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Abstract 
 

I den här studien undersöks vad lärare som undervisar i ämnet historia anser om 
historieundervisning som sker utanför klassrummet genom en empirisk studie där syftet är att 
få insikt i hur lärare i årskurserna f-3 ser på undervisning utanför klassrummet och vilken 
betydelse lärarna ser att den typen av undervisning kan ha för elevers lärande. Tidigare 
forskning visar på vikten av att eleverna ges möjlighet till dialog och uppmuntran till ett kritiskt 
förhållningssätt till det som presenteras på exemplevis ett museum. Därför är det relevant att 
ta reda på hur lärare anger att de kommunicerar med sina elever och om de ser att 
kommunikationen ser annorlunda ut då undervisningen sker utanför klassrummet. 
Under arbetets gång intervjuades tre lärare och deras utsagor analyserades samt 
diskuterades i relation till relevant litteratur inom området. 

Det huvudsakliga resultatet visade att samtliga lärares uppfattning är i huvudsak att 
historieundervisning som sker utanför klassrummet är kopplad till upplevelser och att det 
finns en didaktisk poäng med denna typ av lärande. Två av lärarna menar att då fler sinnen är 
involerade, befäster sig kunskapen lättare. 

Vad gäller kommunikationen menar två av tre lärare att då historiundervisningen sker utanför 
klassrummet blir eleverna mer engagerade, vilket de menar har koppling till att det ofta 
innebär en upplevelse att se ett historiskt föremål eller besöka en historisk plats. Lärarna 
uppger att elevernas engagemang i sin tur innebär fler tankar och funderingar, vilket 
resulterar i rikligare dialog mellan lärare och elever. 

 
 
 
 

Nyckelord: Historieundervisning utanför klassrummet, historiedidaktik, historieundervisning. 
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Inledning 
 

Svensk historiedidaktisk forskning som undersökt historieundervisning utanför klassrummet 
och som är relevant för den här studien har visat på vikten av elevernas delaktighet och 
förutsättningar till kommunikation och dialog under och efter museibesöket för att lärandet 
ska äga rum (Axelsson, 2009, s 274, Ljung, 2009, s 179, s 182, Aronsson mfl, 2000, s 48 ff samt 
s 116). 

 
Forskning visar också att muséet kan erbjuda upplevelser och praktiska moment som ett 
komplement till den ordinarie klassrumsundervisningen där läroboken ofta är 
utgångspunkten (Hermansson Adler, 2014, s 239f och Gustavsson 2002, s 124). 

 
I den här studien har jag valt att undersöka ett bredare perspektiv på historieundervisningen 
där fokus inte enbart ligger på muséet som lärandemiljö. När jag talar om begreppet utanför 
klassrummet, menar jag förutom museum även historiska byggnader eller platser i 
närmorådet, kyrkor etc. Utifrån ovanstående forskningsresultat vore det intressant att ta reda 
på hur lärare ser på historieundervisning som sker utanför klassrummet och vilka 
förutsättningar för lärande dessa miljöer kan bidra till i relation till klassrumsundervisningen 
enligt deras uppfattning. Inom ramen för den här studien undersöks även kommunikationens 
roll i undervisningen. Anledningen till att kommunikationen mellan lärare och elever belyses i 
denna studie är att forskning visar att då historieundervisningen sker på ett museum, är det 
vanligt förekommande att eleverna är passiva mottagare av det som presenteras. Eleverna 
bjuds sällan in till dialog, varken före, under eller efter museibesöket. Samtidigt visar 
forskningen att elevernas inte ges möjlighet till dialog och att kritiskt granska det som 
presenteras. Det är därför intressant att undersöka på vilket sätt de intervjuade lärarna uppger 
att de kommunicerar med sina elever då undervisningen sker utanför klassrummet på 
exempelvis en historisk plats eller vid en historisk byggnad. 

 
Det är önskvärt att denna studiens resultat ska komma att bli intressanta för en diskussion om 
undervisningsmetoder i ämnet historia då den sker utanför klassrummet. En förhoppning är 
dessutom att denna diskussion ska kunna bli betydelsefull även i andra skolämnen. 

 
 

Som nämnts är den den refererade forskningen inriktad på museet som lärandemiljö. Men det 
finns, såsom jag ser det, inget som hindrar att använda den kunskapen i andra sammanhang 
än på museet. 
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Syfte och frågeställningar 
 
 

Syfte 
 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur några lärare inom årskurserna f-3 har för 
uppfattningar och erfarenheter kring elevers lärande vad gäller historieundervisning utanför 
klassrummet i relation till klassrumsundervisningen. 

 
Ytterligare ett syfte med denna studie är att undersöka hur de intervjuade lärarna påstår att 
de kommunicerar när undervisningen sker utanför klassrummet. 

 
 
 

Frågeställningar 
 
 

Syftet konkretiseras i följande frågeställningar: 
 

Uppger de intervjuade lärarna att det sker någon historieundervisning utanför klassrummet? 
Isåfall var? 

 
Vilka   uppfattningar   och   erfarenheter   har   lärarna   kring   elevers   lärande   vad   gäller 
historieundervisning utanför klassrummet i relation till klassrumsundervisningen? 

 
Hur uppger lärarna att de kommunicerar angånde denna undervisning? 
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Bakgrund 
 

Bakgrundsavsnittet syftar till att presentera tidigare forskning kring historieundervisning 
utanför klassrummet som har relevans för studiens resultat. Här presenteras även de delar 
av läroplanen som är betydelsefulla för denna studie. I resultatdiskussionen diskuteras 
forskningen och lärplanen i relation till studiens resultat. 

 
 

Läroplanen 
 
 

I läroplanen beskrivs verksamhet och mål i den svenska skolan. Den delen som är särskilt 
relevant för den här studien är den delen som framskriver att det är en nödvändighet att 
eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden (Skolverket, 2011, s 
9). 

 

I andra delen av Lgr 11 behandlas kursplanerna för de olika skolämnena. Undervisningen i 
ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, 
som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande (Skolverket, 2011, s 172). 

 
Dessutom anges i kursplanen att undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på 
historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna 
genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser. Vidare ska 
eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till samt kritiskt granska, 
tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap (Skolverket, 2011, s 172). 
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Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
 
 

I detta avsnitt presenteras aktuell svensk forskning samt teoretiska utgångspunkter som är 
relevanta att lyfta för den här studien. Med anledning av studiens resultat är det även 
betydelsefullt att presentera upplevelsens betydelse för historielärandet samt några av 
pragmatismens ståndpunkter och Deweys pedagogik där upplevelsens och 
kommunikationens betydelse för lärandet är centrala och som kan relateras till området 
historieundervisning utanför klassrummet. 

 
 

Pragmatismen – en kort beskrivning 
 
 

Den amerikanske pedagogen John Dewey (1859-1952) förknippas med den filosofiska 
traditionen pragmatismen. Dewey är den pedagog som har haft störst inflytande på skola och 
utbildning, enligt Säljö (Säljö, 2010, s 174). Dewey betonade kommunikationens roll i lärandet. 
Han varnade för faran med så kallad ”korvstoppning” där eleverna är passiva mottagare av 
information. Det ögonblick erfarenheterna av lärandet inte får diskuteras hindras eleven från 
att utveckla sitt livslånga lärande (Hermansson Adler, 2014, s 34, Säljö, 2010, s 174, s179). En 
stor den av Deweys pedagogik handlade om vikten av en stimulerande miljö där eleverna ges 
möjlighet till sinnliga upplevelser (Säljö, 2010, s 180f). 

 
 

Upplevelsens betydelse för historielärandet 
 

Tidigare forskning visar på upplevelsens betydelse för historeilärandet, vilket är relevant att 
lyfta i den här studien då resultatet även här visar på dess betydelse. 

 
Historiedidaktikern Magnus Hermansson Adler (2014) skriver att upplevelsen i 
historieundervisningen kan medföra en motiverande och stimulerande effekt. Genom 
upplevelsen skapas intellektuella förutsättningar för ny kunskap hos eleven. Däremot finns 
det inget som säger att eleverna principiellt lär sig bättre på exempelvis ett museum, påpekar 
Hermansson Adler. Författaren menar att det är möjligheterna till en autentisk upplevelse 
som avgör om kvaliteten i lärandet blir större. Detta underlättas nämligen om eleven är på 
plats, där föremålet framträder i ett tydligt sammanhang (Hermansson Adler, 2014, s 239f). 

 
 

Birgitta Gustavsson (2002), skriver i Upplevelsen som grund för lärande (ingår i rapporten 
Konsten att lära och viljan att uppleva, 2002) att upplevelser har blivit centralt i vår tid som 
för   många   innebär   en   komplex   och   desillusionerad   vardag.   Betydelsen   av   att   i 
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lärandesammanhang göra undervisning levande och intresseväckande har alltid diskuterats. I 
sin undersökning vill Birgitta Gustavsson ta reda på upplevelsens betydelse för barn avseende 
deras lärande (Gustavsson 2002, s 124). Gustavsson (2002) poängterar att när muséerna 
iscensätter tidsresor som ett estetiskt projekt öppnas en möjlighet att bryta mot traditionella 
tankemönster vad gäller undervisning. Tidsresan eller den historiska upplevelsen rymmer 
både känsla, fantasi och en estetik. Vidare menar Gustavsson att det estetiska har betydelse i 
lärandeprocessen, då själva skapandet eller konstruerandet bidrar till att öka förståelsen. 
Under en gruppintervju resonerar en av Gustavssons 9-åriga elever om sitt eget lärande under 
sin dag på friluftsmueet Jamtli Historieland på följande vis: 

 
L: Man lär sig då man själv är med om det…man lär sig att uppleva det…..för till exempel 
man kan kanske inte vet hur man ’river torv’ i en bok. 
I: Kan man inte se på bilder i en bok då? 
L: Nej för då kanske de bara visar hur man gör de visar inte… hur det fungerar och så…man 
måste pröva på saker också (Gustavsson, 2002, s 147). 

 
Gustavsson förklarar att elevens resonemang visar att den djupare dimensionen på lärande 
saknas i en bok. Att leka torvrivning speglar torvrivning på ett djupare plan än vad en realistisk 
framställning i en bok kan visa (Gustavsson, 2002, s 148). 

 
 

I artikeln Att levandegöra och uppleva historia på museer (ingår i rapporten Att resa i tiden 
från år 2000) tar Erica Larson upp ett exempel från Kalmar Läns Museum som har en 
verksamhet där man genom upplevelse- och rollspelsdagar strävar efter att levandegöra 
historien. Verksamheten ska vara en upplevelse för deltagarna och har till syfte att mentalt 
förflytta eleverna till en annan tid. Eleverna får bära tidstypiska kläder och de föremål som 
finns med under dagen är tidstrogna från den epok som gestaltas. Eleverna arbetar med 
hantverk samt lagar mat på det vis som gällde för den aktuella epoken. Genom det praktiska 
arbetet antas eleverna få en djupare förståelse för hur det var att leva under den tid som 
gestaltas, samtidigt som det pedagogiskt motiveras och på så sätt lättare minns upplevelsen 
(Larsson, 2000, s 18f). 

Kommunikation och dialog 
 

I Cecilia Axelssons avhandling från 2009 undersöker hon förmedling och meningsskapande på 
muséer. Hon visar att elevernas tillfällen för diskussion och deltagande under museibesöken 
var begränsade. Kommunikation med andra är en förutsättning för att historiemedvetande 
ska utvecklas, enligt Axelsson (Axelsson, 2009, s 274). 

 
 

Axelssons ståndpunkter stöds även av resultaten från Berit Ljungs doktorsavhandling 
Museipedagogik och erfarande från 2009. Ljung undersöker bland annat ungdomars 
erfarande i relation till en museiutställning. Hon propagerar för ett aktörsinriktat synsätt på 
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museipedagogisk verksamhet genom att starkt betona de kommunikativa dimensionerna. 
Elevernas egna reflektioner kring sitt lärande är bland annat att de lär sig om och av varandra. 
Det är de elevaktiva samtalen, diskussionerna och reflektionerna som skapar mening hos 
eleverna. Kunskap skapas och omskapas hos och mellan människor i ett kommunicerat delat 
erfarande, menar Ljung (Ljung, 2009, s 179, s 182). 

 
På samma sätt som Axelsson och Ljung resonerar även Birgitta Gustavsson (2002) då hon 
betonar vikten av kommunikation för elevernas meningsskapande. Gustavsson 
uppmärksammar en kritisk punkt på upplägget av upplevelsedagar som anordnas på 
Fotevikens Museum. Den utformas som en guidning med olika berättelser där barnen i 
vikingakläder är lyssnare och iakttagare. Utifrån efterföljande samtal med eleverna visade 
Gustavssons studie att någon upplevelse av förflyttning i tid och rum aldrig inträffade hos 
eleverna. Gustavsson påpekar att det inte är en självklarhet att barnen utvecklar en förståelse 
av den historiska kontexten genom att lyssna och iaktta. Det kan bli en rolig dag där eleverna 
inte själva förmår att sätta samman de upplevda delarna. Det är när pedagogens och barnens 
tankar om den upplevda verkligheten i upplevelsen möts som betydelser eller mening skapas, 
understryker Gustavsson. För att eleverna skulle kunna konstruera en likhetsrelation mellan 
då och nu samt vi och dem behövs de efterföljande samtalen med lärare eller 
museipedagogen (Gustavsson, 2002, s 137 f, s 158). 

 
I Gustavssons studie ingick ytterligare en tidsresa med ett annat upplägg på friluftsmuseet 
Jamtli Historieland där aktörer spelar rollspel i miljöer från 1785-1936. Gustavsson beskriver 
hur alla elever satte sig i en ring på golvet. Aktörena presenterade den tid som skulle upplevas 
genom tidsresan. Genom en dialog med eleverna utvecklades ett samtal vars innehåll kom att 
bli viktigt under tidsresan. Aktörerna ställde frågor till eleverna: – Vad vet ni om 30-talet? Hur 
länge sedan var det? Känner ni någon som var barn då? Alla känner nog någon om kan berätta 
för er om 30-talet. Tror ni att det var som att vara barn nu, eller vilka är skillnaderna tror ni? 
Eleverna föreslår skillnader när det gäller kläder, utrustning, TV etc. Det blev diskussioner kring 
hur lekarna såg ut på 30-talet. Denna tidsresa, menar Gustavsson, är exempel på en form av 
kontextualisering av tid och rum där eleverna är delaktiga. På detta vis skapas andra 
förutsättningar för lärande. Gustavsson poängterar att muséets aktörer har en mycket viktig 
funktion. Det är deras samtal och agerande och på vilket sätt de involverar barnen i 
berättelsen som avgör hur delaktiga barnen blir i leken/rollspelet (Gustavsson, 2002, s 137f). 

 
 

Gustavsson (2002) lyfter ytterligare en funktion av dialogen efter upplevelsen på museet. Den 
skulle kunna fungera som ett möte där barnens spontana begrepp och förståelse också får 
möta de abstrakta teoretiska begreppen. Författaren menar att undervisning ofta tar sin 
utgångspunkt i de abstrakta begreppen, vilket får till följd att det är svårt att förstå dessa 
eftersom eleven saknar en egen föreställning om dem. Vidare menar Gustavsson att detta kan 
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vara en anledning till att de elever som hon har samtalat med uttrycker att det är en stor 
skillnad mellan att vara i skolan och att vara med om en tidsresa på exempelvis ett museum 
(Gustavsson, 2002, s 159). 

 

 
Elevernas kritiska hållning 

 
 

I sin forskning berör Cecilia Axelsson (2009) ett problem gällande historieförmedling på 
museum. Hennes undersökning visar att eleverna intar en okritisk inställning till museernas 
förmedling av historien. En av orsakerna är att eleverna helt enkelt inte verkar besitta 
förmågan att kritiskt betrakta och värdera det som förmedlas. Undersökningen visar dessutom 
att det inte heller ges utrymme för att ställa kritiska frågor. Axelsson anser att pedagogerna 
på ett museum skulle kunna uppmana eleverna att fundera över andra perspektiv på den 
historieförmedlingen som ges (Axelsson, 2009, s 294). 

 
Samma problematik behandlas i Aronssons m.fl pilotstudie på Kalmar Läns Museum (2000). 
Muséet ordnar upplevelse- och rollspeldagar för skolelever och syftar till att sprida historiska 
kunskaper. Eleverna flyttas mentalt till en annan tid där de får leva sig in i historien genom att 
arbeta med hantverk och bära tidstypiska kläder. Artikelförfattarna Larsson och Jacobson ser 
en potentiell problematik i att eleverna upplever historien under besöket som äkta. Dessutom 
visar denna studie, precis som Axelssons studie, att eleverna inte ges utrymme till 
efterföljande kommunikation och diskussioner. Författaren menar att det är viktigt för 
eleverna att de efter en upplevelsedag har en kritisk och ifrågasättande vuxen att diskutera 
alternativa historiebilder med, särskilt som upplevelsedagarna förmodligen ger eleverna en 
konkret minnesbild av hur historien var (Aronsson mfl, 2000, s 48 ff samt s 116). 

 
 

Sammanfattning 
 

Litteraturen som tagits upp i den här studien visar att upplevelsen i historieundervisningen 
kan medföra en motiverande och stimulerande effekt (Hermansson Adler, 2014, s 239f). Enligt 
Gustavsson har upplevelser har blivit centralt i vår tid som för många innebär en komplex och 
desillusionerad vardag. Betydelsen av att i lärandesammanhang göra undervisning levande 
och intresseväckande har alltid diskuterats (Gustavsson 2002, s 124). En del av Deweys 
pedagogik handlade om vikten av en stimulerande miljö där eleverna ges möjlighet till sinnliga 
upplevelser (Säljö, 2010, s 180f). 
Dewey betonade kommunikationens roll i lärandet. Han varnade för faran med så kallad 
”korvstoppning” där eleverna är passiva mottagare av information. Det ögonblick 
erfarenheterna av lärandet inte får diskuteras hindras eleven från att utveckla sitt livslånga 
lärande (Hermansson Adler, 2014, s 34, Säljö, 2010, s 174, s179). Både Axelsson såväl som 
Ljung och Gustavsson betonar kommunikationens roll för lärandet. Kommunikation med 
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andra är en förutsättning för att historiemedvetande ska utvecklas, enligt Axelsson (Axelsson, 
2009, s 274) Hennes undersökning visar att eleverna intar en okritisk inställning till museernas 
förmedling av historien. Axelsson anser att pedagogerna på ett museum skulle kunna 
uppmana eleverna att fundera över andra perspektiv på den historieförmedlingen som ges 
(Axelsson, 2009, s 294). Även Ljung betonar de kommunikativa dimensionerna och påpekar 
att är de elevaktiva samtalen, diskussionerna och reflektionerna som skapar mening hos 
eleverna. Kunskap skapas och omskapas hos och mellan människor i ett kommunicerat delat 
erfarande, menar Ljung (Ljung, 2009, s 179, s 182). Gustavsson påpekar att det inte är en 
självklarhet att barnen utvecklar en förståelse av den historiska kontexten genom att bara 
lyssna och iaktta vid ett museibesök. Det är när pedagogens och barnens tankar om den 
upplevda verkligheten i upplevelsen möts som betydelser eller mening skapas, understryker 
Gustavsson. För att eleverna skulle kunna konstruera en likhetsrelation mellan då och nu samt 
vi och dem behövs de efterföljande samtalen med läraren eller museipedagogen (Gustavsson, 
2002, s 137 f, s 158). 
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Metod 
 
 

I detta avsnittet beskrivs bland annat val av metod, urval, genomförande samt vilka etiska 
aspekter som tagits i beaktande. 

 
 

Datainsamlingsmetod 
 
 

För att nå syftet och för att få svar på frågeställningnarna valdes kvalitativ intervju som 
datainsamlingsmetod. Vid kvalitativa intervjuer kan man ställa följdfrågor och på så sätt få 
mer djupgående svar än vid exemepelvis enkätundersökningar. Enligt Larsen kännetecknas en 
kvalitativ intervju av att den intervjuade - informanten, själv formulerar sina svar på frågor till 
skillnad från kvantitativa intervjuer då informanten kryssar i svarsalternativ. En annan fördel 
med kvalitativa intervjuer är att den intervjuade kan tala fritt utifrån frågeställningarna och 
be om eventuella förtydliganden och på så sätt kan god validitet säkerställas. Kvalitativa 
intervjuer kan  struktureras på så vis att färdigformulerade frågor används vid intervjun 
(Larsen, 2009, s 27, s 83). 

 
 

Urval 
 
 

Följande avsnitt beskriver målgruppen och urvalet av deltagare samt dess gång från kontakt 
till inbokad intervju. 

Urvalskriteriet för intervjuerpersonerna var att de skulle vara verksamma lärare i grundskolans 
tidigare år (årskurs f-3) och att de undervisar i ämnet historia. För att underlätta processen 
med intervjuerna gjordes ett så kallat bekvämlighetsurval enligt Larsen (2009) där skolorna 
valdes för att de ligger lättillgängliga (Larsen, 2009, s 79). 

För att få kontakt med lärare inom urvalskriteriet (se ovan) kontaktades först rektorn på en 
skola via mail. Jag presenterade mig och mitt ärende kort, men fick desvärre inget svar. Efter 
några dagar ringde jag istället till skolan och fick kontakt med en lärare i årskurs 2 som ville 
ställa upp på intervju. Jag frågade samtidigt om hon hade någon kollega på skolan som skulle 
kunna tänka sig att ställa upp och lovade att höra sig för. 

Samtidigt kontaktades även samtliga (10 st) lärare i årskurs f-3, via mail, på en annan skola. 
Jag fick svar från endast två lärare, varav en kunde tänka sig att ställa upp på intervju. För att 
få kontakt med flera lärare ringde jag rektorn på en annan skola. Jag presenterade mig kort 
och bad om namn och nummer till lärare inom mitt urvalskriterium. Rektorn bad mig att maila 
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en kort beskrivning av mitt ärende, så att hon kunde vidarebefodra detta till lärarna och på så 
vis hoppas på att någon kunde ställa upp. Desvärre ledde det inte till något svar. 

En lärare som jag varit i kontakt med tidigare och som hamnar inom mitt urvalskriterium (se 
ovan), kontaktades och det visade sig att hon var villig att ställa upp på en intervju. 

Totalt fanns nu tre intervjupersoner och eftersom jag vid den här tidpunkten kände tidspress 
bestämde jag mig för att nöja mig med det antalet. Enligt min bedömning skulle tre 
intervjupersoner ge tillräckligt med material för att få svar på mina frågor. 

Nedan följer en kort presentation av intervjupersonerna. För enkelhetens skull har lärarna fått 
namnen Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3. 

Lärare 1 arbetar i årskurs 1 och har arbetat som lärare i 6 år. 
 

Lärare 2 arbetar i årskurs 2 och har arbetat som lärare i 15 år. 
 

Lärare 3 arbetar i årskurs 3 och har arbetat som lärare i cirka 40 år. 
 
 

Etik 
 
 

När man genomför en undersökning som involverar människor är det ytterst väsentligt att ta 
ställning till etiska principer. För att skydda individen vid en undersökning har Vetenskapsrådet 
tagit fram fyra huvudkrav. Dessa områden är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s 6). Utifrån dessa krav 
formulerades ett missivbrev (se bilaga) som mailades till samtliga deltagare innan intervjun. 

 
I missivbrevet togs informationskravet i beaktande genom att beskriva studiens syfte samt att 
deltagaren har rätt att närsomhelst avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s 7). 

 
Samtyckeskravet innebär att forskaren skall inhämta deltagarens samtycke till att medverka i 
undersökningen. I de fall då deltagaren är under 15 år bör samtycke dessutom inhämtas från 
förälder/vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2002, s 10). Samtyckeskravet kan anses vara 
uppfyllt genom deltagarens medgivande (namnunderskrift) i slutet av missivbrevet. Då endast 
verksamma lärare har deltagit i den här studien, har inte någon under 15 år medverkat. 

 
Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om deltagarna i undersökningen ska 
behandlas med största möjliga konfidentialitet och förvaras på ett sådant sätt att de är 
oåtkomliga för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002, s 12). I den här studien är deltagarna samt 
deras arbetsplats anonyma, vilket även anges i missivbrevet (se bilaga). 
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Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter insamlade om enskilda personer endast får 
användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s 14). Nyttjandekravet har uppfyllts 
genom att deltagarna informerats om att allt insamlat material från intervjuerna endast 
kommer att användas i vetenskapligt syfte. 

 
 

Genomförande 
 
 

Intervjuerna genomfördes på respektive lärares skola i enskilt rum. För att kunna fokusera 
helt på samtalet gjordes en ljudinspelning av intervjun efter godkännande från varje 
deltagare. 

 
 

Reliabilitet 
 
 

För att garantera att en intervju är tillförlitlig och att förloppet har utförts med noggrannhet 
bör man granska undersökningens reliabilitet. Larsen nämner begreppet frågeeffekten som 
en felkälla. Författaren menar att frågeformuleringen är central på så vis att intervjuaren 
måste undvika att ställa ledande frågor (Larsen, 2009, s 109). Genom att noggrannt formulera 
frågor, så att svaret inte ska ses som givet och för att inte på något sätt påverka den 
intervjuade, har försök gjorts för att eliminera en eventuell felkälla i denna studie. 

För att ytterligare stärka reliabiliteten har samma intervjufrågor använts som grund vid 
samtliga intervjuer. Dessa frågor har sedan kompletterats eller förtydligats vid behov. 

 
 

Intervjufrågor 
 
 

Följande intervjufrågor användes vid samtliga intervjuer: 
 

- Har du någon erfarenhet kring historieundervisning utanför klassrummet? 
 

- Vad tror eller tycker du om museum, kyrkor och andra historiska platser som 
lärandemiljö i historieundervisningen i relation till klassrumsundervisningen? Vilka 
förutsättningar för lärande tror du att dessa miljöerna kan bidra till? 

- Hur brukar du kommunicera med dina elever? (gäller alla ämnen). 
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- Tror du att kommunikationen ser annorlunda ut när undervisningen sker utanför 
klassrummet? 

 
 

Databearbetning 
 
 

Precis som nämnts ovan, spelades intervjusamtalen in. Därefter transkriberades allt inspelat 
material. Larsen (2009) skriver att för att kunna hantera det insamlade materialet, kan det 
vara till god hjälp att gruppera och kategorisera informationen, så att man lättare kan 
upptäcka likheter och samband (Larsen, 2009, s 101). Vid en första genomgång av 
intervjusvaren, upptäcktes ett samband mellan de tre intervjuerna. Samtliga lärare tog upp 
upplevelsens betydelse för lärandet, vilket löpte som en röd tråd genom intervjuerna. För att 
lättare synliggöra dessa samband i intervjusvaren gjordes färgmarkeringar i transkriberade 
materialet. På samma sätt markerades lärarnas svar gällande kommunikationes roll. Därefter 
reducerades datamängden på så vis att den informationen som inte var relevant för den här 
studien eliminerades. 

De två färgmarkeringarna i lärarnas svar sammanställdes i två huvudkategorier som kan ses 
som kärnan i den här studien: Tre lärares uppfattning om vilka förutsättningar för 
historielärande som skapas utanför klassrummet och Tre lärares syn på kommunikationens 
roll i undervisningen (se under rubriken Resultat). 

Därefter har materialet granskats och diskuterats (se rubriken Diskussion) mot aktuell 
forskning och teorier (Larsen, 2009, s 102). 
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Resultat 
 

Precis som nämnts ovan kan interjufrågorna delas in i två kategorier utifrån studiens syfte. 
Den ena delen behandlar lärarnas uppfattning om vilka förutsättningar för lärande som 
skapas då historieundervisningen sker utanför klassrummet. 

Den andra delen av intervjun behandlar lärarnas uppfattning om hur kommunikationen ser ut 
då historieundervisningen sker utanför klassrummet. 

En av intervjufrågorna handlade om hur lärarna uppger att de kommunicerar med sina elever 
rent generellt. Den delen av intervjun har jag valt att utesluta från resultatet eftersom jag i 
efterhand insåg att den inte har någon relevans för studien. Däremot är det svårt att helt 
bortse från att det ändå i bakgrunden ligger en jämförelse mellan kommunikationen i 
klassrummet och kommunikationen utanför klassrummet eftersom frågeställningarna vid 
intervjutillfällena var formulerade på ett visst sätt. 

I följande avsnitt behandlas intervjusvaren genom en kort sammanfattning och tolkning av 
varje deltagares svar utifrån de två kategorierna som nämnts ovan. Löpande i texten anges 
lärarnas citat. 

 
 

Tre lärares uppfattning om vilka förutsättningar för historielärande som 
skapas utanför klassrummet 

 

Samtliga lärare lyfte fram upplevelsens betydelse för lärandet, vilket löpte som en röd tråd 
genom intervjuerna. Därför ligger tyngdpunkten i resultatet på upplevelsen som en viktig 
förutsättning för lärandet enligt de intervjuade lärarna. 

 
 

Sammanfattning och tolkning av intervjusvar (Lärare 1) 
 
 

Lärare 1 beskriver olika platser i närområdet som hon tagit med sina elever till i 
historieundervisningen. Citaten nedan visar att hon vid ett flertal tillfällen lyfter ordet 
upplevelse: 

- Lärare 1: ”.....det finns alltså olika fornlämningar här, sådana skålgropar och annat och då var 
vi ute och tittade på det och upplevde det. Så det tycker jag är bra...... Jag tycker att man 
behöver uppleva det lite...” 

- Intervjuare: Varför tror du att det är bra att uppleva? 
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- Lärare 1: ” För att...det blir ju lite annat. Man lär sig med hela koppen och alla sinnena 
liksom.... Att de lär sig mer. Att de upplever, att det blir ett minne, de får uppleva. Då tror jag 
att det fastnar mer. Sen så kan det vara så att vissa barn...alltså det gäller kanske inte alla. 
Men jag tror att de flesta barn lär sig bättre på det sättet. Sen kan det finnas andra barn som 
har viss problematik som verkligen behöver vara i det lilla klassrummet hela tiden för att nå 
sin optimala... Men de flesta gillar att uppleva. Jag såg på barnen när vi gick på den här 
forntidspromenaden att det blir jättespännande och de kommer ihåg det. Om man 
exempelvis tittar på en bild på en skålgrop eller ser en skålgrop eller känna en skålgrop, leta 
upp den...Det går ju inte att jämföra.” (Intervju med Lärare 1, 2015-10-01). 

 
 

Jag tolkar ovanstående citat så som att Lärare 1 menar att då eleverna kommer utanför 
klassrummet erbjuds en upplevelse som medför att kunskapen befäster sig bättre eftersom 
många sinnen än inblandade. Lärare 1 poängterar att det inte går att jämföra en undervisning 
där eleverna tittar på en bild på exempelvis en skålgrop, med en undervisning där eleverna får 
leta upp en skålgrop och se den i verkligheten samt känna på den. Samtidigt menar hon att 
det finns elever som lär sig bättre då undervisningen sker i klassrummet. Utan att be Lärare 1 
utveckla vad hon menar med det sistnämnda, är min tolkning att vissa barn med särskilda 
behov behöver stanna i klassrummet för trygghetens skull. 

 

 
Sammanfattning och tolkning av intervjusvar (Lärare 2) 

 
 

Lärare 2 beskriver olika historiska platser hon varit på med sina elever. Närområdesstudier 
utgör största delen av historieundervisningen som sker utanför klassrummet. Precis som 
Lärare 1, lyfter Lärare 2 vid flera tillfällen upplevelsens betydelse för lärandet. 

 

Intervjuare: ”Vad tycker, eller snarare tror du om museet som lärandemiljö och vad tycker 
du om kyrkor och historiska platser som lärandemiljö i historieundervisningen i relation till 
klassrummet?” 
Lärare 2: ”Alltså det tror jag kan ge jättemycket för att man får känna, uppleva atsmosfären 
om man går in i en kyrka och bara uppleva detta rummet. Och även när man kommer in i en 
jordkällare, som vi har varit och tittat i, liksom krypa in i känna lukter och verkligen fundera 
på hur kunde man...istället för ett kylskåp..och då kommer det ju jättemycket frågor kring... 
Hur levde man? Frös man? Var det mörkt? Alltså det är ju fascinerande, de ligger ju verkligen 
mitt i skogen, inga gatlampor och inga bilar. Jag tror ju att den upplevelsen kan man inte få i 
klassrummet, inte genom filmer..... En lärobok kan ju vara bra, men man måste kombinera 
det med en upplevelse. När man har upplevt det så kanske man känner ”åh där är ju en 
likadan”. Då har man ju en erfarenhet redan av det man har sett ute och sen kan man se det 
på en bild. Så jag tror att det är jätteviktigt att man får uppleva med alla sinnen” (Intervju 
med Lärare 2, 2015-09-30). 
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Utifrån ovanstående citat är min tolkning att Lärare 2 menar att kunskapen förankras lättare 
hos eleven då undervisnignen sker på någon historisk plats utanför klassrummet eftersom fler 
sinnen aktiveras. Eleverna får möjlighet att se, lukta och känna atmosfären i exempelvis en 
jordkällare, vilket inte är möjligt då man endast läser om en sådan i en lärobok. En tolkning är 
att Lärare 2 ser undervisningen utanför klassrummet som ett viktigt komplement till den 
ordinarie klassrumsundervisningen. 

 

 
Sammanfattning och tolkning av intervjusvar (Lärare 3) 

 
 

Lärare 3 visar stor kunskap vad gäller lättillgängliga historiska platser att undervisa på utanför 
klassrummet och berättar att den typen av undervisning sker frekvent. Hon anser att när 
undervisningen sker utanför klassrummet minns man den kunskapen som förmedlas på ett 
annat sätt än i klassrummet eftersom man upplever och ser den historiska platsen enligt citat 
nedan: 

 

Intervjuare: ”Vi har ju varit inne lite på det förut, men vilka förutsättningar för lärande tror 
du att den här miljön (syftar till museum och andra historiska platser) bidrar till i jämförelse 
med klassrumsundervisningen?” 
Lärare 3: ”Ja...för man lär ju på olika sätt! Många lär ju genom att uppleva och vara med. Det 
gör ju så gott som alla. Men de som inte är så bokliga eller tar till sig texter, upplever och 
kommer ihåg...då fick vi göra det, det är ju superviktigt och man fångar många fler. Sånt 
kommer man ju ihåg, för klassrum, det är ju klassrum och man har lektion på lektion. Men  
om man gör någonting, allt som är lite extra...sen får man varva det med fakta” (Intervju med 
Lärare 3, 2015-09-29) 

 

Lärare 3 nämner att denna typen av undervisning framförallt är gynnsam för de elever som 
har svårigheter att ta till sig kunskap via faktatexter och läroböcker. Hon poängterar samtidigt 
att historieundervisningen utanför klassrummet ska ses som ett komplement till 
klassrumsundervisningen och att även faktatexter har en given plats i undervisningen. 
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Tre lärares syn på kommunikationens roll i historieundervisningen 
 
 

I detta avsnitt delges lärarnas utsagor kring hur de kommunicerar med sina elever när 
historieundervisningen sker utanför klassrummet. 

 
 

Sammanfattning och tolkning av intervjusvar (Lärare 1) 
 
 

Då undervisningen sker utanför klassrummet upplever Lärare 1 att det blir mer spontana 
frågor: 

Intervjuare: ”Tror du att kommunikationen ser annorlunda ut när undervisnngen sker 
utanför klassrummet? 
Lärare 1: ”Ja, det är ju det som är en fördel för då kan det bli mer spontant när man kan titta 
på något....ja...” 
Intervjuare: ”Upplever du att det blir mer frågor då?” 
Lärare 1: ”Ja, deras nyfikenhet växer. Ibland kan man ju somna till lite i klassrummet 
(skrattar) du vet den där attityden...”det där gäller inte mig..” .....Ja, så när vi går ut blir det 
lite mer intresse, det är därför det är så bra. Även reflektioner och kopplingar till annat blir 
det ju också. Jag tror att det blir lite suckar i klassrummet ibland, de orkar inte. Men när de 
ser saker ute, som till exempelvis det här med skålgropar, då kan det ju bli att någon elev har 
sett det på sin farmors land. Du vet, de jämför i det naturliga umgänget. För det blir ju att 
man umgås på ett annat sätt på ett museum exempelvis.” (Lärare 1, 2015-10-01). 

 
 

Min tolkning av svaren från Lärare 1 är att då undervisningen sker utanför klassrummet 
förekommer en rikligare dialog, som enligt hennes uppfattning beror på ökat intresse jämfört 
med klassrumsundervisningen. Lärare 1 påpekar även att eleverna känner att de umgås på ett 
naturligt sätt då de är utanför skolan och att detta medför att de talar friare och även mer 
frekvent relaterar till något de sett tidigare jämfört med klassrumsundervisningen (exemplet 
med skålgroparna). 

 

 
Sammanfattningar och tolkning av intervjusvar (Lärare 2) 

 
 

Lärare 2 talar om att det är nödvändigt att ha ett tillåtande klimat i klassen, där alla som vill 
får komma till tals samt att man intresserar sig och respekterar vad alla har att säga oavsett 
vad det är. 
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Då undervisningen sker utanför klassrummet, menar Lärare 2 att det ofta innebär en 
upplevelse där flera sinne är involverade. Lärare 2 tar upp exemplet med ett besök i en 
jordkällare jämfört med att se på en bild av en jordkällare: 

Intervjuare: ”Tror du att kommunikationen ser annorlunda ut om man tar undervisningen 
utanför klassrummet?” 
Lärare 2: ”Ja, det tror jag. Då får man upplevelsen...det blir mer spontant tror jag. Barnen får 
mer idéer som man ska prata om. Då är det ju inte bara att få höra vad jag säger, utan då ser 
man de här sakerna. Tillexempel det här med jordkällarna igen då (skratt) då är det så 
mycket andra sinnen man får känna med och inte bara höra, då tar man tills sig mycket mer 
kunskap och då blir det mer att kommunicera om. De får mer idéer vad de kan ställa frågor 
om. Det är inte så lätt att se det framför sig om man bara hör det berättas. En lärobok kan ju 
vara bra, men man måste kombinera det med en upplevelse. När man har upplevt det så 
kanske man känner ”åh där är ju en likadan”. Då har man ju en erfarenhet redan av det man 
har sett ute och sen kan man se det på en bild. Så jag tror att det är jätteviktigt att man får 
uppleva med alla sinnen.”(Intervju med Lärare 2, 2015-09-30). 

 
 
 

Lärare 2 uppger att hennes uppfattning är att eleverna tar till sig kunskap lättare om man är 
på plats vid ett exempelvis ett historiskt föremål och att detta medför större spontanitet och 
mer att kommunicera om. Däremot ser hon läroboken som ett komplement till upplevelsen. 

 
 

 
Sammanfattningar och tolkning av intervjusvar (Lärare 3) 

 
 

Lärare 3 ger enligt min tolkning två olika bilder av hur kommunikationen ser ut då 
historieundervisningen sker historieundervisningen. Då hon beskriver sin historieundervisning 
i början av intervjun säger hon följande: 

Lärare 3: ”Sen brukar vi gå..... in i skogen bakom några hus där, så finns det en väldigt liten 
domarring. Det är några klumpstenar i en formation där......Så då brukar vi gå dit och titta  
och diskutera; vad tror ni man gjorde här? Det vet man inte riktigt säkert vad man gjorde där. 
Var det ett ställe man dömde på? Vilken relation har det till det här långhuset som finns i 
närheten. Var det något domslut där..? eller är det någon som är begravd här? och lite sånt 
där......Med flera klasser har vi gått dit och då har vi hittat en stig upp så man kommer till 
bronsåldersrösen... Och då sitter man där på röset och spekulerar på; varför har de byggt det 
så här högt upp..? Och vad kan ha funnits här? Och så vet man vid utgrävningar att man 
funnit bronsvärden och lite grejor där. För ganska så länge sedan fanns det något som hette 
Molekylpriset där man skulle skriva om saker i sin omgivning så fick de sitta och fantisera om 
hur det kunde vara, vem som kunde ha blivit begravd och berättelser och sagor till det hela. 
Och då vann vi faktiskt priset, så vi var där på någon slags Nobelmiddag.” (Intervju med  
Lärare 3, 2015-09-30). 
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Hon beskriver att eleverna ibland får känna in en historisk plats och fantisera om hur livet såg 
ut på den aktuella tiden och varför det ser ut som det gör vid en boplats från bronsåldern som 
hon brukar besöka med sina klasser. Eleverna får ibland möjlighet att skriva om sina tankar 
och fantasier, vilket resulterar i fantastiska berättelser enligt Lärare 3. 

Samtidigt får jag en annan bild av historieundervisningen som Lärare 3 bedriver utanför 
klassrummet enligt utsagor från intervjuns senare del: 

Intervjuare: ”Jag undrar om du tror att kommunikationen ser annorlunda ut då 
undervisningen ser annorlunda ut då den sker utanför klassrummet?” 
Lärare 3: .....Det kan vara svårt att kommunicera med 27 elever. Jag brukar be dem ställa sig i 
en ring och titta på mig. Men det är svårt, en del kan ju inte stå stilla och börjar ramla runt, så 
det är...Jag pratar med dem om detta innan det här förväntar jag mig, så det inte är så att 
bara för att man kommer ut i skogen, så är det vad som helst. Då får de lyssna på mig de här 
minuterna. Man är ganska sträng med det här.....” 
Intervjuare: ”Jaha, så då brukar du informera om platsen ni är på...?” 
Lärare 3: ”Ja, så står jag och berättar och då får man lyssna, sen får de hitta på något. Man 
får alltså stå still och lyssna.” 
Intervjuare: ”Du nämde förut att ni brukar diskutera saker som ”vad tror du man gjorde här 
förr...” 
Lärare 3: ”Jaa, men så är det inte lika lätt att prata, det är alltid någon som vill prata direkt 
och då tänker man ibland; ”ja, men prata då.” Det finns ju de som mår bra av att prata 
(skratt). Men ibland försöker vi prata två och två och då får de prata ihop sig. Vad tror ni? 
...... (Intervju med Lärare 3, 2015-09-30). 

 
 
 
 

Utifrån ovanstående citat får jag uppfattningen att Lärare 3 finner det svårt att kommunicera 
med så många elever (27 elever). Hon föredrar då att föra en monolog och låta eleverna 
lyssna och iaktta. Lärare 3 påpekar att det finns de elever som inte kan ”låta bli” att ställa 
frågor och då menar hon att det ibland är nödvändigt att låta dessa komma till tals . 
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Diskussion 
 
 

Följande avsnitt består av två delar; resultatdiskussion och metoddiskussion. I 
Resultatdiskussionen diskuteras och kopplas resultatet samman med den  forskning som 
presenterades i bakgrundsavsnittet. I metoddiskussionen presenteras styrkor och svagheter 
med intervjustudien. 

 
 

Resultatdiskussion 
 
 

I denna studie är det övergripande syftet att undersöka verksamma lärares utsagor om elevers 
lärande då historieundervisningen sker utanför klassrummet och på vilket sätt de anger att 
kommunicerar med sina elever under den typen av undervisning. 

Resultatdiskussionen delas in två delar, precis som i resultatet: 
 

Den första delen behandlar lärarnas uppfattning om vilka förutsättningar för lärande som 
skapas då historieundervisningen sker utanför klassrummet i relation till 
klassrumsundervisningen. 

Den andra delen av intervjun handlar om lärarnas anger att kommunikationen ser ut då 
historieundervisningen sker utanför klassrummet. 

I följande avsnitt diskuteras resultatet mot aktuell forskning inom området 
historieundervisning utanför klassrummet. Punkterna inom citaten (fem i rad) visar att det har 
sagts något på dessa ställen men som har utelämnats här eftersom de inte har någon relevans 
för resultatet. Tre punkter visar pauser (tänkande t ex) från den intervjuade. 

 

 
Tre lärares utsagor om vilka förutsättningar för historielärande som skapas 
utanför klassrummet 

 
 

Upplevelsens betydelse för historielärandet 
 
 

Upplevelsens betydelse för lärandet var inte något som direkt efterfrågades vid intervjuerna, 
men som samtliga lärare lyfte vid ett flertal tillfällen under intervjuerna. Därför kan 
upplevelsens betydelse ses som tyndgpunkten i den här delen av resultatet. 
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En fundering är varför just upplevelsen har tagits upp som en viktig faktor för lärandet som 
sker utanför klassrummet? En tolkning är att lärarna uppfattar undervisning utanför 
klassrummet som något som, till skillnad från klassrumsundervisningen, är upplevelsebaserat 
och som bedöms vara lustfyllt för de flesta elever. Både Lärare 1 och Lärare 2 nämner att då 
fler sinnen är inblandade befäster sig kunskapen lättare. 

Enligt samtliga lärares utsagor, finns det en didaktisk poäng i att kombinera fakta med en mer 
upplevelsebaserad undervisning som de alla menar har koppling till att undervisa utanför 
klassrummet. Deras argument har stöd i kursplanen  för historia  där  det stipuleras att 
undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar 
kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten 
med platser och människors berättelser (Skolverket, 2011, s 172). Detta kan tolkas som att 
även kursplanen för historia framhäver att exempelvis besök på historiska platser stimulerar 
elevernas nyfikenhet på historia. 

I skolans övergripande riktlinjer framhålls det att skolan ska bidra till elevernas harmoniska 
utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans 
verksamhet (Skolverket, 2011, s 13). Samtliga lärares svar ger uttryck för att de uppfattar 
undervisning som sker utanför klassrummet som en bidragande faktor till elevernas 
nyfikenhet och utforskande då man exempelvis besöker en historisk plats och att det i sin tur 
stimulerar lärandet. Det är dock viktigt att poängtera att ingen av lärarna direkt påpekar att 
utforskande och lust att lära är saker som uteblir i klassrumsundervisningen. Däremot lyfts 
undervisning som sker utanför klassrummet som ett viktigt komplement till 
klassrumsundervisningen. 

Lärarnas uppfattning om upplevelsens betydelse för lärandet har stöd i John Deweys 
pedagogik. Dewey poängterade vikten av en stimulerande miljö där eleverna ges möjlighet till 
sinnliga upplevelser (Säljö, 2010, s 180f). Historiedidaktikern Magnus Hermansson Adler 
(2014) skriver att upplevelsen i historieundervisningen kan medföra en motiverande och 
stimulerande effekt. Genom upplevelsen skapas intellektuella förutsättningar för ny kunskap 
hos eleven. Däremot finns det inget som säger att eleverna principiellt lär sig bättre på 
exempelvis ett museum, påpekar Hermansson Adler. Författaren menar att det är 
möjligheterna till en autentisk upplevelse som avgör om kvaliteten i lärandet blir större. Detta 
underlättas nämligen om eleven är på plats, där föremålet framträder i ett tydligt 
sammanhang (Hermansson Adler, 2014, s 239f). Hermansson Adlers argument är något 
tvetydig enligt min mening. Å ena sidan skriver han att det inte är platsen som avgör om 
eleverna tar till sig kunskapen bättre, utan det är själva upplevelsen som har betydelse. Å 
andra sidan skriver han att kvaliteten i lärandet blir större om eleven är på plats där 
exempelvis ett föremål framträder i ett sammanhang. Om man betraktar det sistnämnda, 
skulle en tolkning kunna vara att Hermansson Adler menar precis som det som lärarna tar upp: 
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- Lärare 1: ”Om man exempelvis tittar på en bild på en skålgrop eller ser en skålgrop eller 
känna en skålgrop, leta upp den...Det går ju inte att jämföra.” (Lärare 1, 2015-10-01). 

 
- Lärare 2: ”.....när man kommer in i en jordkällare, som vi har varit och tittat i, liksom 

krypa in i känna lukter och verkligen fundera..... Jag tror ju att den upplevelsen kan man 
inte få i klassrummet, inte genom filmer... (Lärare 2, 2015-09-30). 

 

I argumenten från Lärare 1 och Lärare 2 enligt citaten ovan kan man dra paralleller till vad 
Birgitta Gustavsson (2002) skriver om i artikeln Upplevelsen som grund för lärande (ingår i 
rapporten Konsten att lära och viljan att uppleva, 2002). Gustavssons skriver hur en elev 
resonerar kring sitt lärande under ett museibesök där hon fick lära sig att riva torv (se rubriken 
Upplevelsens betydelse för historielärandet ovan). Gustavsson förklarar att elevens 
resonemang visar att den djupare dimensionen på lärande saknas i en bok. Att riva torv speglar 
torvrivning på ett djupare plan än vad en realistisk framställning i en bok kan visa (Gustavsson, 
2002, s 148). Författaren tillägger att undervisning ofta tar sin utgångspunkt i de abstrakta 
begreppen, vilket får till följd att det är svårt att förstå dessa eftersom eleven saknar en egen 
föreställning om dem. Vidare menar Gustavsson att detta kan vara en anledning till att de 
elever som hon har samtalat med uttrycker att det är en stor skillnad mellan att vara i skolan 
och att vara med om en tidsresa på exempelvis ett museum (Gustavsson, 2002, s 159). En 
uppfattning är att Lärare 1 och Lärare 2 resonerar på liknade sätt (enligt ovan), då de pratar 
om besök vid historiska platser eller föremål. Man menar att uppleva något i verkligheten går 
inte att jämföra med att exempelvis se en bild på ett historiskt föremål eftersom fler sinne är 
involverade. 

 
 
 
 
 

Tre lärares syn på kommunikationens roll i historieundervisningen 
 
 

Enligt läroplanen (Lgr 11) är språk, lärande och identitetsutveckling nära förknippade. Genom 
rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 
kommunicera (Skolverket, 2011, s 9). 

 
Det finns dock, så som jag ser det, ingen direkt betoning på kommunikationens och dialogens 
betydelse för lärandet vad gäller just historieämnet. Forskning som ingår i den här studien 
visar att delaktighet via dialog är en av de viktigaste förutsättningarna för elevers lärande och 
för att historiemedvetande ska äga rum (se ovan). 
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Samtidigt som forskningen visar på vikten av elevernas möjlighet till dialog och diskussion, 
visar också forskningsresultaten hos både Axelsson och Gustavsson såväl som Ljung att det i 
många fall är så att eleverna inte ges utrymme till sådan delktighet under museibesöken. 

 
Då lärarna i denna studien tillfrågades om kommunikationen ser annorlunda ut då 
historieundervisningen sker utanför klassrummet, svarade samtliga att så var fallet. Både 
Lärare 1 och Lärare 2 menar att då historiundervisningen sker utanför klassrummet blir 
eleverna mer engagerade, vilket de menar har koppling till att det ofta innebär upplevelse att 
se ett historiskt föremål eller besöka en historisk plats. Elevernas engagemang innebär i sin 
tur rikligare dialog med fler tankar och funderingar enligt både Lärare 1 och Lärare 2. 

Lärare 2 berättar om ett exempel från historieundervisning utanför klassrummet som skett 
och som är betydelsefull att lyfta här: 

- Lärare 2: ”Sen har vi även varit på...där hade de en lite föreställning för oss kan man säga om 
Alfred Nobel och där blev det både historia och NO för där berättade de lite om Alfred Nobel 
och vad han hade gjort. Vi fick göra en liten tidsresa bakåt i tiden. De hade någon liten 
äggklocka som de sa var en tidsmaskin som tog oss till år 1885, så fick barnen blunda och gå 
in i ett annat rum hela klassen. Där hade de byggt upp med hjälp av en projektor, en station 
där de sa att de hade hittat Alfred Nobels väska och i väskan låg det ett brev från Alfred  
Nobel och sen fick barnen gå till ett laboratorium och hjälpa honom med ett recept hur man 
gör såpbubblor. Så då gjorde barnen det och sen reste vi tillbaka till nutid. Det var roligt! Det 
hade dem gjort väldigt bra?” 

- Intervjuare: ”...blev det några diskussioner efteråt?” 
- Lärare 2: ”Ja, när vi kom tillbaka efteråt pratade vi mycket om det, sen så har de en liten 

tankebok där de fick skriva sina tankar. Och då reflekterade vi först och så skrev jag ner på 
tavlan deras reflektioner och sen skrev dem. De hade jättemycket tankar, väldigt mycket som 
vi diskuterade. Jag tror att det är bra att inte ge barnen alla svaren, utan man frågar; vad 
tycker ni om detta och vad tror ni om detta och hur kunde det vara” och så kommer de med 
idéerna. Eller vad vet ni redan? för barn vet ju väldigt mycket också och det är bra att börja 
så.” (Intervju med Lärare 2, 2015-09-30). 

 
Gustavsson beskriver en tidsresa som hon har studerat på friluftsmuseet Jamtli Historieland 
(se under kapitlet Kommunikation och dialog) där eleverna fick vara delaktiga i berättelsen. 
Den tidsresan påminner om det som Lärare 2 berättar om tidsresan som hennes elever fick 
vara med om (se ovan). Denna typen av tidsresa, menar Gustavsson, är exempel på en form 
av kontextualisering av tid och rum där eleverna är delaktiga. På detta vis skapas andra 
förutsättningar för lärande. Gustavsson poängterar att muséets aktörer har en mycket viktig 
funktion. Det är deras samtal och agerande och på vilket sätt de involverar barnen i 
berättelsen som avgör hur delaktiga barnen blir i leken/rollspelet (Gustavsson, 2002, s 137f). 
Huruvida eleverna som deltog i tidsresan som Lärare 2 berättar om, verkligen lärde sig mer 
om historien bara för att de hade möjlighet till dialog mellan sig och aktörerna kan tyvärr inte 
besvaras här och det är inte heller avsikten även om det hade varit intressant att veta. En 
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annan viktig synpunkt att lyfta är att det förmodligen inte är den fysiska platsen där tidsresan 
äger rum som är relevant i sig. Det är troligtvis hur den utformas som är relevant sett utifrån 
en didaktisk synvinkel. Skulle inte en sådan tidsresa kunna anordnas i klassrummet isåfall? 

 
 

Precis som nämndes i resultatet ger Lärare 3 två olika bilder av hur kommunikationen ser ut 
utanför klassrummet vilket jag vill lyfta även här för diskussion: 

Lärare 3: ”Det kan vara svårt att kommunicera med 27 elever. Jag brukar be dem ställa sig i 
en ring och titta på mig. Men det är svårt, en del kan ju inte stå stilla och börjar ramla 
runt...Jag pratar med dem om detta innan, det här förväntar jag mig.....Då får de lyssna på 
mig de här minuterna. Man är ganska sträng med det här.....”(Lärare 3, 2015-09-29). 
Intervjuare: ”Jaha, så då brukar du informera om platsen ni är på...?” (Intervjuare, 2015-09- 
29). 
Lärare 3: ”Ja, så står jag och berättar och då får man lyssna, sen får de hitta på något. Man 
får alltså stå still och lyssna.”(Lärare 3, 2015-09-29). 
Intervjuare: ”Du nämde förut att ni brukar diskutera saker som ”vad tror du man gjorde här 
förr...” (Intervjuare, 2015-09-29). 
Lärare 3: ”Jaa, men så är det inte lika lätt att prata, det är alltid någon som vill prata direkt 
och då tänker man ibland; ”ja, men prata då.” Det finns ju de som mår bra av att prata 
(skratt). Men ibland försöker vi prata två och två och då får de prata ihop sig.  Vad tror 
ni?.....(Lärare 3, 2015-09-29). 

 

Enligt ovanstående dialog kan man få uppfattningen att elevernas möjlighet till dialog och 
diskussion är begränsade då undervisningen sker utanför klassrummet med Lärare 3 till 
skillnad från det Lärare 1 och Lärare 2 anger om sin undervisning. 

Redan för cirka 100 år sedan talade John Dewey om faran med att eleverna är passiva 
mottagare av information. Då eleven inte ges möjlighet att diskutera erfarneheterna, hindras 
hen från att utveckla sitt livslånga lärande (Hermansson Adler, 2014, s34 samt Säljö, 2010, s 
174, s179). Även aktuell forskning visar på kommunikationen som en förutsättning för 
lärandet. Axelsson poängterar att kommunikation med andra är en förutsättning för att 
historiemedvetande ska utvecklas, enligt Axelsson (Axelsson, 2009, s 274). Gustavsson 
påpekar att det inte är en självklarhet att barnen utvecklar en förståelse av den historiska 
kontexten genom att lyssna och iaktta. Det är när pedagogens och barnens tankar om den 
upplevda verkligheten i upplevelsen möts som betydelser eller mening skapas, understryker 
Gustavsson. För att eleverna skulle kunna konstruera en likhetsrelation mellan då och nu samt 
vi och dem behövs de efterföljande samtalen med lärare eller museipedagogen (Gustavsson, 
2002, s 137 f, s 158). 

Ljung resonerar på samma sätt då hon framhåller att det är de elevaktiva samtalen, 
diskussionerna och reflektionerna som skapar mening hos eleverna. Kunskap skapas och 
omskapas hos och mellan människor i ett kommunicerat delat erfarande, menar Ljung (Ljung, 
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2009, s 179, s 182). Om man ska utgå ifrån ovanstående undersökningar, visar svaren från 
Lärare 3 att eleverna går miste om meningsskapande och historiemedvetande genom att inte 
ges möjlighet till delaktighet och dialog. Det ges därmed inte heller möjlighet för eleverna att 
kritiskt ifrågasätta det som sägs. Det framkommer dock Lärare 3 ibland ger tillfällen för 
eleverna att diskutera två och två. 

Bilden som Lärare 3 ger av hur kommunikationen ser ut då undervisningen sker på någon 
historisk plats är dock tvetydig. Tidigare i intervjun nämner hon att då hon besöker någon 
historisk plats med eleverna, vilket är vanligt förekommande i hennes undervisning, får 
eleverna fantisera och fundera kring platsen vilket visas i följande citat: 

Lärare 3: ”Sen brukar vi gå..... in i skogen bakom några hus där, så finns det en väldigt liten 
domarring. Det är några klumpstenar i en formation där......Så då brukar vi gå dit och titta  
och diskutera; vad tror ni man gjorde här? Det vet man inte riktigt säkert vad man gjorde där. 
Var det ett ställe man dömde på? eller är det någon som är begravd här? och lite sånt där...... 
Med flera klasser har vi gått dit och då har vi hittat en stig upp så man kommer till 
bronsåldersrösen... Och då sitter man där på röset och spekulerar på; varför har de byggt det 
så här högt upp..? Och vad kan ha funnits här? Och så vet man vid utgrävningar att man 
funnit bronsvärden och lite grejor där. För ganska så länge sedan fanns det något som hette 
Molekylpriset där man skulle skriva om saker i sin omgivning så fick de sitta och fantisera om 
hur det kunde vara, vem som kunde ha blivit begravd och berättelser och sagor till det hela. 
Och då vann vi faktiskt priset, så vi var där på någon slags Nobelmiddag.” (Lärare 3, 2015-09- 
30). 

 

Ovanstående citat ger en helt annan bild av hur kommunikatioen ser ut i Lärare 3:s klass, vilket 
inte framkom vid intervjufrågorna som berörde kommunikationen. Därmed uppger både och 
Lärare 1 och Lärare 2 som Lärare 3 att de ger eleverna möjlighet till dialog och utrymme för 
tankar under historieundervisningen på det vis som Axelsson, Ljung och Gustavsson framhåller 
som nödvändiga för lärandet. Vilket även stöds och Deweys pedagogik. Det är dock viktigt att 
poängtera att mitt antagande baseras på några exempel från undervisningen som lärarna 
angett. Underlaget är med andra ord otillräckligt för att kunna representera en realistisk bild 
över hur kommunikationen generellt ser ut då undervisningen sker utanför klassrummet hos 
de intervjuade lärarna. 

 
 

Elevernas kritiska hållning 
 
 

Eftersom denna del av studien handlar om kommunikationes roll för lärandet i 
historieundervisningen som sker utanför klassrummet, är det relevant att även ta upp den del 
av kursplanen för historia som anger att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla 
förmågan att ställa frågor till samt kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att 
skapa historisk kunskap (Skolverket, 2011, s172). Detta tas upp  som en underrubrik till 
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kommunikationens roll för lärandet i historieundervisningen och har inte givits någon större 
tyngdpunkt eftersom den inte heller aktivt efterfrågats. Elevernas kritiska hållning till det som 
presenteras i historieundervisningen som sker utanför klassrummet ska ses som ett litet 
sidospår av vad de intervjuade lärarna anger om kommunikationens roll för lärandet enligt 
deras uppfattning. 

 
Både Axelssons undersökning (2009) samt Aronssons m.fl pilotstudie på Kalmar Läns Museum 
(2000) visar dock att eleverna i många fall intar en okritisk ställning till museernas förmedling 
av historien. Axelsson och Aronsson mfl menar att eleverna inte uppmuntas att fundera över 
andra perspektiv på det som berättas (Axelsson, 2009, s 294, Aronsson mfl, 2000, s 48 ff samt 
s 116). Elevernas möjlighet till att kritiskt granska den historia som förmedlas utanför 
klassrummet, var inget som direkt efterfrågades vid intervjuerna eftersom jag ansåg att det 
var svårt att formulera en fråga så att svaret inte skulle ses som givet. Det vill säga att den 
intervjuade ger ett svar som hen tror att intervjuaren vill höra. Min förhoppning var dock att 
detta ändå skulle beröras på något sätt i de frågorna som handlade om kommunikationen. Det 
var desvärre ingen av lärarna som direkt berörde det området. Av den anledningen tar det 
området inte så stor plats i resultatet för den här studien. Följande citat kan däremot ses som 
en liten ingång till de berörda elevernas möjlighet till att inta en kritisk syn på det som 
presenteras. 

 
Låt oss se på några exempel från intervjuerna: 

 
- Lärare 2: .....när vi kom tillbaka efteråt pratade vi mycket om det, sen så har de en liten 

tankebok där de fick skriva sina tankar. Och då reflekterade vi först och så skrev jag ner på 
tavlan deras reflektioner och sen skrev dem. De hade jättemycket tankar, väldigt mycket 
som vi diskuterade. Jag tror att det är bra att inte ge barnen alla svaren, utan man frågar; 
”vad tycker ni om detta och vad tror ni om detta och hur kunde det vara” och så kommer 
de med idéerna.” 

 
Ett sätt att se på ovanstående citat är att eleverna här ges möjlighet att själva fundera över 
det som presenteras. Detta skulle kunna vara en inledning till en diskussion mellan lärare och 
elever som intar en kritisk hållning till förmedlingen som skett. Tidigare nämndes att Lärare 2 
anger vikten av att skapa ett sådant ”klimat” i elevgruppen där alla frågor beaktas och att det 
inte finns något rätt och fel. Det skapar goda förutsättningar och frihet till att ställa frågor till 
det som presenteras och därmed även en ingång till att inta en kritisk syn på det som 
presenteras, enligt min mening. 

 
 

Ett citat från Lärare 3 som behandlade kommunikationen, men även elevernas kritiska 
hållning är relevant att lyfta även i denna delen: 
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Lärare 3: ”......Så då brukar vi gå dit och titta och diskutera; vad tror ni man gjorde här? Det 
vet man inte riktigt säkert vad man gjorde där. Var det ett ställe man dömde på? eller är det 
någon som är begravd här? och lite sånt där...... 
Med flera klasser har vi gått dit och då har vi hittat en stig upp så man kommer till 
bronsåldersrösen... Och då sitter man där på röset och spekulerar på; varför har de byggt det 
så här högt upp..? Och vad kan ha funnits här? Och så vet man vid utgrävningar att man 
funnit bronsvärden och lite grejor där. För ganska så länge sedan fanns det något som hette 
Molekylpriset där man skulle skriva om saker i sin omgivning så fick de sitta och fantisera om 
hur det kunde vara, vem som kunde ha blivit begravd och berättelser och sagor till det hela. 
Och då vann vi faktiskt priset, så vi var där på någon slags Nobelmiddag.” (Lärare 3, 2015-09- 
30). 

 

På de sätt som Lärare 3 uppger att hon använder enligt ovan får eleverna troligtvis möjligheter 
att bilda sin egen uppfattning och tolkning om den aktuella historiska platsen. Här traderas 
inte en färdig berättelse, utan här bjuds eleverna in till en dialog. Det framgick inte om det 
fanns en tanke med att Lärare 3 lät eleverna reflektera på detta viset. Detta är något som jag 
i efterhand insåg att jag borde ha frågat eftersom det är hade varit relevant för denna studie. 

 
 

Sammanfattnig av diskussion 
 
 

Samtliga lärare som deltar i denna studien uppger upplevelsen som en viktig betydande faktor 
för lärandet då undervisnigen sker utanför klassrummet. Utifrån det lärarna anger är en 
tolkning att de ser den typen av undervisning som en upplevelse till skillnad från 
klassrumsundervisningen. Men om det är själva upplevelsen som är av betydelse, skulle man 
i många fall lika gärna konstruera en upplevelse i klassrummet enligt min mening för att 
stimulera lärandet. Det är förmodligen så att det inte är den fysiska platsen i sig som är 
relevant för lärandet, det är hur undervisningen genomförs som är intressant. 

För att fördjupa lärandet måste man se på ytterligare en didaktisk dimension i undervisnigen 
enligt, nämligen kommunikationen. Detta menar både Axelsson och Ljung (se avsnittet 
Bakgrund). Det räcker därmed inte med en upplevelse för att fördjupa lärandet. Samtliga 
lärare uppger att de varierar kommunikationen mellan sig och eleverna. Alla tre påstår att 
kommunikationen ser annorlunda ut då historieundervisningen sker utanför klassrummet. Två 
lärare uppger att deras uppfattning är att upplevelsen för alla sinnen (som de anser att 
undervisning utanför klassrummet kännetecknar) gör att eleverna blir mer intresserade och 
att det i sig innebär mer att kommunicera om. 

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att historieundervisningen  som sker utanför 
klassrummet är upplevelsebaserad enligt lärarna i den här studien. De menar att då fler sinnen 
är inblandade befäster sig kunskapen bättre. En egen uppfattning är att lärarna menar att 
upplevelsen kan ses som ett nog starkt argument för att höja lärandet till ytterligare en nivå i 
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relation till klassrumsundervisningen. Men det är viktigt att poängterar att det är en tolkning. 
Kommunikationens betydelse lyftes inte fram med någon större tyngdpunkt hos lärarna även 
om deras svar tyder på att eleverna i flera fall ges möjlighet till dialog och tilfällen att ställa 
frågor vid exempelvis en historisk plats. Kvaliteten på kommunikationen är däremot inget som 
undersökts i denna studie, men som hade varit intressant att studera. 

 

 
Metoddiskussion 

 
 

Det insamlade materialet har tolkats med största möjliga objektivitet. För att garantera att en 
intervju är tillförlitlig och att förloppet har utförts med noggrannhet bör man granska 
undersökningens reliabilitet. Larsen nämner att frågeformuleringen är central på så vis att 
intervjuaren måste undvika att ställa ledande frågor (Larsen, 2009, s 109). Genom att 
noggrannt formulera frågor, så att svaret inte ska ses som givet och för att inte på något sätt 
påverka den intervjuade, har försök gjorts för att eliminera en eventuell felkälla i denna studie. 

För att ytterligare stärka reliabiliteten har samma intervjufrågor använts som grund vid 
samtliga intervjuer. Dessa frågor har sedan kompletterats eller förtydligats vid behov, men 
med största noggrannhet så att svaret inte ska ses som givet. 

I resultatdiskusssionen ovan togs en problematik kring lärarnas svar upp gällande hur de 
kommunicerar med sina elever, vilket var ett av syftena med den här studien. Genom att 
endast ha tillgång till lärarnas utsagor kan ses som begränsadande och ger inte en helt korrekt 
bild av huruvida eleverna verkligen ges möjlighet att tolka och kritiskt granska det som 
presenteras och om lärarna ger eleverna tillfällen att konstruera en egen tolkning och version 
av historien. Observationer skulle troligtvis ge en mer gedigen bild av hur undervisningen ser 
ut. Ytterligare en risk med intervjuer är att den intervjuade svarar det hen tror intervjuaren 
vill höra och att deras undervisning i själva verket ser annorlunda ut. Det är en risk som även 
minskar vid observationer. 

 
 

Ytterligare en faktor som kan påverka resultatet är det ringa antalet intervjupersoner som 
deltog i den här studien. Fler deltagare hade möjligtvis inneburit en större grund att utgå ifrån. 
Däremot kan tre deltagare ändå ses som fullt tillräckligt antal med hänsyn till den här studiens 
omfattning. 

 
 
 
Slutsatser 
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Undersökningen visar att samtliga lärare undervisar frekvent utanför klassrummet i ämnet 
historia, det gäller främst genom besök vid historiska platser i närområdet. Alla lärarna 
associerar den typen av undervisning till en upplevelse för alla sinnen, vilket de menar är ett 
viktigt komplement till klassrumsundervisningen, där de anger läroboken som främsta 
läromedlet. Lärarna menar att kunskapen befäster sig bättre hos de allra flesta eleverna då 
det är upplevelsebaserat, men poängterar ändå att man måste varva sådan undervisning med 
exempelvis läroböcker. 

Samtliga lärare påstår att kommunikationen ser annorlunda ut då undervisningen sker utanför 
klassrummet. Enligt tolkningar av intervjusvaren visar lärarna att de vid vissa tillfällen bjuder 
in eleverna till dialog under, före eller efter ett besök på en historisk plats och att de ibland 
ger eleverna möjlighet till att göra egna tolkningar av historien. Två av de tre intervjuade 
lärarna anger att då historiundervisningen sker utanför klassrummet blir eleverna mer 
engagerade, vilket de menar har koppling till att det ofta innebär upplevelse att se ett 
historiskt föremål eller besöka en historisk plats. Elevernas engagemang innebär i sin tur 
rikligare dialog med fler tankar och funderingar. 

Det är däremot svårt att få en helt trovärdig bild av hur kommunikationen ser ut genom att 
endast intervjua lärare. Dels på grund av att det kan vara komplicerat att formulera frågor så 
att svaret inte ska ses som givet, men också för att det finns en risk att de intervjuade svarar 
det hen tror att intervjuaren vill höra. Det hade därför varit önskvärt att observera 
undervisningen vid ett flertal tillfällen för att få ett mer pålitligt resultat. 
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Inom ramen för mitt examensarbete i Grundlärararprogrammet vid Högskolan Dalarna utför jag en 
studie där syftet är att undersöka lärares erfarenheter av historieundervisning utanför klassrummet. 
Jag kommer att intervjua lärare som undervisar i historia i årskurserna f-3 och jag undrar om du skulle 
vara intresserad av att delta i studien. 

 
 

Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter. Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas. 
Resultaten från undersökningen kommer endast att användas i vetenskapliga syften. 

I arbetet kommer både du och skolan du arbeter på att vara anonym. Ditt deltagande i undersökningen 
är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

Vid eventuella frågor får du gärna kontakta mig eller min handledare Robert Thorp. 
 
 
 

Carolina Chapo Robert Thorp 
 

Tel: 0708-773877 Högskolan Dalarna 
 

e-post: h11carch@du.se Tel: 073-5604041 
 

e-post: rth@du.se 
 
 

 

 
 
 

Jag godkänner härmed mitt deltagande i studien: 
 
 
 

Namnteckning:   
 

Namnförtydligande:   
 

Datum: Ort:   
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