från att ha varit mer funktionell till att genomsyras av mer 

intentionella drag inte riktigt upplevs bland historielärarna. Museets flexibilitet kan därför 

betraktas hämma användandet då lärarna tenderar att uppfatta verksamheten som otydlig i 

relation till historieundervisningen. Det förklarar i sin tur varför det förekommer skilda 

uppfattningar. 

9.6 Diskussion utifrån museipedagog och elever - Kasper 

Museipedagogen, Johanna Björcks intentioner med ett besök på Örebro läns museum tycks i 

de största drag stämma överens med elevernas upplevelser. Man kan utläsa att elevernas 

museibesök frambringade känslor på ett helt annat sätt i jämförelse till en klassrumslektion. 

Resultatet blir således att ett museibesök skapar själva upplevelsekänslan kring temat, medan 

klassrumslektionen handlar mer om att ta till sig information oftast genom att lyssna. Att 
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känslor frambringas mer på ett museum har att göra med att elevernas fantasi kommer till 

användning och på det vis blir fantasin en form av en mental konstruktion som skapas genom 

observation tillsammans med ens tidigare kunskap.   

Elev 9x och elev 8x menade på att det var både roligare och intressantare med ett 

miljöombyte, vilket museipedagogen poängterade under intervjun som en viktig aspekt för att 

stärka elevers lärande. Museipedagogen berättar att en stor skillnad med kunskapsinlärning på 

Örebro länsmuseum kontra kunskapsinlärning på en skola handlar till största del om hur 

museet levandegör saker för eleverna där målet är att skapa ett mer genuint möte. Alla tre, 

elev 7x, 8x och elev 9x bekräftade just detta, där alla tre kände en skillnad av att se en film, 

kolla på bilder, förstå statistik, utföra aktiveringsövningar och ta på kläder vilket 

frambringade en djupare form av kunskapsinlärning. Alla tre elever bekräftade att denna 

inlärningsmetod skapade en större helhetsbild för dem. Och Johanna Björck tror att en stor 

anledning är att museet har hand om de riktiga saker, där mycket av ett museibesök handlar 

om att besökarna får ta del av de riktiga föremålen, föremål som i sin tur blir väldigt 

intresseväckande.  

Museipedagogen belyste att utrymmesaspekten är viktigt att ha i åtanke då stora klasser kan 

bli problematiskt att ha hand om ifall utrymmena är för trånga, och denna synpunkt upplevde 

elev 9x där hen inte trodde att utställningen på Örebro läns museum var tilltänkt för en större 

grupp då det var trånga utrymmen, däremot upplevde varken elev 8x eller elev 7x ytorna som 

något problematiskt. Museipedagogen berättade att ett av målen med att hålla utställningar för 

skolklasser är att få igång diskussioner genom dialoger, var kunskapsinlärning skall formas i 

en samverkan med andra. Där museipedagogen aktiverar eleverna genom direkta frågor, 

värderingsövningar, aktiveringsövningar och tilldelade uppgifter som då skapar lärande i 

samverkan med andra likt det sociokulturella lärandet.  

Intressant var det att varken elev 9x eller elev 7x berättade om den övning som elev 8x tog 

upp, nämligen övningen som innebar att man skulle ta reda på vart ens kläder vart tillverkade 

där man sedan skulle sätta in en knappnål för att kartlägga vart i världen klassens kläder blir 

producerat. Poängen med knappnålsövningen var att skapa historiemedvetenhet, där klasserna 

inte bara fick höra svaret, utan istället skapades svaret av klassen, att Kina och Bangladesh var 

de största produktionsländerna av kläder i världen. 
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9.7 Slutdiskussion 

Sättet Örebro länsmuseum anser sig vara en pedagogisk resurs för historieundervisningen 

visade sig i praktiken stämma förhållandevis väl överens med vad lärare och elever uppfattar 

och upplever. Genom intervjuer med museipedagog, historielärare och elever har vi lyckats 

skapa förståelse för hur Örebro läns museum kan vara en utomstående pedagogisk resurs för 

historieundervisningen. Det har bland annat visat sig vara mycket uppskattat med ett 

miljöombyte, vilket både museipedagogen och historielärarna påpekade som sedan eleverna 

bekräftade. Förutom vikten av variation tillskrivs Örebro länsmuseum en stor potential när det 

kommer till att levandegöra. Framförallt då verksamheten innehar de riktiga föremålen som 

genom flertalet pedagogiska överväganden lyckats fånga in eleverna. Flertalet pedagogiska 

överväganden handlade om att aktivera eleverna genom olika övningar. Filmen och 

fyrhörnsövningen är exempel som lyft ur elevanalysen medan historielärarna lyfter fram 

klädesbollsexemplet. Deras delaktighet var något som samtliga analyser framhävde, 

uppfattningarna och upplevelserna går hand i hand med det sociokulturella perspektivet på 

lärande.  

Museipedagogen å andra sidan förklarar att hen vill skapa aha-upplevelser och beröra elever, 

något som vi utifrån elevanalysen kan bekräfta att hon lyckats med. Det går således att utläsa 

skilda uppfattningar kring användningen av Örebro läns museum, vilket skulle kunna 

förklaras genom ett vagt samarbete präglad av bristfällig kommunikation samt saknad av 

utvärdering efter elevernas upplevelser. Hade historielärarnas och elevers åsikter involverats 

än mer i framtida besök för att skapa en mer intentionell användning, skulle Örebro läns 

museum utvecklas till en ännu mer användbar resurs för historieundervisningen. Framförallt 

då historielärarna och eleverna kan illuminera fler tänkbara historiska användningsområden 

för museipedagogen på Örebro läns museum. Undersökningen slår avslutningsvis fast om att 

uppfattningarna och upplevelserna av historielärare, elever och museipedagog förblir 

optimistiska när det kommer till Örebro läns museum som utomstående pedagogisk resurs. 
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pedagogisk resurs för historieundervisningen", av Max Orrenius & Kasper Könyves. 
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Bilaga A: Intervjufrågor med museipedagog 
Museipedagog på Örebro läns museum 
Tidsplan: Ca 30min  
Övergripande mål:  
På vilket sätt anser sig Örebro läns museum vara en pedagogisk resurs för historieundervisningen?  
 
TEMA: Bakgrund 
 
Hur länge har du arbetat på Örebro läns museum? 
 
När förstod du att du hade intresse för att bli en museipedagog?  
 
Hur blir man en museipedagog? 
 
Hur många museipedagoger är anställda på museet?  
 
 
TEMA: Arbetsuppgifter 
 
Är läroplanen något som museipedagoger involverar i sitt yrke? 
 
Vad är era strategier för att involvera elever under de guidade turerna?  
 
Hur ser museipedagogens arbetsuppgifter ut på Örebro läns museum?  
 
Hur ser samarbetet ut mellan museipedagoger och skola? 
 
Hur skapas pedagogiska idéer inom verksamheten? 
 
Känner du att din arbetsroll får tillräckligt stort utrymme inom verksamheten? 
 
Känner du att det finns områden i ditt fortsätta arbete mot skolan som kan utvecklas?  
Om ja, vad för något? 
 
 
TEMA: Synen på lärandet 
 
Berätta lite hur du tänker kring pedagogik och lärande på museum? 
 
Vilka värden ser du med verksamheten i relation till historieundervisningen?   
 
Vilka kunskaper och färdigheter utifrån historieundervisningen, anser du att eleverna ska ta med sig 
efter ett besök hos er på Örebro läns museum?  
 
Hur tänker du kring framtiden med museum i relation till undervisning? 
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Bilaga B: Intervjufrågor med historielärare 
Tidsplan: Ca 20min 
Övergripande mål: Hur uppfattar historielärare Örebro läns museum som utomstående pedagogisk 
resurs?  
 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

2. Hur ser du, som historielärare, på museum som alternativ lärande miljö? 

 

3. Hur vanligen är kontakten med specifikt Örebro läns museum och hur ser du på ert 

samarbete? 

 

4. Varför/varför inte använder du, som historielärare Örebro läns museum? 

 

5. I vilken del av historieämnet använder du dig av Örebro läns museum? I vilken del gör du det 

inte? vad finns det för begränsningar 

 

6. Hur ser planeringsarbetet ut innan besöket? Vilken återkoppling sker efteråt? 

 

7. Vad tillför Örebro läns museum eleverna? 

 

8. Vilka värden finns med besöket i relation till elevers lärande? 

 

9. Vad får du för roll under besöket i relation till lärande?  

-passiv övervakare, eller mer aktiv? 

 

10. Känner du att det finns områden i ditt fortsatta samarbete med Örebro läns museum som kan 

utvecklas? 
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Bilaga C: Intervjufrågor med högstadieelever 
Högstadieelever 
Tidsplan: ca 10min 
Övergripande mål: Hur upplever elever sitt besök på Örebro läns museum? 
 

1. Har du varit på museum tidigare? 

 

2. Om ja, var det tillsammans med skolan eller var det utanför skolan?  

 

 

3. Berätta lite kort om dina tankar kring ett museum? 

 

4. Dagens besök på museet, blev det som du hade förväntat dig?  

 

- Blev du positivt överraskad/eller blev du besviken?  

 

5. Vad var det mest intressanta med besöket av museet? 

 

6. Var det något med besöket av museet du inte tycket om? 

-Om ja, vad och varför? 

 

7. Tror du det hade varit lika kul att ha denna lektion inne i klassrummet? Varför/varför inte?  

 

8. Nu efter besöket av museet, om du tänker efter, lärde du dig någonting du inte visste sedan 

tidigare? 

- Om ja, vad? 

 

9. Under besöket av museet, blev ni delaktiga i någon form av aktivitet? 

- Om ja, på vilket sett? 

 

     10. Om du fick välja, hade du velat ha fler historielektioner på museet eller föredrar du 

historialektioner i klassrummet framöver? Motivera om möjligt! 
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Bilaga D: Medgivande blankett 

Örebro universitet 2017-04-23 

Sektionen för ämneslärarutbildningen 

 

MEDGIVANDE FRÅN FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE 

 JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn; 

 NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn; 

blir intervjuat av lärarstudenter. 

 

....................................................................................................................................................... 

Barnets namn 

....................................................................................................................................................... 

Datum 

.........................................................................................Tel: ..................................................... 

.........................................................................................Tel: ..................................................... 

Målsmans/Vårdnadshavares underskrift 

 


