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Abstract 

Syftet med denna uppsats är främst att studera tillgången på lämpliga besöksmål i närområdet, 

samt lärare och elevers generella attityd och erfarenhet till studiebesök som en del i 

historieundervisningen. Detta sker genom en lokal fallstudie, där elever och lärare från 

mellanstadium, högstadium och gymnasiet deltar. Vidare får företrädare för ett lokalt museum 

ge sin syn på samarbetet med skolan.   

Undersökningen är tvådelad. Dels genom ett intervjuförande där de tre lärarna samt 

företrädaren för det lokala museet får komma till tals. Utöver detta tillkommer även en 

enkätundersökning där fyra stycken skolklasser från olika årskurser deltar. 

Resultatet visar på att såväl lärare, elever och lokala besöksföreståndare, överlag ser 

positivt på studiebesök, men att nyttjande av lokala besöksmål är varierande, och att mer 

nationella besöksmål föredras framför lokala motsvarigheter.  

Nyckelord 

Historia, lokalhistoria, brukshistoria, industrihistoria, Bergslagen, historieundervisning, 

studiebesök, exkursion, utflykt, upplevelse och museum. 
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1 Inledning 

För merparten av Sveriges skolelever är historia något som är högst närvarande i deras var-

dag. Eller som doktoranden Jessica Jarhall skriver: ”Den plats där alla i Sverige möter historia 

i organiserad form som ett specifikt ämne är i skolan”.
1
 Majoriteten av de svenska 

skoleleverna har levt med historieämnet i olika omfattning åtminstone sedan folkskolan 

infördes år 1842, men förmodligen ända sedan den allra första skolan grundades. Sedan år 

2011 är historieämnet numera ett obligatoriskt ämne – eller kärnämne som det också kallas 

ibland – ända upp på gymnasienivå. Detta skedde i samband med att de nya läroplanerna 

Lpg11 och Gy11 lanserades. 

Alltsedan historieämnets införande har studiebesök varit en del av undervisningen, och ett 

sätt att koppla samman skolan med samhället. Ett exempel på detta är vilken innebörd som 

museum – ett vanligt mål för studiebesök – vanligen tillskrivs. Forskare menar att dess syfte 

dels är att göras tillgängligt för samhällets medborgare, och utnyttjas för såväl forskning som 

för utbildning.
2
 

Vilken typ av historieundervisning som bedrivs beror dock i slutändan på vilket syfte som 

samhället anser att ämnet bör fylla. Vissa forskare anser att studiebesök ökar elevernas 

färdigheter kring konst, kritiskt tänkande och historisk empati.
3
 Historisk empati går att 

relatera till läroplanernas mål, då det i Gy11 skrivs att: ”Undervisningen ska bidra till insikt i 

att varje tids människor ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar.”
4
 Läroplanerna 

nämner även lokalhistoria, lokalkännedom och allmänt lokala förutsättningar som viktiga 

kunskaper. Men detta är material som ofta inte går att återfinna i allmänna läromedel, vilka 

ofta tagits fram för att passa skolor över hela landet. Lokala studiebesök blir då ett av få 

effektiva sätt att lära eleverna om sin egen lokalhistoria.  

Utöver läroplanerna finns det dessutom forskare inom de historiska och pedagogiska 

disciplinerna som menar att studiebesök kan ha en positiv inverkan på elevers lärande, och till 

och med ge dem sådant som inte går att få i en traditionell klassrumsmiljö, med hjälp av 

traditionella läromedel. En annan fördel med studiebesök är att de dessutom kan fungera som 

                                                 
1
 Jarhall, Jessica (2012), En komplex historia: Lärares omformning, undervisningsmönster och strategier i 

historieundervisning på högstadiet. Karlstad: Karlstad University Press, Forskarskolan för lärare i historia och 

samhällskunskap, s. 11. 
2
 Dahlgren, Stellan – Florén, Anders (1996), Fråga det förflutna: En introduktion till modern historieforskning. 

Lund: Studentlitteratur AB, s. 238. 
3
 Greene, Jay P. m.fl. (2014), ”The Educational Value of Field Trips” i: Education Next. Vol. 14, No. 1, Winter 

2014, pp. 78-86., s. 80. 
4
 Gy11 Skolverket (2011), Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 

Stockholm: Fritzes, s. 66. 
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ett alternativ till de ständigt ökande kostnaderna för inköp av läroböcker.
5
 Samtidigt kan det 

ibland vara just kostnader som är den stora anledningen till att studiebesökens förekomst inom 

undervisningen minskat. 
6
 

Att redogöra för studiebesöks plats inom svensk utbildningshistoria, historieämnet i all-

mänhet, samt vilken roll de kan spela för elevers lärande inom historieämnet, är inte helt lätt. 

Forskningen på området är inte heller såpass omfattande som det skulle kunna önskas. Just 

därför anser jag att ämnesvalet är värt en närmare studie.  

Förhoppningen är att denna studie kommer att lyfta fram ett arbetsverktyg som alltför 

sällan utnyttjas, men vars potential förhoppningsvis kan bli lite tydligare i och med studien. 

Vidare är förhoppningen att studien skall kunna fungera som en guide över vilket rikt urval av 

potentiella studiebesökskandidater som det finns i närområdet, samt hur detta kan kopplas på 

ett tydligt vis mot historieundervisningen. Detta gäller inte minst i det skolområde som 

studien har förlagts till – Bergslagen.  

  

                                                 
5
 Jacobs, Carin m.fl. (2009), ”Beyond the Field Trip: Museum Literacy and Higher Education” i: Museum 

Management and Curatorship. Vol. 24, No. 1, March 2009, pp. 5-27, s. 7. 
6
 Greene m.fl. (2014), s. 80. 
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är mångfacetterat, men strävar mot ett gemensamt mål. Det handlar dels 

om att studera en del av relationen mellan skola och samhälle, i detta fall i form av 

studiebesök inom historieämnet i skolan. Syftet är också att studera lärares och elevers 

erfarenheter och tankar kring studiebesök, samt att i mindre mån, studera hur företrädare för 

tänkbara besöksobjekt ser på detta. Allt detta mynnar ut i en problemformulering som handlar 

om vilka möjligheter till lokala studiebesök som finns, vilken potential dessa har, och om 

skolan tar vara på detta. 

2.2 Frågeställningar 

För att uppfylla ovanstående syfte har följande frågeställningar formulerats: 

1. Vilken typ av besöksmål med historisk koppling finns tillgängliga i lokalområdet? 

2. Vilken koppling går det att göra mellan dessa besöksmål och historieundervisningen? 

3. Hur ser historieundervisande lärare på lokala besöksmål och studiebesök som möjliga 

verktyg i sin undervisning? 

4. Hur ser företrädare för besöksmål på sin relation till skolorna? 

5. Vilken erfarenhet och inställning har elever till studiebesök?  

Frågeställningarnas inbördes relation kan kräva ett visst förtydligande. Vid en första anblick 

kan det tyckas som att de två första frågorna, rörande tillgängligheten på lokala besöksmål 

inte hänger samman med övriga frågor. Detta kommer sig av att studien kommit till inom 

ramen för den nya examensuppsatsens utformning, att en blivande lärare skall kunna ha nytta 

av studien i sin kommande lärargärning. För att kunna se på hur potentiella studiebesöksmål 

utnyttjas inom undervisningen, och vilken historisk period den kan kopplas mot, blir en 

lokalhistorisk kartläggningsdel nödvändig.  

Det går att fråga sig vilken nytta en studie har av att studera lärare och elevers relation till 

lokalhistoriska besöksmål, om några sådana inte går att uppbringa. I detta fall skulle det 

kunna sägas att den lokalhistoriska kartläggningen är en förutsättning för resten av studien, 

men inte nödvändigtvis en del av den. Utfallet från de två första frågeställningarna fungerar 

snarast som en motivering till fortsättningen av studiens tre följande frågor.    
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3 Teoretiskt ramverk  

Studiebesöket som sådant har aldrig varit ett självklart val för lärare, eller för den delen, 

ämnesinstitutioner. Olika undervisningsämnen är mer eller mindre teoretiska till sin natur, och 

därmed även olika. Därför är det också helt naturligt att deras undervisningsmetoder skiljer 

sig åt. Historieämnet som sådant kan ses som ett traditionellt teoretiskt ämne. Exempelvis 

skriver Anders Florén och Henrik Ågren i boken, Historiska undersökningar: Grunder i 

historisk teori, metod och framställningssätt, att historiska läromedel ofta är ett översiktsverk. 

Syftet med dessa läromedel är, enligt författarna, inte att komma fram till någon ny kunskap, 

utan det handlar snarare om att föra fram tidigare forskningsresultat och kunskap.
7
  

Ett annat tecken på historieämnets teoretiska uppbyggnad är att, som författarna Stellan 

Dahlgren och Anders Florén påpekar i boken, Fråga det förflutna: En introduktion till 

modern historieforskning, att historikerna sedan slutet av 1800-talet främst arbetat med skrift-

ligt material. Detta samtidigt som historikerna överlämnat studiet av materiella och muntliga 

källor till de arkeologiska, etnologiska och antropologiska fälten.
8
 

Undervisning bygger på forskning, och om forskningen allt som oftast inte kommer i 

kontakt med fältarbete, varför skall då läraren göra det? Vad hela teoriavsnittet till denna 

studie i slutändan alltså kan sägas bottna i, är frågan om vilken funktion som ett studiebesök 

faktiskt fyller för undervisningen? Det handlar alltså inte om att studiebesöket skulle ha något 

egenvärde i sig självt. Istället bör vi fråga oss vad det faktiskt är som ett studiebesök kan ge 

eleven i form av historiekunskap, som en lärare inte kan förmedla själv i klassrummet?  

3.1 Upplevelsens betydelse för lärandet  

En teoretisk modell för historiskt lärande – eller åtminstone början till en sådan – utanför 

klassrummet, men fortfarande i skolans regi, är något som berörs i universitetslektorn i 

historiedidaktik Magnus Hermansson Adlers bok, Historieundervisningens byggstenar: 

Grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. Han skriver att historieundervisning utanför 

skolan främst syftar till att skapa intellektuella förutsättningar för ny kunskap hos eleverna. 

Dessutom ska det utveckla alternativa arbetsmetoder och studieteknik för de tillfällen när 

skolans resurser inte finns tillgängliga. Han lyfter även fram lokalhistorien som en utmärkt 

plats för källmaterial.
9
  

  

                                                 
7
 Florén, Anders – Ågren, Henrik (2006), Historiska undersökningar: Grunder i historisk teori, metod och 

framställningssätt. Lund: Studentlitteratur AB, s. 11. 
8
 Dahlgren & Florén (1996), s. 56-57. 

9
 Hermansson Adler, Magnus (2009), Historieundervisningens byggstenar: Grundläggande pedagogik och 

ämnesdidaktik. Stockholm: Liber AB, s. 198, 237-238. 
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I sin bok lyfter Hermansson Adler fram vikten av lokalhistoria.  Han pekar på hur 

historieundervisningen traditionellt sett brukar börja med lokalhistoria för att sedan gå vidare 

med svensk historia, och slutligen, världshistoria. Han menar att tyngdpunkten förskjuts med 

elevens ålder. Hermansson Adler menar att lokalhistoria bör vara basen i historieundervis-

ningen, samtidigt som den är beroende av den större historien. 
10

  

Knut Kjeldstadli är inne på samma sak, när han i sin bok, Det förflutna är inte vad det en 

gång var, skiljer på lokalhistoria och historia på lokal nivå. I det ena fallet studeras lokal-

området för sin egen skull, och i det andra fallet fungerar lokalhistorien som ett verktyg för att 

tolka mer omfattande skeenden.
11

 

Professorn i sociologi Rik Scarce går ett steg längre. Baserat på tankar som framförts tidigare 

av John Dewey, utvecklar Scarce i sina tankar i artikeln, Field Trips as Short-Term Experential 

Education. Han skriver att elevens faktiska kunskapsinhämtning, bör baseras på det omgivande 

samhället och av diverse olika sociala upplevelser. Alternativt kan det innebära att eleven står i 

direktkontakt med den vardag som hon valt att studera. Han skriver att studiebesök är ett tydligt 

exempel på detta.12 

Hermansson Adler menar att kunskapsinhämtandet i allmänhet, och åtminstone delvis vad 

gäller studiebesök och dess besöksmål, är beroende av tre olika aspekter. Först har vi vad han 

kallar för den konstruktiva aspekten – vars främsta syfte är att visa för eleven att besöksmålet 

är mycket mer än bara en avbildning, och ge dem verktyg för problembaserat lärande. Den 

kontextuella aspekten – som handlar om att sätta besöksmålet i relation till sin omgivning. 

Slutligen den funktionella aspekten – som visar på vilken praktisk funktion som platsen 

faktiskt fyllde.
13

 

Men frågan är då ändå om det är betydelsefullt att som lärare låta sina elever studera 

platser. Fyller dessa besök en funktion som inte kan erhållas i klassrummet? Hermansson 

Adler påpekar att de tre aspekterna av lärande redan finns närvarande inom traditionell 

klassrumsundervisning. Utifrån dessa aspekter fyller alltså inte studiebesök någon principiellt 

viktig funktion. Den styrka och didaktiska roll som studiebesöket kan fylla, är istället den 

autentiska upplevelse som ett studiebesök kan – men inte nödvändigtvis behöver – ge.
14

 

  

                                                 
10

 Hermansson Adler (2009), s. 234-235. 
11

 Kjeldstadli, Knut (1998), Det förflutna är inte vad det en gång var. Lund: Studentlitteratur AB, s. 91-92. 
12

 Scarce, Rik (1997), ”Field Trips as Short-Term Experiential Education” i: Teaching Sociology. Vol. 25, No. 3, 

July 1997, pp. 219-226, s. 219.   
13

 Hermansson Adler (2009), s. 198-199. 
14

 Hermansson Adler (2009), s. 199. 
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Den viktigaste punkten för lärande utanför klassrummet är alltså upplevelsen. Värdet av 

ett studiebesök är enligt Hermansson Adler beroende av huruvida eleven får en stark, eller 

svag upplevelse av besöket. Styrkan i denna upplevelse menar han, är beroende av elevens 

förförståelse. För att besöket ska ge en stark upplevelse och fungera som en motiverande 

faktor, krävs en hög förförståelse.
15

 Docenten i religionshistoria Lena Roos lyfter även hon 

fram vikten av upplevelsen som en viktig del i studiebesöket i antologin, Religionsdidaktik: 

Mångfald, livsfrågor och etik i skolan. Hon menar att ett studiebesök i sig självt bidrar till 

variation, vilket både underlättar lärandet, och låter minnet av besöket dröja kvar hos 

eleverna.
16

 

Själva upplevelsen kan i sin tur generera antingen ett bruksvärde eller ett bytesvärde. Med 

detta menar Hermansson Adler att upplevelsen kan tjäna som antingen ett sätt för eleven att 

uppleva studiebesöket för sin egen skull, eller som ett sätt för att tillförsäkra sig exempelvis 

ett högre betyg.
17

 Men för att upplevelsen skall ge den förväntade effekten som han talar om, 

krävs det att föremålet eller platsen för studiebesöket uppfyller kravet på autenticitet. Han 

menar att detta innebär att det ska vara trovärdigt, pålitligt och säkert, alternativt genuint och 

ursprungligt. Med detta menar han att såväl autentiska som rekonstruerade föremål kan ha en 

motiverande effekt på lärandet.
18

  

Vidare påtalar Hermansson Adler vikten av att välja rätt plats för sitt studiebesök. Den 

skall förstås belysa något centralt i området som studeras. Platsen ska vara intressant, och med 

ett historiskt och pedagogiskt värde. Vidare skall föremålet eller platsen för studiebesöket 

vara representativ för närområdet eller regionen. Det skall även framgå huruvida platsen 

ifråga är autentisk eller rekonstruerad. Slutligen måste platsen vara tillgänglig.
19

 

Utgår vi från Hermansson Adlers tankar gällande studiebesök, bör det gå att se huruvida 

de lokalhistoriska platser som finns i ett närområde kan anses som lämpliga för ett 

studiebesök. Har eleverna tillräckliga förkunskaper om platserna? Här handlar det alltså om 

hur läraren förberett besöket. Ser läraren till att besöket generar antingen ett bruks- eller 

bytesvärde ur lärosynpunkt? Görs någon form av kontinuerlig uppföljning, antingen före, eller 

efter besöket? Är platserna autentiska, eller är de rekonstruktioner, och framgår detta tydligt? 

Är platserna representativa för närområdet eller regionen? Och går det att på ett enkelt sätt ta 

sig dit?  

                                                 
15

 Hermansson Adler (2009), s. 199-200. 
16

 Roos, Lena (2011), ”Ansikte mot ansikte” i: Malin Löfstedt (red.), Religionsdidaktik – Mångfald, livsfrågor 

och etik i skolan. Lund: Studentlitteratur, s. 204. 
17

 Hermansson Adler (2009), s. 200. 
18

 Hermansson Adler (2009), s. 200. 
19

 Hermansson Adler (2009), s. 207. 
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4 Metod  

4.1 Metod 

Uppsatsen kommer i förhållande till det insamlade materialet att ha både en kvantitativ och en 

kvalitativ ansats. Detta är nödvändigt då syftet och frågeställningarna kräver att tre olika 

grupper kommer till tals. De grupper som avses är företrädarna för de olika besöksmålen, 

lärarna och eleverna. Lärarna kommer att få bidra med material genom intervjuer och elever-

na genom enkäter. Företrädarna för olika institutioner kommer att bidra med material genom 

intervjuer, samt genom tryckt material. Lärare och institutionsföreträdare kommer därmed att 

stå för den mer kvalitativa aspekten i studien, medan eleverna kommer att stå för den kvan-

titativa aspekten. 

Vad gäller intervjuernas utformning, kommer de främst att ha karaktären av en semi-

strukturerad intervju. Utifrån den beskrivning av denna intervjumetod, som presenteras av 

Annika Eliasson i boken, Kvantitativ metod från början, går det att bygga upp en intervju på 

flera grundvalar. Det kan innebära att en forskare, i egenskap av intervjuare kan ha ett förbe-

rett intervjumanus med förberedda frågor att ställa till informanterna. Frågorna kan vara såväl 

stängda som öppna. Det mer öppna angreppssättet gör enligt Eliasson att forskaren kanske 

inte per automatik får ett lika uttömmande svar av informanten, jämfört med om denne hade 

genomfört en, över lag, mer ostrukturerad intervju. Fördelen är att det fortfarande går att styra 

in informanten mot mer djupgående svar om det skulle vara intressant, genom följdfrågor. 

Samtidigt får forskaren möjlighet att täcka upp flera delområden med sin intervju än vad som 

annars hade varit möjligt.
20

 Vad gäller källkritik gäller det att vara medveten om att vid en 

intervju finns alltid risken för att informanten missförstår en fråga, eller svarar på ett sådant 

sätt att delar av materialet inte blir användbart. Det kan också bli på det sättet att om vissa 

frågor som är centrala för studiens frågeställningar besvaras nekande, kan det innebära att 

hela, eller delar av intervjun blir oanvändbar. 

En potentiell svårighet vid utformningen av enkäten till eleverna är förekomsten av be-

grepp som kan ses som värdeladdade. Skall öppna frågor ställas där eleven själv får svara med 

egna ord? Ett tänkbart problem här är då att enkäten generar svar som eventuellt blir svåra att 

tolka och kategorisera när materialet senare skall analyseras. Eller skall stängda frågor med 

bara ett bestämt antal alternativ väljas, av typen ja/nej eller roligt/tråkigt? Risken finns då att 

studien begränsar eleven, och att intressanta svar försvinner.  

                                                 
20

 Eliasson, Annika (2013), Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur AB, s. 26. 
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Lösningen gällande utformningen av frågeställningarna till denna studie har blivit att för-

söka skapa en kombination av de två ovannämnda alternativen. Många frågor börjar med en 

stängd frågeställning, följt av en följdfråga där eleven kortfattat ombeds att motivera sitt svar. 

Precis som i fallet med intervjuerna finns risken att eleverna missförstår eller inte förstår 

frågorna i enkäten alls. Detta kan bli extra problematiskt då enkäten utformats för att passa 

elever från mellanstadiet, hela vägen upp i gymnasiet. Det främst tänkbara problemet här 

ligger i att vissa frågor eventuellt ligger på en för hög nivå för de lägre årskurserna som deltar 

i studien. Men frågorna måste ändå ligga där för att materialet skall kunna vara jämförbart 

mellan klasserna. 

4.2 Material 

Materialet till uppsatsens undersökande del kommer, som framgått, till övervägande del att 

bestå av egenproducerat material, främst i form av inspelade intervjuer samt enkäter. In-

tervjumaterialet kommer att omfatta lärarna för de skolklasser som berörs i studien, och 

enkätmaterialet för dess elever. Tanken är att även företrädarna för de olika besöksmålen 

kommer att få lämna sitt bidrag vad gäller undersökningsmaterial genom intervjuer, samt 

beroende på tillgänglighet, genom skriftligt material. 

Visst studiematerial kommer dock att sammanställas genom att dokument som på något 

sätt berör ämnet samlas in från ansvariga myndigheter – i det här fallet skolverket – samt från 

föreningar och skolor. Det kan även i vissa fall komma att röra sig om sådant material som 

finns tillgängligt på respektive grupps officiella hemsidor på internet.  

Visst bakgrundsmaterial inhämtas även genom skriftligen via epost. Det gäller framför 

allt i kontakten med de personer som är ansvariga för de kulturhistoriska ansvarsområdena i 

de olika kommunerna. Deras bidrag till denna studie blir att redogöra för vem som är ansvarig 

för de olika besöksmålen på respektive ort. 

4.3 Avgränsning 

Denna uppsats kommer att inrikta sig på totalt fyra klasser, en årskurs 4, årskurs 6, årskurs 8 

och en årskurs 1 på gymnasiet. Valet av skolklasser från grundskolan kan motiveras genom att 

det i den aktuella läroplanen Lpg11 finns ett tydligt – om än inte alltid uttalat – stöd för 

användandet av studiebesök. Detta är framför allt tydligt vad gäller studiebesök i det lokala 

närområdet, och grundskolans större fokus på lokalhistoria, jämfört med gymnasiekolan. Mer 

om detta i bakgrundsavsnittet. 
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Gymnasieskolans styrdokument har kanske inte ett lika tydligt ställningstagande vad gäll-

er användandet av studiebesök inom historieundervisningen, eller annan undervisning heller 

för den delen. Men å andra sidan är historieämnet, sedan den nya läroplanen Gy11 togs i bruk 

år 2011, ett obligatoriskt ämne. Som sådant kan det vara av intresse att se om och hur 

gymnasielärarna har anpassat sitt förhållningssätt till ämnets förändrade förutsättningar. 

Dessa fyra klasser kommer att ge en bild av skolsystemet i en kommun i närområdet, 

nämligen Fagersta kommun. Genom valet av fyra klasser från flera olika skolor uppnås flera 

saker. För det första får studien en liten – men ändock – reell spridning. Vidare påverkas det 

specifika valet av kommun av den geografiska, tidsmässiga och personliga närheten. Som 

boende i Fagersta och uppväxt i Norberg, har jag etablerade relationer med flera av skolorna 

på orterna. Både som elev, lärarstudent och lärarvikarie. 

Tanken med studien var från början att lärare och elever från, inte bara Fagersta, utan 

även Norberg och Skinnskatteberg, skulle ta del i studien. I undertecknads inledande kontakt-

er med företrädare och lärare för skolorna, var det dock bara Fagersta kommuns skolor som 

var intresserade av att delta. Därav förekommer enbart skolklasser och lärare från Fagersta 

kommuns lokala skolor i denna studie. Detta gör att studien blir något snävare och mer lokal 

än vad som först avsetts. Resultaten i sig själva blir dock inte mindre intressanta då Fagersta 

kommun istället fått bidra med fler klasser för källinhämtningen.  

Undertecknad har beslutat att ändå ta med Norbergs och Skinnskattebergs kommun i den 

undersökande del som rör utbudet. Motivet för detta är att samtliga tre kommuner är väldigt 

närliggande, både vad gäller skolskötsel, brukshistoria och rent geografiskt. Det medför inte 

en större insats för en Fagerstaklass att – ur en logistisk synpunkt – ta sig till ett besöksmål i 

exempelvis Norberg, jämfört med att göra det i den egna kommunen.  

Tanken var från början att såväl låg-, mellan-, hög- och gymnasieklass skulle bidra med 

material i form av en enkät. Efter olika överväganden beslutades det dock att den tänkta 

enkätundersökningen hos en lågstadieklass fick utgå. Möjligheterna till att genomföra en 

undersökning hos en första-, andra eller tredjeklass fanns, men den ansvarige lärare som jag 

var i kontakt med menade att utifrån hennes erfarenheter av sagda klasser låg deras 

läsförståelse på en sådan låg nivå att enkäten ifråga skulle kräva omskrivningar i sådan skala 

att dess jämförbarhet med övriga klasser skulle bli lidande.  

Ovanstående beslut medförde att förutom den årkurs 6 som representerade mellanstadiet, 

fick även en årskurs 4 delta i undersökningen och ersätta de svar som annars skulle ha er-

hållits av en lågstadieklass. Denna årskurs 4 ligger även närmast lågstadiet, och kan därför 

sägas ha mest gemensamt med de tidigare klasserna. 
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5 Etiska överväganden 

Många uppsatser och akademiska arbeten kräver någon form av etiska överväganden. Ibland 

kan det röra sig om vilka konsekvenser som själva ämnesvalet kan ha för en enskild, eller en 

grupp individer. I andra fall kan det vara själva arbetsmetoden under studiens gång som bör 

stämma till eftertanke. Ibland kan det vara både och. För att studien skall uppfylla 

Vetenskapsrådets grundläggande principer för etiska överväganden vid forskning har deras 

text, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, använts 

vid utformandet av studiens intervju- och enkätmallar, vilka sedermera använts under in-

tervjuerna och enkätundersökningarna.
21

 

I ovanstående text har Vetenskapsrådet ställt upp fyra stycken grundläggande huvudkrav 

för hur etiskt försvarbar forskning skall bedrivas. Det är mot dessa fyra krav som jag ut-

värderar min studie. Det första kravet (1) är informationskravet, att informera deltagarna om 

att deras medverkan är frivillig, och vad deras medverkan innebär. Det andra kravet (2) är 

samtyckeskravet, att deltagarnas samtycke inhämtas. Det tredje kravet (3) är 

konfidentialitetskravet, att garantera att de medverkande erbjuds största möjliga anonymise-

ring. Det sista kravet (4) är nyttjandekravet, som fastställer att de insamlade uppgifterna 

enbart kommer att användas i avsett syfte.
22

 

Samtliga av dessa fyra huvudkrav anser jag uppfyllt genom de två skriftliga konfiden-

tialitetsförsäkranden som jag skrivit under och överlämnat till lärarna för de klasser som jag 

använt för min studie. En försäkran har lämnats för enkätmaterialet, och ytterligare en för 

intervjumaterialet.
23

  

Anledningen till att studien inte använt anonymisering fullt ut, vad gäller val ort för 

studien, har sin förklaring. Eftersom att det stora flertalet av besöksmål som presenteras i 

studien är väldigt specifika, hade det varit kontraproduktivt att försöka ta bort alla identi-

fierande faktorer. Samtidigt är det inget självändamål att presentera studiens informanter med 

namn, varför de istället försetts med pseudonymer.  

  

                                                 
21

 Se bilaga 1, 2 och 3 
22

 Vetenskapsrådet (2002), Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Stockholm: Vetenskapsrådet, s. 7-14. 
23

 Se bilaga 4 och 5.  
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6 Tidigare forskning 

Forskningsläget gällande studiebesök, kan ibland vara lite oklart. Detta gäller dels tids-

perspektivet, alltså hur synen på studiebesök förändrats över tid. Men det gäller också för 

ämnesperspektivet, hur olika ämnen förhållit och förhåller sig till studiebesök.  

Någon som studerat detta i en vidare svensk kontext är Petra Rantatalo. I sin avhandling, 

Den resande eleven: Folkskolans skolreserörelse 1890-1940, lämnar hon en redogörelse över 

framväxten av studiebesök i den svenska folkskolan under perioden 1890-1940. Utöver detta 

tecknar hon en forskningsöversikt över hur studiebesöken såg ut och användes i äldre tider, 

ända tillbaka till 1600-talets bildningsresor, dock inte specifikt för historia enbart.
24

 

Främst fokuserar hon dock sin studie på de skolresor som hon menar introducerades inom 

det svenska skolväsendet kring år 1894 av läroverksläraren Johan Bager-Sjögren. Rantatalo 

skriver att Bager-Sjögrens syfte med införandet av detta begrepp var att det skulle fungera 

som ett komplement till den traditionella undervisningen. Studien rör sig främst kring hur 

dåtidens lärare – men även andra intressenter – såg på skolresornas syfte, genomförande, val 

av resmål och typen av kunskapsförmedling.
25

 

Rantatalo visar även med sin studie hur dessa skolresor förändras över tid, mot bakgrund 

av det svenska samhällets förändringar. Nya förutsättningar och utmaningar påverkade i sin 

tur inställningen, användandet, omfattningen och typen av resmål som användes i skolan.
26

 

Överlag tycks det dock som att det, enligt Rantatalo, varit på det sättet att det var 

identifikationsfaktorn som dåtidens lärare såg som studiebesökens främsta förtjänst. Det 

handlade med andra ord om att eleverna skulle lära sig om den svenska kulturen, för att bättre 

kunna identifiera sig själva med densamma.
27

 

Den tidigare nämnde författaren Magnus Hermansson Adler arbetar som universitets-

lektor i ämnesdidaktik på Göteborgs universitet, med en särskild inriktning mot historia. Han 

har även en bakgrund som läroboksförfattare för grundskola och gymnasium. I denna studie 

är det dock hans bok, Historieundervisningens byggstenar: Grundläggande pedagogik och 

ämnesdidaktik, som är central. I denna bok redogör han för historieämnets perspektiv utifrån 

såväl ett akademiskt perspektiv, som ett undervisningsämne inom skolan.
28

  

  

                                                 
24

 Rantatalo, Petra (2002), Den resande eleven: Folkskolans skolreserörelse 1890-1940. Umeå: Umeå 

Universitet, Institutionen för historiska studier, s. 14. 
25

 Rantatalo (2002), s. 15. 
26

 Rantatalo (2002), s. 16. 
27

 Rantatalo (2002), s. 188. 
28

 Hermansson Adler (2009), s. 8-12. 
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Utifrån de ovanstående perspektiven redogör Hermansson Adler för ett flertal olika 

undervisningsmetoder och verktyg som kan vara bra i undervisningssammanhang. Bland 

annat tar han upp den roll som historia utanför skolan – dit han främst räknar museum och 

exkursioner – kan spela.
29

 Han visar i sin bok på upplevelsens betydelse för elevens lärande 

utanför skolan, och vilka förutsättningar som måste uppfyllas för att skapa den upplevelsen.
30

 

I sin presentation av studiebesöket tar Hermansson Adler även upp vilka motiverande 

faktorer som spelar in vid ett eventuellt studiebesök, samt mer specifikt, vilken roll som speci-

fika besöksmål – som museum – kan ha.
31

 

En författare som kommit i kontakt med historielärares attityder till studiebesök som en 

del i sin undervisning är Jessica Jarhall vid Karlstads universitet. I sin licentiatavhandling från 

år 2012 med namnet, En komplex historia: Lärares omformning, undervisningsmönster och 

strategier i historieundervisning på högstadiet, tecknar hon en bild av några historielärares 

olika undervisningsmetoder och -mönster. Hon menar att hennes studie skall ge tydligare bild 

av hur historieundervisningen i den svenska skolan ser ut, och vilken roll som enskilda lärares 

erfarenhet kan spela. Detta då hon menar att den bild som annars målas upp är att det handlar 

om en undervisning som är hårt styrd av såväl styrdokument, som läroböcker.
32

 

I denna studie kommer Jarhall flera gånger i kontakt med studiebesök och den roll som de 

spelar i lärarnas undervisning, även kallat undervisningsstrategi. Det som avses är det gene-

rella arbetssätt som lärarna använder sig av för att svara på de klassiska didaktiska 

undervisningsfrågorna: varför? vad? och hur?
33

 Jarhall skriver att lärarnas svar på dessa 

frågor inte nödvändigtvis alltid är särskilt genomtänkta, och därför inte uppfyller kraven för 

en genomtänkt och genomarbetad strategi. Men hon skriver att det är rimligt att anta att lärare 

med erfarenhet skapat någon form av rutin i sin undervisning, som formats av såväl medvetna 

som omedvetna erfarenheter och handlingar.
34

  

Studiebesöken dyker främst upp i Jarhalls avhandling när frågan hur? ska diskuteras, och 

i hennes avhandling tycks det främst vara lärarnas personliga preferenser som avgör ifall 

studiebesöken blir en egentlig del av undervisningen. Hon exemplifierar detta med hur en 

enskild lärares vurm för den egna lokalhistorien har varit det som styrt dennes undervisning, 

och i förlängningen lett till att det anordnats studiebesök till lokala museer. Det har också lett 

                                                 
29

 Hermansson Adler (2009), s. 198. 
30

 Hermansson Adler (2009), s. 199-203. 
31

 Hermansson Adler (2009), s. 205-208. 
32

 Jarhall (2012), s. 12-13, 15. 
33

 Jarhall (2012), s. 24-25. 
34

 Jarhall (2012), s. 26-27. 
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till att överlevare från förintelsen bjudits in till skolan.
35

 I Jarhalls text tycks det som att 

lärarna beklagar att närsamhället inte används i den omfattning som det skulle kunna göra. 
36

 

En annan person som kan sägas vara något av en sakkunnig inom området är docenten i 

sociologi Lisa Marie Jakubowski. I sin artikel, Beyond Book Learning: Cultivating the 

Pedagogy of Experience Through Field Trips, berör hon ett pedagogiskt begrepp som har 

getts benämningen experiential education., vilket kan översättas till någonting i stil med: 

erfarenhets- eller upplevelsebaserad utbildning.
37

  

Artikeln rör utbildning på högre nivå, men teserna som Jakubowski för fram kan ändå 

vara intressanta för resonemanget i denna studie. I sin artikel hävdar Jakubowski att 

möjligheten för eleverna att lära sig genom aktivt deltagande i undervisningen, är den 

effektivaste undervisningsmetoden som hon har tagit del av. Genom att sammanföra eleverna 

i klassrummet med det omgivande samhället och delta i undervisning utan skolböcker, lär de 

sig att faktiskt uppskatta allt vad samhället har att erbjuda. Jakubowksi bygger sin tes på John 

Deweys tankar, som hävdade att aktivt deltagande i utbildningen var en nödvändighet för som 

elevens utveckling till en samhällsmedborgare.
38 

  

                                                 
35

 Jarhall (2012), s. 124-125, 142. 
36

 Jarhall (2012), s. 132-133. 
37

 Jakubowski, Lisa Marie (2003), ”Beyond Book Learning: Cultivating the Pedagogy of Experience Through 

Field Trips” i: The Journal of Experiential Education. Vol. 26, No. 1, 2003, pp. 24-33, s. 24. 
38

 Jakubowski (2003), s. 24. 



 

16 

 

7 Bakgrund 

7.1 Studiebesökens roll efter år 1842  

Det går att fråga sig om hur långt tillbaka i tiden som det är relevant att studera studiebesök. 

Dagens svenska skola har med all säkerhet väldigt lite gemensamt med de dom- och katedral-

skolor som växte fram i Sverige, i och med etableringen av den katolska kyrkan på 1100- och 

1200-talet. Frågan är hur mycket gemensamt dagens skolväsende ens kan sägas ha med 1800-

talets folkskola, vilken brukar ses som det första steget mot det moderna skolväsendet. 

Starten för den moderna svenska skolan kan enligt historikerna Gunnar Richardson 

förläggas till år 1842, det år då den första folkskolestadgan togs i bruk. I sin bok, Svensk 

utbildningshistoria: Skola och samhälle förr och nu, skriver han att det i stadgan förordades 

att samtliga av Sveriges stadsförsamlingar och socknar skulle ordna på det sättet att det från 

och med då skulle finnas åtminstone en skola tillgänglig för dess invånare. I Stockholm och 

övriga stiftstäder skulle det dessutom instiftas statliga lärarutbildningar.
39

 

Att studiebesök kanske inte alltid haft en alldeles självklar plats i skolundervisningen är 

enligt Lisa Marie Jakubowski inte särskilt konstigt. Hon skriver att skolan traditionellt sett 

använts som rena kunskapsbanker vilka i sin tur förmedlar kunskap till eleverna, som passivt 

skulle ta emot kunskapen. Denna syn på undervisning lämnade litet utrymme för personligt 

deltagande. Jakubowski menar att en modernare syn på utbildning kom först med pedagogen 

Paulo Freires under den andra halvan av 1900-talet. Enligt Freires var människans syfte att 

interagera med sin omgivning, och skolundervisningen borde fungera likadant. Han menade 

att eleven kritiskt skulle studera sin omvärld.
40

 

Trots den rådande synen på ut- och inlärning som kunde ses som passiv kunskapsför-

medling, går det enligt Petra Rantatalo att tala om en reformering av skolpedagogiken under 

1800-talet. Syfte var öka åskådligheten i skolans undervisning. Tanken var att det skulle räcka 

med nyare läromedel, men ett flertal personer menade att det inte var tillräckligt. Verkligheten 

själv var det bästa läromedlet för att öka åskådligheten.
41

 Kopplingen mellan 1900-talets 

undervisning och studiebesöken handlade enligt henne om att bidra till elevernas fostran till 

medborgare med tillhörande yrkesliv genom att som hon skriver: ”Skolan skulle lära barnen 

                                                 
39

 Richardson, Gunnar (2010), Svensk utbildningshistoria: Skola och samhälle förr och nu. Lund: 

Studentlitteratur AB, s. 52. 
40

 Jakubowski (2003), s. 25. 
41

 Rantatalo (2002), s. 47. 
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arbetet och arbetsgemenskapens viktiga betydelse för statens behov.”
42

 Hon skriver att 

studiebesöken främst blev en viktig del i inom ämnet arbetskunskap.
43

 

Vad gäller historieämnet under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, hade det inte 

något större inflytande över hur studiebesöken användes, till skillnad mot geografiämnet som 

sågs som ett viktigt ämne för det nationella kulturbygget. Tanken var att först skulle hem-

bygden ta plats i elevernas allmänbildning, och därefter resten av Sverige. Historieämnet 

fungerade som ett komplement för att ge en form av helhetskänsla i undervisningen.
44

 

Det var först med 1919 års skolplan som historieämnet fick en tydligare plats i undervis-

ningen. Tillsammans med ämnena geografi och naturkunnighet sågs det som en del av det nya 

skolämnet hembygdsundervisning. Studiebesöken blev ett sätt att åskådliggöra ämnet historia 

för eleverna.
45

 Dessa tankar hade dock förespråkats redan på 1800-talet. Lärarinnan Ellen 

Fries menade att såväl historia som geografi, statistik och statskunskap handlade om att lära 

eleverna om sina fäders land.
46

 

Studiebesöken kan alltså ses som ett tillfälle där skolan fick möjlighet att undervisa i flera 

ämnen samtidigt.
47

 Rantatalo menar att det var den tyske pedagogen Wilhelm Reins tyska 

skolresemetod som dominerade. Metoden innebar att studiebesöken planerades utifrån 

historiska företeelser. Övriga ämnens undervisningsinnehåll anpassades efter resmålet.
48

 

Tanken var att vid varje besöksmål koppla dess relevans till de olika ämnenas perspektiv.
49

 

Själva metoden kom till Sverige genom den svenske pedagogen Johan Bager-Sjögren, som 

själv kom i kontakt med den under en vistelse i Tyskland.
50

 

Sveriges Allmänna Folkskollärarförening (SAF) stödde detta synsätt. I deras förslag för 

hur skolresor borde organiseras, skrev de att eleverna borde förberedas genom särskilda 

studier i ämnena om det tilltänkta resmålet, till exempel dess historia.
51

 Denna syn på 

undervisning kom även från skolhåll, genom rektorn för folkskollärarseminariet i Växjö, Carl 

Olof Arcadius. Han publicerade år 1903 en text där han skrev att resmålet bör användas av 

läraren i både geografi och historia.
52

 

                                                 
42

 Rantatalo (2002), s. 52. 
43

 Rantatalo (2002), s. 52. 
44

 Rantatalo (2002), s. 73-74. 
45

 Rantatalo (2002), s. 74-75, 77. 
46

 Rantatalo (2002), s. 84-85. 
47

 Rantatalo (2002), s. 79. 
48

 Rantatalo (2002), s. 79-80, 88. 
49

 Rantatalo (2002), s. 83. 
50

 Rantatalo (2002), s. 79. 
51

 Rantatalo (2002), s. 122-123. 
52
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Rantatalo menar att industrialiseringen i Sverige under 1900-talet gav upphov till nya 

modernare monument, som fick ersätta de historiska monumenten som huvudsakliga 

attraktioner vid studiebesök.
53

 Professorn i historiebruk och kulturarv Peter Aronsson, menar i 

sin bok, Historiebruk: Att använda det förflutna, att det flyttade fokus handlade om att det 

gamla bondesamhällets dominans inom det svenska kulturarvet ifrågasattes av företrädare för 

det framväxande industrisamhället.
54

 

Kulturdepartementet har via statens offentliga utredningar (SOU) i utredningen, Ny 

Museipolitik: Betänkande av Museiutredningen 2014/15, skrivit att det flyttade fokus som 

skett under 1900-talet mot nyare industrihistoria, berodde på att detta tidigare inte synts i 

svensk historieskrivning. Med detta nya grepp skulle det bli möjligt att förankra museerna i 

det nya folkhemmet.
55

 Denna strävan tycks ha varit framgångsrik. Museernas menar 

exempelvis att de används frekvent av skolor, och att samverkan med skolvärlden ses som 

extra viktig.
56

 

7.2 Studiebesökens roll i 2011 års läroplaner 

Genom den svenska skolhistorien har historieämnets relevans skiftat, och ibland har dess 

relevans till och med ifrågasatts. Med dagens läroplaner har historieämnets relevans skrivits 

fram, och det är dessa läroplaner, som de klasser som denna studie arbetar utifrån, har att för-

hålla sig till. För grundskolan är det Lpg11 som fungerar som styrdokument, medan 

gymnasieskolan arbetar utifrån Gy11. 

De nya läroplanerna togs i bruk år 2011 och i och med dessa blev historia återigen ett 

ämne att räkna med. Framför allt inom gymnasieskolan, där det i och med den nya läroplanen 

Gy11 nu blev ett obligatoriskt ämne för samtliga studenter. Dock kan den obligatoriska kursen 

variera i omfattning, beroende på vilken gymnasielinje som eleven valt att läsa. Den kan 

omfatta alltifrån 50 till 100 gymnasiepoäng. 

7.2.1 Lpg11 

I den nuvarande läroplanen för grundskolan Lpg11 saknas det för det mesta ett uttalat stöd för 

studiebesök som en del i undervisningen, både i allmänna ordalag, och i de specifika ämnes-

beskrivningarna. Däremot går det att hitta ett flertal formuleringar som tycks visa på att det 

finns en underförstådd koppling till lärande utanför klassrummet. I läroplanens första kapitel 
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för övergripande mål och riktlinjer skrivs det fram att såväl kontakt med närsamhälle, 

arbetsliv och gymnasieskolan är en nödvändigt för att se till att grundskoleutbildningen håller 

en hög kvalitet.
57

  

Det outtalade stödet för studiebesök i Lpg11 återkommer i den ämnesspecifika 

beskriviningen av historieämnet. Där lyfts det till exempel fram att eleverna skall fördjupa 

sina historiska kunskaper genom att få ta del av såväl historiskt källmaterial, som platser och 

människors egna berättelser. Det uttalade syftet med detta är att genom detta stimulera 

elevens nyfikenhet.
58

  

För årskurserna 1-3 är det framför allt hemortens egen historia som lyfts fram, samt vad 

dess olika platser, byggnader och vardagliga föremål betytt för ortens befolkning. Exempelvis 

framhålls det vad det religiösa livet i Sverige har haft för betydelse för den lokala om-

givningen, dess yrkesutövare och andra verksamheter.
59

 Ett flertal olika metoder för att öka 

elevernas kunskaper – som tycks fordra att studierna flyttas utanför lektionssalen – lyfts fram. 

Exempel på sådana metoder är: intervjuer, observationer och mätningar.
60

 De avslutade kun-

skapskraven för årskurs 3 skriver läroplanen fram hur eleven genom att undersöka hemortens 

egen historia, ska kunna sätta detta i relation till mäniskans ändrade livsvillkor.
61

 

För årskurserna 4-6 finns inte lika många kopplingar till den lokala historien. Istället har 

läroplanen valt att lägga ett större fokus på världshistorien. Ingenstans i det centrala innehållet 

för dessa årskurser tas den lokala historien upp, och i det centrala innehållet för årskurserna 4-

6 finns det faktiskt bara några punkter som skulle kunna ses som ett stöd för studiebesök. Det 

handlar om att eleven skall kunna använda sig av historiskt källmaterial i sitt kunskaps-

inhämtande. Det handlar exempelvis om brev, dokument eller arkivmaterial, som kan bidra 

till utvecklandet av elevernas kunskaper.
62

 I de avslutande kunskapskraven för årskurs 6 

skriver läroplanen fram att eleven skall kunna använda sig av källmaterial för att dra slutsatser 

om historiska företeelser.
63

 

För årskurserna 7-9 föreligger liknande förutsättningar som hos årskurserna 4-6. Det 

mesta i det centrala innehållet i Lpg11 som skulle kunna gå att ses som ett stöd för studie-

besök kommer i form av antydningar. Ett exempel på detta är hur det centrala innehållet lyfter 
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fram hur en familjs eller en släkts historia kan ha påverkat den historiska utvecklingen.
64

 I de 

avslutande kunskapskraven för årskurs 9 finns inga tydliga formuleringar eller textpassager 

som skulle kunna användas som ett uttalat stöd för att använda sig av studiebesök.  

7.2.2 Gy11 

Gy11 är den läroplan som sedan år 2011 gäller för den svenska gymnasieskolan, och överlag 

behandlar den studiebesök och andra närbesläktade begrepp ytterst sparsamt. Faktum är att 

begreppet studiebesök enbart förekommer en enda gång i hela Gy11, och det är i examens-

målen för det humanistiska programmet. Där lyfts studiebesöken fram som ett sätt lära 

eleverna att fördjupa sina kunskaper på ett praktiskt vis.
65

 I övrigt är det väldigt sparsamt med 

referenser till studiebesök. I ett av de första kapitlen, med namnet övergripande mål och rikt-

linjer, lyfter läroplanen dock fram skolans ansvar. Här handlar det då om att lära eleverna att 

utforska och söka sig fram till annat kulturutbud än traditionell litteratur, som källor för 

lärande och stimulans.
66

 

I avsnittet som behandlar historieämnet på gymnasial nivå specifikt, har Gy11 följande att 

säga. Läroplanen menar att syftet med historieämnet delvis är att eleverna skall ges möjlighet 

till att arbeta med olika historiska begrepp, frågeställningar och förklaringar – historisk 

metod. Detta innebär enligt skolplanen att eleverna skall kunna söka, granska, tolka och vär-

dera olika sorters källor.
67

 Det preciseras dock inte vilka olika sorts källor som avses. Möjligt-

vis skulle det avsnitt som specificerar vilka kunskaper som undervisningen skall utveckla hos 

eleven ses som ett implicit stöd för studiebesök. Punkt 4 och 5 i detta avsnitt menar att eleven 

bland annat skall beredas möjlighet till att söka källor utifrån källkritiska metoder. Vidare 

skall eleven utveckla förmågan att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i 

olika sammanhang.
68

  

I det centrala innehållet för Gy11 finns inte mycket skrivet som ger ett uttryckligt stöd för 

studiebesök. Men i beskrivningen av det centrala innehållet för kursen Historia 1a1, 50 poäng 

skrivs vikten av tolkning och användning av olika slags källmaterial fram. Kunskapskraven 

för nämnda kurs menar att eleven skall kunna söka, granska och tolka källmaterial.
69

 Gransk-

ning, tolkning och användning av olika sorters källmaterial förekommer även i det centrala 
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innehållet för kursen Historia 1b, 100 poäng.
70

 Kunskapskraven är likartade den tidigare 

nämnda kursens centrala innehåll, vad gäller elevens uppgifter om att söka och tolka olika 

sorters historiskt källmaterial.
71

  

Kursen Historia 2b – kultur, 100 poäng, är en fördjupningskurs som främst läses på fri-

villig basis, främst på de estetiska och humanistiska programmen.  I det centrala innehållet för 

denna kurs skrivs det fram att granskningar och tolkningar av arkivmaterial, pressmaterial och 

olika databaser är en väsentlig del vad gäller elevernas förmåga att kunna utreda olika typer 

av problemformuleringar som kan tänkas vara av historiskt intresse.
72

 Kunskapskraven är i 

övrigt likaratade de två föregående kurserna, både vad gäller sökning och tolkning av 

historiskt källmaterial.
73

 

7.3 Förutsättningar enligt styrdokument 

En genomgång av Lpg11 och Gy11 tycks, utifrån vad som kunnat utläsas från de båda aktu-

ella läroplanerna, ge en bild av ett skiftande stöd för studiebesök. Allt eftersom att eleven 

klättrar högre upp i utbildningssystemet, flyttas fokus på historien alltmer från lokal till global 

historia. Det minskar möjligheterna till att genomföra studiebesök på lokal nivå. 

Hermansson Adler menar även han att vi i Sverige har en lång tradition av att förskjuta 

historieundervisningen med stigande ålder, från lokalhistoria till rikshistoria, hela vägen till 

global historia.
74

 Detta skulle kunna ses som en förklaring till varför stödet i läroplanerna för 

studiebesök – uttalat såväl som outtalat – minskar med stigande ålder. Knut Kjeldstadli för 

fram en likartad tes kring barns förhållande till historia. Han menar att intresset för lokal 

historia är större hos yngre barn, då de vill relatera händelser och sin egen livssituation.
75

 

Lektor i pedagogiskt arbete Jan Morawski har i doktorsavhandlingen, Mellan frihet och 

kontroll: Om läroplanskonstruktioner i svensk skola, studerat hur de svenska läroplanerna har 

utformats. I hans text kan det ges en möjlig förklaring till varför lärare väljer, eller inte väljer 

att använda sig av studiebesök. Morawski menar att begreppet utbildning styrs av hur stor 

frihet som lärare har över de utbildningsdidaktiska frågorna i förhållande till läroplanen.
76

 

Morawski menar att den didaktiska teoritraditionen, med rötter i klassisk tysk upplys-

nings- och bildningstradition, erbjudit läraren en större frihet och självständighet inom 
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utbildningssystemet. Enligt denna tradition går utbildningen utanför tidsmässiga och mätbara 

läroplansmål.
77

 När det annars klassiska bildningsidealet fått konkurrens av nyare synsätt, kan 

förklara varför studiebesök förekommer mindre i undervisning och styrdokument. Det handlar 

om att det inte är lika lätt att mäta resultatet av studiebesök.  

Enligt Morawski är ett annat tecken på det förändrade synsättet den utpräglade föreställ-

ningen om undervisningen som ett samspel mellan lärare och elever, i ett klassrum.
78

 Han 

skriver att det under 1930-talet genomfördes försök till att låta lärare i vissa skolor att själva 

utforma metod och arbetssätt till undervisningen. Det handlade om att gå utanför den fast-

slagna läroplanen.
79

 Detta synsätt gör att läraryrket framstår som ett yrke i stark förändring. 

Speciellt om vi jämför med dagens lärare och deras alltmer begränsade möjligheter till att 

själva styra undervisningens innehåll. Den största skillnaden är att lärarens autonomi beskurits 

i samband med att det klassiska fostransuppdraget tonats ner när läroplanerna utvecklats. 

Gy11 betonar begrepp som individens frihet och integritet, samt att låta eleven finna sin 

egenart.
80

  

7.4 Förutsättningar i samband med lokala omständigheter 

Det bör beaktas att möjligheten att besöka och använda sig av exempelvis museum i 

undervisningen, åtminstone till viss del, beror på var i landet som skolundervisningen sker. 

Möjligheterna till studiebesök för en historielärare i Stockholm ser annorlunda ut än vad de 

gör för en lärare i Fagersta. Det handlar om tillgänglighet, tidsmässiga aspekter och ekonomi-

ska förutsättningar. Ett studiebesök till Historiska museet eller något av de stora museerna i 

huvudstaden, tar större resurser i anspråk för en lärare som inte arbetar där. Det ökade 

resursanvändandet kanske inte ses som försvarbart utifrån vad besöket erbjuder. 

Frågan är om inte studiebesök måste få kosta, både i tid och i pengar. Professorn i ut-

bildningsreformering Jay P. Greene, har tillsammans med kollegorna Brian Kisida och Daniel 

H. Bowen skrivit Artikeln, The Educational Value of Field Trips, och i denna diskuteras det 

faktiska pedagogiska värdet av ett museibesök.
81

 Greene och hans kollegor ser skolan som en 

utjämnare gällande samhällets gemensamma kulturarv. De skriver att elever från bättre 

bemedlade familjer oftare besöker museer eller andra sevärdheter, men för elever med sämre 

ekonomiska förutsättningar är skolan en av få möjligheter att ta del av det kulturella utbudet.
82
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8 Undersökning 

8.1 Utbud 

Skolans historiska inställning till studiebesök är en viktig del i denna studie. Detsamma gäller 

för läroplanernas utformning och ordval. Men det är en sak att lyfta fram en långvarig 

undervisningstradition, eller att hänvisa till ett styrdokument. I slutändan handlar det dock 

ändå om den realitet som varje historielärare har att förhålla sig själv och sin undervisning till. 

Det är, som tidigare nämnts, utbudet.  

En undersökning som studerar ett skolområdes nyttjande av sina besöksmål kräver där-

med en sammanställning av tillgängliga besöksmål. Studien tittar på kommunerna Norberg, 

Fagersta och Skinnskatteberg, vilket har sin förklaring. Dessa kommuner har flera gemen-

samma nämnare gällande lokalhistoria. De har även nära relationer vad gäller skolsystemet, 

då samtliga tre kommuner samarbetar kring gymnasieutbildning genom NVU, eller Norra 

Västmanlands Utbildningsförbund. 

Men vad skall klassas som historiskt intressant och värt ett besök? I princip alla orter, i 

alla delar av landet har platser som anses vara av historiskt värde. Men allt kan förstås inte 

räknas med i det lokala utbudet, då det skulle göra hela meningen med en sammanställning 

meningslös. Följande tabeller sammanställer de platser som kommunerna själva valt att lyfta 

fram. Det är platser där historielärare kan hitta en koppling till både lokal och global historia. 

Tabellerna är framtagna utifrån kriteriet kring vilka platser som är besöksbara av skol-

klasserna, att de uppfyller närhetskriteriet. De tar hänsyn till om besöksmålen är öppna för all-

mänheten, med eller utan tidsbokning, alltså huruvida de uppfyller tillgänglighetskriteriet. 

8.1.1 Norberg 

Norberg är en kommun i norra Västmanland, med ett invånarantal på 5719 personer.
83

 

Norbergs historia är en historia över svensk järnindustri, vilket kommunen även har varit mån 

om att lyfta fram. Norberg som samhälle kan spåras från tidig svensk medeltid, kring 1300- 

1400-talet. Men Norbergs kommun är samtidigt måna om att lyfta fram de diverse historiska 

lämningar, som skvallrar om en mer eller mindre organiserad järnframställning med anor ända 

tillbaka till 500-talet e.v.t.
84
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Järnet har alltså en särskild plats i Norbergs historia. Och även om järnindustrin idag är 

nedlagd, berättar ortens kulturhistoriska lämningar ännu om dessa industriella bidrag till 

svensk utveckling. Detta blir tydligt när en närmare genomgång av tabell 1 görs, som är en 

förteckning över kommunens olika turistmål med historisk anknytning. 

Tabell 1. Förteckning av lokalhistoriska besöksmål i Norbergs kommun 

Nr Namn Beskrivning Typ Bemanning Öppet Skyltning 

N1 Bergslagens medel-

tidsmuseum 

Järnindustri Museum Ja Ja Ja 

N2 Högfors bruk Järnindustri Ruin Nej Ja Ja 

N3 Klackbergs gruvfält Gruvdrift Ruin Bokning Ja Ja 

N4 Konstkanalen Gruvdrift - Nej Ja Ja 

N5 Mimerlaven Gruvdrift Byggnad Bokning Nej Ja 

N6 Norbergs gruv-

museum 

Gruvdrift Museum Bokning Ja Ja 

N7 Polhelmshjulet Gruvdrift Byggnad Nej Ja Ja 

N8 Svinryggen Gruvdrift Lämning Nej Ja Ja 

N9 Södra schaktets lave Gruvdrift Byggnad Nej Nej Ja 

N10 Thorshammars 

verkstad 

Industri Byggnad Bokning Nej Ja 

N11 Åsgruvan Gruvdrift Lämning Nej Nej Ja 

Källa: Norbergs kommuns hemsida www.norbergs.se och samtal med t.f. områdeschefen för Kultur-, idrotts- och 

fritidsförvaltningen.
85

 Anmärkning: N avser Norberg. 

Som tabell 1 visar är det bara ett av de olika besöksmålen som är regelbundet bemannat, och 

det är Bergslagens medeltidsmuseum (N1), där Nya Lapphyttan ingår. Övriga besöksmål är 

antingen obemannade eller bara bemannade efter överenskommelse. De flesta besöksmål är 

dock uppskyltade på initiativ av kommunen, och är möjliga att besöka på egen hand, utom två 

stycken, Åsgruvan (N11) och Södra schaktets lave (N9). Dessa är stängda för allmänheten. 

Thorshammars verkstad (N10) och Mimerlaven (N5) kan enbart besökas efter tidbokning. 
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Vad gäller användbarheten gällande dessa besöksmål är det bäst att först titta på vilka 

platser som kräver minst insats av en skolklass och lärare att besöka. Den primära punkten är 

då dess tillgänglighet. Av de totalt 11 besöksmålen i Norbergs kommun som förekommer i 

denna studie är 7 stycken öppna för besök (N1-N4 och N6-N8).  

Nästa punkt gällande dessa platser är deras informationsrikedom. Det handlar delvis alltså 

om det går att inhämta information utan att ha en guide på plats. På samtliga 7 av dessa platser 

finns någon form av skyltning uppsatt. Den sista punkten gäller om det finns personal på 

plats. Av dessa 7 stycken besöksmål finns det enbart ett som har mer eller mindre reguljär 

bemanning (N1). Ytterligare 2 är bemannade, men måste förbokas (N3 och N6).  

Utöver tidigare nämnda 7 besöksmål, finns det 2 till som normalt sett inte är öppna för 

allmänheten annat än vid förbokningar (N5 och N10). Det är förstås ingenting som stoppar en 

skolklass att ändå besöka de stängda besöksmålen och se dem på avstånd, men det 

pedagogiska värdet av detta kan förstås diskuteras.  

Av de totalt 11 besöksmålen är det ett som sticker ut ifråga om tillgänglighet och 

informationsrikedom, och det är Bergslagens medeltidsmuseum (N1). Detta tack vare att det 

går att besöka – åtminstone de delar som ligger utomhus – även när området inte har öppet. 

Bergslagens medeltidsmuseum ligger dessutom i direkt anslutning till det område som 

disponeras av Norbergs hembygdsgård Karlberg, vilket i sig själv kan ses som ett resmål som 

kan sägas ha en historisk innebörd.  

8.1.2 Fagersta 

Fagersta är en mindre kommun i norra Västmanland, med ett invånarantal på 13 133 

personer.
86

 Precis som med sin grannkommun Norberg har Fagersta en lokalhistoria med stark 

anknytning till järnindustrin. Dock med större fokus på själva bearbetningen, snarare än bryt-

ningen. När kommunen själv får berätta sin historia, förläggs starten till år 1611 då den första 

stångjärnshammaren anlades på orten, och lade grunden till vad som sedermera skulle komma 

att bli Fagersta Bruk. Kommunen betonar hur det var industrialiseringen i Sverige i slutet av 

1800-talet som fick orten att växa, främst genom företaget Fagersta Bruks AB som grundades 

år 1873.
87

 Detta företag lever idag vidare genom en rad internationellt kända industrier.
88
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Denna rika industrihistoria är vad som återspeglas i de historiska sevärdheter som 

Fagersta kommun marknadsför en del i sitt kultur- och historieutbud, vilket blir särskilt tydligt 

i nedanstående tabells förteckning över lokala sevärdheter. Särskilt lyfts Engelsbergs bruk 

fram, då det har en plats på UNESCO:s världsarvslista sedan år 1993.
89

 

Tabell 2. Förteckning av lokalhistoriska besöksmål i Fagersta kommun 

Nr Namn Beskrivning Typ Bemanning Öppet Skyltning 

F1 Bruksmuseet Järnindustri Museum Bokning Nej Ja 

F2 Dunshammars 

museum 

Järnindustri Museum Nej Ja Ja 

F3 Engelsbergs bruk Järnindustri Bruksmiljö Bokning Nej Ja 

F4 Melings hyttruiner Järnindustri Ruin Nej Ja Nej 

F5 Oljeön Oljeindustri Byggnad Bokning Nej Ja 

F6 Semla bruk Järnindustri Ruin Nej Ja Nej 

F7 Strömsholms kanal Transportled - Nej Ja Ja 

F8 Trummelsberg Järnindustri Ruin Nej Ja Nej 

Källa: Fagersta kommuns hemsida www.fagersta.se och samtal med kommunens enhetschef för turism.
90

 

Anmärkning: F avser Fagersta. 

Till skillnad från Norbergs kommun har inte Fagersta kommun det yttersta ansvaret för de 

flesta av de namngivna sevärdheterna. Flera befinner sig nämligen privat ägo, och Fagersta 

kommun är vid många av dessa platser enbart behjälpliga med besöksbokningar eller liknande 

tjänster, via sin turistbyrå.  

Bruksmuseet och Dunshammarmuseet sköts av privata intresseföreningar. Oljeön och 

Engelbergs bruk ägs av privata företag. Strömsholms kanal är inte enbart förlagd i Fagersta. 

Driften för denna sköts av ett privat bolag genom bidrag från berörda kommuner. Övriga be-

söksmål – mestadels ruiner – sköts dock av Fagersta kommun.
91
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Precis som i fallet med Norberg, är  den primära punkten gällande dessa besöksmål 

tillgängligheten. Av de 8 besöksmål i Fagersta kommun som finns med i denna studie är det 5 

som är öppna för allmänheten (F2, F4 och F6-F8).  

Av de 5 besöksmål som är helt öppna för allmänheten är det dock bara 2 stycken som har 

någon form av skyltning (F2 och F7). Ingen av dessa två erbjuder dock någon form av 

bemanning, vilket gör att det ställs högre krav på lärarens förkunskaper. De övriga 3 besöks-

målen (F4, F6 och F8) utgörs egentligen bara av gamla ruiner, vilket begränsar deras 

pedagogiska värde. 

De tre återstående besöksmålen (F1, F3 och F5) är som sagt inte fullt öppna för allmän-

heten, men de är å andra sidan både bemannade och skyltade. 2 av dessa besöksmål (F3 och 

F5) drivs dock i privat regi, och kan bara besökas via biljettförsäljning. Det gör att de genom 

att de dessutom ligger längre bort från tätorten, inte är särskilt besöksvänliga för en skolklass 

med begränsade resurser ifråga om tid och pengar. 

Det besöksmål i Fagersta som erbjuder lättast tillgänglighet, kombinerat med brett in-

formationsutbyte är istället Bruksmuseet (F1). Detta museum ligger mitt i centrala Fagersta, 

inom gång- och cykelavstånd för samtliga skolor i kommunen. Det är inget inträde för skol-

klasser, och besök kan bokas via turistbyrån i Fagersta. 

8.1.3 Skinnskatteberg 

Skinnskatteberg är en mindre kommun i norra Västmanland, med ett invånarantal på 4 434 

personer.
92

 Presentationen av Skinnskattebergs kommun, och dess koppling till det förgångna, 

är något mer sparsmakad än för de två föregående kommunerna. Men, precis som de två före-

gående kommunerna väljer Skinnskatteberg att lyfta fram sin koppling till vad som kallas 

järnbrukstiden.
93

 

En förteckning för olika besöksmål i Skinnskattebergs kommun är relevant för studien 

trots att inga skolklasser eller lärare från denna kommun tillfrågas i denna undersökning. An-

ledningen är, som nämnts, trefaldig. Dels på grund av den geografiska närheten till de övriga 

kommunerna.  Dels kan elever från Skinnskatteberg komma i kontakt med de övriga 

kommunernas skolväsende genom samarbetsförbundet NVU, som organiserar gymnasie-

skolgång för elever från samtliga tre kommuner. Slutligen för att orten ifråga har mycket 
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gemensamt med de två övriga kommunerna gällande typen av industrihistoriska besöksmål, 

vilket nedanstående tabell visar. 

Tabell 3. Förteckning av lokalhistoriska besöksmål i Skinnskattebergs kommun 

Nr Namn Beskrivning Typ Bemanning Öppet Skyltning 

S1 Ebba Brahes lusthus Minnesmärke Byggnad Bokning Ja Ja 

S2 Karmansbo bruks-

miljö 

Järnindustri Bruksmiljö Bokning Nej Ja 

S3 Kopparverket Järnindustri Minne Nej Ja Ja 

S4 Lienshyttan Järnindustri Museum Bokning Nej Ja 

S5 Rysstenen Minnesmärke - Nej Ja Ja 

S6 Röda jorden Järnindustri Lämning Nej Ja Ja 

Källa: Skinnskattebergs kommuns hemsida www.skinnskatteberg.se Anmärkning: S avser Skinnskatteberg. 

Av vad som går att utläsa från Skinnskattebergs kommuns hemsida, sköts de flesta besöksmål 

som tabell 3 räknar upp, av andra aktörer än kommunen. Försök att komma i kontakt med 

ansvariga för Skinnskattebergs kommun, gällande turist- och kulturfrågor har inte lyckats, 

varför enbart information som gått att få fram via kommunens egna officiella kanaler har 

använts. I detta fall deras hemsida. 

Precis som i genomgången av de två föregående kommunerna, är att gällande den 

potentiella användbarheten av ovanstående besöksmål, är den primära punkten här tillgäng-

ligheten. Av de totalt 6 potentiella besöksmålen med mer eller mindre uttalat historiskt värde 

är 4 öppna för allmänheten (S1, S3 och S5-S6). De 2 övriga besöksmålen (S2 och S4) är bara 

tillgängliga via bokningar. Samtliga besöksmål är i övrigt skyltade, vilket gör att de 3 platser 

som är öppna för allmänheten, men obemannade (S3 och S5-S6) erbjuder möjligheter till mer 

spontana besök. 

Inget av besöksmålen är permanent bemannade, även om 3 av besöksmålen går att boka 

med guide (S1-S2 och S4). Dessa är dock enbart tillgängliga under begränsade perioder, 

vilket gör att deras användbarhet kan minska något. Sammantaget gör detta att samtliga 4 av 

de tidigare nämnda besöksmålen (S1, S3 och S5-S6) som är tillgängliga för allmänheten, får 

ses som de mest lämpade för eventuella studiebesök.  
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8.2 Efterfrågan: Nyttjandet, företrädarna och eleverna 

8.2.1 Vad säger lärarna? 

I denna studie har, som tidigare nämnts, tre olika lärare intervjuats för att få ge sin syn på 

studiebesök i allmänhet och inom historieämnet i synnerhet. Men innan dess kan det vara bra 

att ge en kortare introduktion av lärarna. Samtliga lärare har anonymiserats, och presenteras 

med pseudonymer. Den intervjuade mellanstadieläraren kommer fortsättningsvis benämnas 

Agneta. Hon undervisar såväl årskurs 4, som årskurs 6 i historieämnet.
94

 Den intervjuade hög-

stadieläraren, fortsättningsvis benämnd Cecilia, undervisar i historia för årkurs 8.
95

 Den inter-

vjuade gymnasieläraren, i fortsättningen benämnd David och undervisar i historia för en 

Gymnasieklass, årskurs 1.
96

 

En av frågorna som ställdes till lärarna var i vilken mån de följde en fastställd under-

visningsrutin inom historieämnet, eller om de använde en egen utarbetad metod. Detta för att 

se hur deras förutsättningar för att själva arrangera ett studiebesök såg ut. I Agnetas två 

mellanstadieklasser fanns ett utarbetat system inom hennes lärarlag. Det framkom till exempel 

att den resa som företas till huvudstaden, alltid är förlagd till årskurs 6.
97

 Även Cecilia utgår 

från överenskommelser inom det egna lärarlaget, då hon menar att hon inte hunnit utarbeta 

någon egen arbetsrutin ännu. Hos hennes klasser förläggs studiebesöken till när de passar in i 

undervisningen.
98

 David menar att han har material som han utgår ifrån, och återanvänder. 

Men han påtalar att han diskuterar lektionsupplägg med sina kollegor.
99

 

Ytterligare frågor ställdes som rörde vilka faktorer som påverkade besluten att åka, eller 

inte åka på studiebesök. Agneta menade att undervisningstiden på mellanstadiet var fullt till-

räcklig. Istället var det ekonomin som satte stopp, eftersom att den budget som de kan 

använda sig av även måste räcka till läromedel för samtliga tre år i mellanstadiet.
100

 För 

Cecilia var både ekonomi och den tidsmässiga faktorn avgörande, även om hon uttryckte mest 

missnöje med tiden. De studiebesök som hon företar inom ramen för historieundervisningen, 

har mestadels varit inom lokalområdet. Dessa benämner hon som ”budgetvarianten”.
101
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I Davids fall har det inte företagits några studiebesök alls. Även han tar upp den 

ekonomiska och tidsmässiga aspekten, men hos honom tycks inte det nödvändigtvis vara ett 

hinder. Enligt honom är det mer en organisatorisk utmaning, och något som han ser som ett 

utvecklingsområde hos sig själv. Han menar att om han bara känt till lite fler besöksmål 

lokalt, skulle han använt sig av dessa.
102

 

Vad gäller nyttjandet av lokala platser som möjliga för ett studiebesök, varierade svaren 

något. För Agneta på mellanstadiet var det bara aktuellt med lokala studiebesök om de var 

inom gångavstånd, då hon annars hänvisade till logistiska hinder. Hon var dock inte främ-

mande för att ta in historiskt material utifrån, till klassrummet.
103

 I Cecilias fall tycktes det 

inte vara något problem att använda sig av lokala besöksmål, även om de var sådana som 

befann sig i närheten till skolan. Hennes skäl för att inte utnyttja mer avlägsna besöksmål 

inom kommun, eller grannkommun, tycks ha varit en fråga om ekonomi. Hon menade till 

exempel att Engelsbergs bruk borde vara gratis att besöka för kommunens elever.
104

  

Davids nyttjande av studiebesök skiljde sig åt från de övriga två lärarna, då han inte an-

vände sig av studiebesök alls i sin historieundervisning. Detta tillskrev han såväl tidsmässiga, 

ekonomiska och bristen på lokalkännedom. Han använde sig däremot av studiebesök i andra 

ämnen. Exempelvis inom svenskundervisningen, där eleverna varit på teaterföreställningar i 

Stockholm.
105

 

På frågan om vilka platser som lärarna skulle välja som resmål om de själv hade möjlig-

het att välja, utan tanke på ekonomiska, tidsmässiga eller andra hinder, varierade svaren. 

Agneta menade att om hon kunde välja resmål fritt, skulle något av studiebesöken gå till ett av 

de Vasa-slotten, exempelvis Örbyhus slott. Detta då det är en period som hon själv uttryckt ett 

brinnande intresse för.
106

  

Cecilia skulle välja att göra en stadsvandring med eleverna i Stockholm, alternativ att ta 

med dem utomlands till en plats som spelat en synlig roll i världshistorien. Hon nämner 

pyramiderna i Egypten, eller Aten.
107

 Davids val av studiebesök om han fick välja fritt, är 

styrt av personliga preferenser. Han säger att han skulle vilja ta med sina elever till sin 

hemstad Uppsala, för att visa dem stadens historiska sevärdheter. Han påtalar framför allt 

stadens långa utbildningstradition, och den inverkan som den haft på Sveriges historia.
108
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Lite speciellt är ändå att av de tre intervjuade lärarna, är att Cecilia som trots de långväga 

resmålen, fortfarande skulle vilja förlägga vissa av studiebesöken till ett lokalt resmål: ”Ja, jag 

skulle fortfarande tycka att det var viktigt med lokal historia. Och Engelsbergs bruk och 

sådana där saker”.
109

 

I intervjun fick lärarna också svara på vad de trodde att ett studiebesök gav eleverna, som 

traditionell klassrumsundervisning inte gav. För Agneta handlade det om att studiebesöket 

gav liv åt historien, och att låta eleverna få se saker med sina egna ögon. Hon satte det i re-

lation till att åtminstone hälften av hennes elever aldrig varit på ett museum, vilket hon såg 

som dåligt. Eller som hon själv uttryckte det: ”Jag menar, det ingår ändå i vårt kulturarv på 

något sätt. Så att det tycker jag att alla barn har rätt till kultur”.
110

  

För Cecilia handlade det om att erbjuda alternativa inlärningssätt, och att låta eleverna 

visualisera kunskap. Det handlade även om att låta eleverna få höra saker av någon annan än 

henne. Hon menade också att exempelvis en stadsvandring, där läraren pekade ut lokala gatu-

namn kunde skapa en lokal historisk anknytning till det som diskturerades.
111

 För David 

skulle ett studiebesök främst ge eleverna möjlighet att se någon sorts kausal orsaksförklaring. 

Att se hur Uppsala ser ut idag, tack vare vissa historiska platser. Det skulle även tjäna som en 

fördjupning.
112

 

Under intervjuerna ställdes även frågor som berörde hur de tre lärarna såg på kopplingen 

mellan studiebesök läroplaner. Både sådana besök som de hade genomfört, eller sådana som 

de skulle vilja genomföra. Agneta uttryckte sig vagt kring detta ämne. Hon hänvisade till att 

rektorn på skolan ville att de skulle ha pedagogiska planeringsmöten kring alla aktiviteter, 

även studiebesök. Men hon gick inte in på hur en koppling skulle se ut.
113

  

Cecilia menade att hon alltid utgick från kunskapskraven och det centrala innehållet i 

läroplanen. Det var nödvändigt ansåg hon, i och med att den begränsade tiden gjorde att det 

gällde att prioritera. Därför var hon tvungen att kunna motivera eventuella studiebesök.
114

 I 

Davids fall handlade det om att få eleverna att skaffa sig den historiska empati som läroplanen 

nämner.
115
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8.2.2 Vad säger museiföreträdarna? 

I detta avsnitt är det tänkt att en företrädare för något av de besöksmål som lärare och elever 

tar upp i denna studie, ska få komma till tals. Valet har i detta fall hamnat på Fagersta 

Bruksmuseum. Anledningen till detta är att, av alla de besöksmål som listades i avsnitt 8.1 

och som var bemannade, var det bara bruksmuseet som faktiskt framkom som föremål för 

studiebesök. 

 Fagersta Bruksmuseum är beläget i centrala Fagersta. Museet, flyttade in i den gamla 

brandstationens lokaler år 1993. Innan dess hade museet varit utspritt i olika lokaler på 

bruksområdet. Bruksmuseet består av produkter tillverkade av Fagersta Bruks AB, från slutet 

av 1800-talet till och med 1980-talet, främst stålprodukter av olika slag. Bevarat finns också 

den utställningsmonter som tillverkades inför världsutställningen i Paris år 1900. Utöver detta 

finns även ett rekonstruerat kontor, samt det gamla brukets foto- och filmarkiv.
116

 

Inför denna studie hölls en intervju med en företrädare för Fagersta Bruksmuseum, i dess 

lokaler den 13 maj 2016. Namnet på den företrädare som intervjuats för denna studie har 

anonymiserats, men kommer fortsättningsvis att benämnas Birger. Birger är i sjuttioårsåldern 

och har varit verksam inom Bruksmuseet i ungefär sju år.
117

  

I inledningen av intervjun framkommer det att Birger är en av de som brukar sköta om 

guidningarna inom museet. Men av hans svar framgår det att museet inte tycks ha någon 

designerad guide. På frågan om formell utbildning, som på något sätt har anknytning till 

musei-verksamhet, svarar Birger att varken han eller någon annan inom museet har någon 

sådan utbildning. Deras guidningar sker istället utifrån vad de själva tror kan vara av intresse. 

Normalt sätt tar en guidning mellan 45-60 minuter.
118

 

Museet i sig är inte särskilt välbesökt, enligt Birger. Under ett normalt år tar museet emot 

ett 10-tal besökare eller besöksgrupper. Av dessa utgörs kanske 4-5 av skolklasser. Enligt 

Birger rör det sig främst då om högstadieklasser, eller vid något enstaka tillfälle av en gym-

nasieklass, eller en SFI-klass. Lågstadieelever tycks nästan aldrig komma till museet, och 

mellanstadieelever nämns inte alls.
119

 Samtidigt menar Birger att museet ändå är villigt att 

anpassa guidningen efter elevernas förkunskaper eller förutsättningar. Han säger till exempel 

att de kan prata mer teknik med en gymnasieklass.
120
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När frågan om vad han anser att Bruksmuseet kan ge en elev, som vanlig klassrums-

undervisning inte kan, utvecklar han sitt svar. Framför allt lyfter han fram en sorts anknyt-

nings- eller empatitänkande, där han försöker få eleverna att sätta sig in i hur det kunde vara 

förr i tiden: 

Det är ju mycket så att vi jämför då med deras [elevernas] ålder, om de kommer hit. Att 

de är, ja säg 14-15 år. Då kan man ju säga då att går man tillbaka 100 år, då har de re-

dan jobbat på bruket några år. För att de gick sex år i skolan. Sedan, när de slutade 

skolan, då fick de börja på att jobba då pojkarna. Och flickorna, de jobbade och hjälpte 

till i hemmet, för där var ju oftast stora barnfamiljer.
121

 

Birger berättar att alla skolbesök börjar med en 15-minuters film från filmarkivet. Han menar 

att mycket av den övriga information som han eller hans kollegor ger eleverna, förvisso skulle 

kunna ges i klassrummet. Men han menar att eleverna genom att komma till museet, ges en 

viss klarhet i hur det faktiskt såg ut förr i tiden i Fagersta. Han ser det som ett sätt att få dem 

intresserade. 
122

 

Han menar att de försöker att skaffa en geografisk anknytning till eleverna, och hänvisar 

här till en tavla som hänger på väggen i Bruksmuseet. Tavlan ifråga föreställer en panoramavy 

över stora delar av Fagersta kring förra sekelskiftet. Den nedre delen av tavlan föreställer 

själva Bruksområdet, medan centrala Fagersta upptar mittendelen.
123

 Birger berättar att han 

brukar fråga högstadieeleverna om de kan hitta sin egen skola – Risbroskolan – på tavlan:  

 Ja, vi brukar ju visa då på den här tavlan, och då brukar jag alltid ställa frågan om de 

 vet var någonstans på tavlan som Risbroskolan finns. Det är ju intressant, för då får de 

 ju se då att, jo den finns här, längt upp i högra hörnet. Sedan är det öppna fält, och det 

 är staden idag.
124 

Han nämner ingenting under den bandade intervjun som tyder på att museet skulle ha någon 

särskild inriktning mot skolelever. Efter att den bandade intervjun avslutats nämner han dock 

att han verkligen vill poängtera att de vill ha elever på besök, och att de inte tar något inträde 

för skolklasser. Övriga grupper som vill besöka museet måste boka via Fagersta turistbyrå, till 

en kostnad av 650 kronor. Detta visar sig stämma vid en efterkontroll.
125 
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8.2.3 Vad säger eleverna? 

Innan studien presenterar genomgången av elevernas inställning och erfarenheter till studie-

besök i allmänhet, och i förhållande till historieämnet i synnerhet kan det vara på sin plats att 

göra en kortare presentation över de fyra skolklasserna, och deras inställning till ämnet i all-

mänhet.  

I den årskurs 4 som deltog i undersökningen deltog 19 elever, medan det i både årskurs 6 

respektive 8, deltog 12 elever vardera. I den gymnasieklass som deltog fyllde 19 stycken 

elever i enkäten. Det är från dessa elever som samtliga data i detta avsnitt har sammanställts. 

Tabell 4. Elevers inställning till historieämnet i allmänhet. 

Inställning Årskurs 4 (19) Årskurs 6 (12) Årskurs 8 (12) Gy Årskurs 1 (19) 

Positiv 17 10 10 10 

Negativ   1  2  2   8 

Annat   1  -  -   1 

Källa: Enkätmaterial 2016-04-27, 2016-04-28, 2016-05-03 och 2016-05-04. Anmärkning: siffror inom parentes 

avser totalt antal svarande i respektive årskurs. 

Som tabell 4 visar, har samtliga skolklasser en klar övervikt av elever som har en positiv in-

ställning till historieämnet. Samtidigt visar tabellen en klar trend. Den positiva inställningen 

till historieämnet sjunker, ju högre upp som eleverna kommer i skolsystemet.  

I årskurs 4 var 17 av totalt 19 elever positivt inställda till ämnet, vilket motsvarar 89 %. I 

årskurs 6 och 8 har samma siffror sjunkit till 10 positivt inställda av totalt 12 tillfrågade, vilket 

motsvarar 83 %. I gymnasieklassen har resultatet sjunkit ännu mer, där 10 elever av 19 till-

frågade uttryckte en positiv inställning till ämnet. Det motsvarar 53 %. Det går alltså se en 

generellt sett, positiv attityd till historieämnet.  

Efter detta kan det vara bra att titta närmare på elevernas attityd till studiebesöket som en 

del i undervisningen. I enkäten som eleverna fick fylla i, ombads de att sätta studiebesökens 

betydelse i relation till traditionell undervisning, vilket tabell 5 visar. Eleverna fick ta ställning 

till om de ansåg att studiebesök var viktigare, lika viktigt, eller mindre viktigt än 

klassrumsundervisning. 

  



 

35 

 

Tabell 5. Elevers inställning till studiebesök kontra traditionell undervisning i historia. 

Inställning Årskurs 4 (19) Årskurs 6 (12) Årskurs 8 (12) Gy Årskurs 1 (19) 

Viktigare 10 3 5 9 

Lika viktigt   8 7 6 8 

Mindre viktigt   - 2 1 2 

Annat   1 - - - 

Källa: Enkätmaterial 2016-04-27, 2016-04-28, 2016-05-03 och 2016-05-04. Anmärkning: siffror inom parentes 

avser totalt antal svarande i respektive årskurs. 

Som tabell 5 visar, tycks det som att samtliga klasser har en klar övervikt av elever som ser 

studiebesök som viktigare eller lika viktiga som traditionell undervisning. Dessa två svars-

kategorier kan vi kalla för de positivt inställda. 

I årskurs 4 var 18 av 19 elever positivt inställda, vilket motsvarar 95 %. I årskurs 6 var 10 

av 12 elever positivt inställda, vilket motsvarar 83 %. I årskurs 8 var 11 av 12 elever positivt 

inställda, vilket motsvarar 92 %. I gymnasieklassen var 17 av 19 elever positivt inställda, 

vilket motsvarar 89 %. Det går alltså att se en klar majoritet av elever som ser studiebesök 

som ett positivt och viktigt inslag i undervisningen.  

Den logiska uppföljningen efter detta blir då att titta på hur ofta eller regelbundet som 

eleverna faktiskt får göra ett studiebesök i skolans regi, vilket tabell 6 visar här nedan.  

Tabell 6. Elevers erfarenheter av studiebesök i skolans regi. 

Besöksfrekvens Årskurs 4 (19) Årskurs 6 (12) Årskurs 8 (12) Gy År 1 (19) 

Senaste 12 månaderna  - 12 11  - 

Mer än 12 månader  19 12  5 14 

Källa: Enkätmaterial 2016-04-27, 2016-04-28, 2016-05-03 och 2016-05-04. Anmärkning: siffror inom parentes 

avser totalt antal svarande i respektive årskurs. 

Som tabell 5 och 6 visar, tycks det som att eleverna trots en positiv inställning till studie-

besök, har väldigt varierande erfarenheter av densamma.  Framför allt tycks det som att de 

tidigare årskurserna, samt gymnasiet har få aktuella studiebesök i sitt bagage. 

Årskurs 4 hade förvisso varit på studiebesök med skolan, men inte under det senaste året. 

I årskurs 6 hade samtliga elever svarat att de varit på studiebesök både det senaste året och vid 

andra tillfällen. Det skall dock poängteras att ingen i årskurs 6 kunde redogöra för var de varit 

vid de studiebesök som låg längre tillbaks i tiden Det kan därför finnas anledning att anta att 

de möjligen misstolkat frågan och kopplat samman den med frågan som rörde besök under det 
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senaste året. Hos den tillfrågade gymnasieklassen hade ingen varit på studiebesök det senaste 

året, medan 14 av 19 elever varit det för mer än ett år sedan. 

Resultaten i årskurs 8 var lite speciella och kräver en separat, närmare förklaring. Totalt 

svarade 11 av 12 elever att de hade varit på studiebesök det senaste året, och 5 av dem hade 

även varit på studiebesök för mer än ett år sedan, och det stora flertalet av dem kunde dess-

utom redogöra för vart de varit. Att det skiljer sig åt mellan vilka som varit på studiebesök det 

senaste året, och de som varit det för längre sedan i en och samma klass, bör inte vara alltför 

svår att förklara. Detta då elever i en högstadieklass ofta är resultatet av den hopblandning av 

mellanstadieklasser som brukar ske vid övergången till årskurs 7.  

När vi nu sett med vilken frekvens som eleverna har fått åka på studiebesök (se tabell 6), 

är det dags att titta på var någonstans som de har varit på studiebesök under sin skoltid, samt 

vilka av dem som kan ses som intressanta ur ett historiedidaktiskt perspektiv. Det vill säga, 

huruvida de har ett klart pedagogiskt värde för en historielärare och dennes undervisning. 

Tabell 7. Besöksmål: Lokala, regionala och andra. 

Typ Historisk Besöksmål År 4 (19) År 6 (12) År 8 (12) Gy År 1 (19) 

Lokal Ja Bruksmuseet  -  - 11 - 

Lokal Ja Hembygdsgård 16  -  - 1 

Lokal Nej Myndigheter  2  -  - - 

Lokal Nej Samhälle/övrigt  6 12  - - 

Reg. Nej Framtidsmuseet 18  -  - 1 

Reg. Ja Nationalmuseet  - 12  - - 

Reg. Ja Livrustkammaren  - 12  - - 

Reg. Ja Religiösa samfund  -  -  - 3 

Reg. Ja Industriminnen  -  -  - 7 

Reg. Ja Historisk minnesplats  -  -  - 1 

Andra Ja Koncentrationsläger  -  -  - 1 

Källa: Enkätmaterial 2016-04-27, 2016-04-28, 2016-05-03 och 2016-05-04. Anmärkning: siffror inom parentes 

avser totalt antal svarande i respektive årskurs. 

Som vi kan se av tabell 7 tycks det som det sker en viss förskjutning av var någonstans som 

de olika studiebesöken genomförs. Allt eftersom att vi tittar högre upp i årskurserna, tycks det 

som att det sker en liten förskjutning från lokala besöksmål till mer regionala besöksmål, eller 

till och med mot utländska resmål. Återigen står årskurs 8 för den synliga avvikelsen, då de 

under det senaste året varit till ett enda lokalt besöksmål. Vad gäller gymnasieeleverna kan 
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deras spridda svar vara resultatet av att de i ännu högre grad än högstadieeleverna är 

sammansatt av elever med olika förkunskaper och erfarenheter från skolan, då de flesta 

kommer från flera olika skolor. 

Som tabell 7 visar är det inte alla resmål som gått till plaster med en utpräglad, historisk 

anknytning, även om en sådan förstås säkert går att hitta på de flesta platser. Besök till ex-

empelvis myndigheter och samhällsinstitutioner torde snarast vara pedagogiskt intressanta ur 

ett samhällskunskapsperspektiv. Samtidigt bör Framtidsmuseet snarast ha relevans för natur-

kunskapsbaserade ämnena. 

Vi har nu tittat på hur ofta eleverna tagit del i studiebesök, och var någonstans de varit. 

Den logiska följdfrågan är då om vilken typ av uppföljningsuppgifter – om några – som de 

fick några uppföljningsuppgifter efter besöket, vilket nedanstående tabell skall visa.  

Tabell 8. Uppföljning på studiebesök 

Uppföljning År 4 (19) År 6 (12) År 8 (12) Gy År 1 (19) 

Ja 19 12 7   5 

Nej/Inget svar  -   - 5 14 

Källa: Enkätmaterial 2016-04-27, 2016-04-28, 2016-05-03 och 2016-05-04. Anmärkning: siffror inom parentes 

avser totalt antal svarande i respektive årskurs. 

Tabell 8 visar att hos de två tidigare årskurserna indikerar samtliga elever att de fick någon 

form av uppgift när de kom tillbaka till skolan efter studiebesöket. I årskurs 8 indikerade 58 % 

av de svarande eleverna att de fått en uppföljningsuppgift. I gymnasieklassen hade antalet 

elever som menade att de fått uppföljningsuppgifter sjunkit till 26 %. 

 I samtliga fall där eleverna tilldelats en uppföljande uppgift av något slag i skolan, angav 

de att det gällde någon enklare form av återberättande eller sammanfattande om den 

tidsperiod som studiebesöket avsåg. Oftast skriftligen, även om en gymnasieelev faktiskt 

angav att hon fått tolka sitt besök genom en målning.
126

  

Men vad tyckte då eleverna själva om studiebesöken? Vad tyckte de gällande vad de gav 

dem i form av kunskaper som den traditionella klassrumsundervisningen inte kunde ge dem? 

Tyckte de att de lärde sig bättre vid studiebesöken, eller att de lärde sig sämre?  Detta tittar vi 

lite närmare på i tabell 9.  

  

                                                 
126

 Enkätmaterial 2016-04-27, 2016-04-28, 2016-05-03 och 2016-05-04. 
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Tabell 9. Inställning till historisk kunskapsinhämtning genom studiebesök kontra klassrumsundervisning. 

Bättre inlärning Årskurs 4 (19) Årskurs 6 (12) Årskurs 8 (12) Gy Årskurs 1 (19) 

Ja 15 12 10 18 

Nej  4  -  2   1 

Källa: Enkätmaterial 2016-04-27, 2016-04-28, 2016-05-03 och 2016-05-04. Anmärkning: siffror inom parentes 

avser totalt antal svarande i respektive årskurs. 

Som tabell 9 visar hade en klar majoritet av eleverna en positiv inställning till studiebesökens 

förmåga att förmedla historiska kunskaper. Bara i årskurs 4 fanns det en något större avvik-

else, där en knapp fjärdedel av eleverna inte tyckte att studiebesök var ett bättre sätt att lära 

sig på. 

Tabell 9 leder då vidare till en titt på vilka skäl som eleverna angav till att de lärde sig 

bättre via studiebesök, vilket redovisas nedanför i tabell 10 I denna fråga hade eleverna 

möjlighet att ange flera alternativ som svar på skälen till förbättrat lärande. 

Tabell 10. Skäl för bättre kunskapsinhämtning vid studiebesök. 

Skäl År 4 (15) År 6 (12) År 8 (10) Gy År 1 (18) 

Personlig upplevelse 10 10 9 13 

Företrädarnas kunskaper   4   3 2   - 

Bättre kunskap/förståelse   1  - 2 10 

Geografisk närhet   1  - -   - 

Källa: Enkätmaterial 2016-04-27, 2016-04-28, 2016-05-03 och 2016-05-04. Anmärkning: siffror inom parentes 

avser i denna tabell totalt de antal elever som svarade Ja på den fråga som redovisats i den föregående tabellen 

(tabell 9). 

I tabell 10 blir det tydligt att av de elever som svarat Ja på frågan om de lärde sig bättre via 

studiebesök (se tabell 9.), angav en majoritet av dem att det var den personliga upplevelsen 

som ett av de viktigaste skälen som förekommer som svar.  Siffrorna ligger på 63 % för års-

kurs 4, 77 % för årskurs 6, 69 % för årskurs 8, och slutligen för gymnasiet ligger denna siffra 

på 57 %.  

Kunskaperna hos studiebesökens representanter förekom även de som svar hos några 

elever. 25 % hos årskurs 4, 23 % hos årskurs 6, 15 % hos årskurs 8, samt 0 % hos gymnasie-

eleverna. Vad gäller bättre förståelse, låg detta skäl lågt hos samtliga årskurser förutom hos 

gymnasieet. Siffran låg på 6 % hos årskurs 4, 0 % hos årskurs 6, 15 % hos årskurs 8, och 43 

% hos gymnasiet. Den geografiska närheten angavs av en enda elev i årskurs 4. 
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Vad ovanstående tabell tycks visa på är att den helt personliga upplevelsen förvisso är 

viktigt, men att när eleven kommit upp i gymnasieåldern, ger ett studiebesök något mer. 

Främst i form av ökad förståelse och kunskap. 

Det kan även vara värdefullt att titta närmare på vilka besöksmål som eleverna själva 

skulle vilja åka till via skolan, om de hade möjlighet till det. Detta redogörs för i nedanstående 

tabell 11. Endast resmål med en tydlig historisk koppling tas med i denna tabell. Önskemål att 

till exempel åka till Universeum, Tom Tits eller en djurpark inte tas med här. Det gäller även 

för när eleven inte specificerat ett bestämt museum, eller till en annan stad – det kan finnas 

anledning att tänka sig att de historiska kunskaperna inte står i centrum vid sådana önskemål.  

Tabell 11. Önskemål gällande besöksmål med historisk anknytning vid studiebesök. 

Önskat resmål År 4 (19) År 6 (12) År 8 (12) Gy År 1 (19) 

Naturhistoriska museet 4 - 1  - 

Historiska museet 3 - -  - 

Moderna museet 1 - -  - 

Tekniska museet 2 - -  - 

Koncentrationsläger - - 2 17 

Vasa-museet - - 1  - 

Slagfält - - -  1 

Källa: Enkätmaterial 2016-04-27, 2016-04-28, 2016-05-03 och 2016-05-04. Anmärkning: siffror inom parentes 

avser totalt antal svarande i respektive årskurs. 

Som tabell 11 visar har samtliga klasser valt resmål utanför det egna närområdet om de själva 

fick välja ett resmål. Årskurs 6 är den klass som står ut mest från de övriga, då inte någon från 

denna klass angav något resmål alls som skulle kunna motiveras utifrån ett renodlat historiskt 

perspektiv.  

De flesta av de angivna resmålen ligger, med några få undantag, i Stockholm. Däremot 

ligger det populärast resmålet, Auschwitz – utomlands. Då de flesta av de som svarande med 

detta alternativ gick i gymnasiet, kan det finnas anledning att tro att de nyligen har, eller håller 

på att läsa om andra världskriget. Detsamma gäller för årskurs 6 vars svar utelämnades i tabell 

11. De flesta där hade angivit att de skulle vilja åka till Universeum, vilket även här gör att det 

kan tänkas att läraren använt detta besöksmål som material för sin klassrumsundervisning.
127
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 Enkätmaterial 2016-05-03. 
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Efter att vi tittat på vilken typ av historisk konsumtion som skett hos eleverna via skolans 

olika studiebesök, och vart de skulle vilja åka själva på studiebesök, kan det vara på bra att 

titta på vilken typ historia de konsumerar på fritiden, och om det sker på likartade sätt som i 

skolan.  Frågan från enkäten, som avser vilka typer av historia som eleverna konsumerar på 

fritiden, är tidlös. Det vill säga, att den inte frågar hur ofta enskilda typer av historisk kunskap 

konsumeras. I nedanstående tabell 12 har eleverna haft möjlighet att ange fler än ett alternativ. 

Tabell 12. Elevernas olika kontakter med historiska platser och media på fritiden. 

Typ av kontakt Årskurs 4 (19) Årskurs 6 (12) Årskurs 8 (12) Gy År 1 (19) 

TV 14 11 3 15 

Film 10 12 4 14 

Internet 13 11 4 15 

Spel  5  5 1  2 

Böcker 12 10 3  4 

Tidningar  7  8 -  5 

Släkt 14  9 4  6 

Vänner  6  6 -  1 

Festivaler  1  2 -  - 

Museum  5  1 -  - 

Hembygdsgård  1  2 -  - 

Inget svar  -  - 4  - 

Källa: Enkätmaterial 2016-04-27, 2016-04-28, 2016-05-03 och 2016-05-04. Anmärkning: siffror inom parentes 

avser totalt antal svarande i respektive årskurs. 

Svaren som tabell 12 listar kan delas in tre specifika områden nämligen: (1) elektroniska 

medium, som avser TV, film, internet och spel; (2) skriftliga medium, som avser böcker och 

tidningar; (3) personliga medium, som avser släkt och vänner; samt slutligen (4) resmål, som 

avser festivaler, museum och hembygdsgård. 

Tabell 12 visar att det är de elektroniska medierna som är det vanligaste sättet som elever 

kommer i kontakt med historia på fritiden. Det gäller för samtliga årskurser. I årskurs 4 står 

det elektroniska mediet för 48 % av kontakterna. I årskurs 6 är motsvarande siffra 51 %. I 

årskurs 8 är siffran 52 %, och i gymnasiet, är siffran 74 %. De skriftliga medierna står för en 

blygsam del av svaren. I årskurs 4 är siffran 22 %. I årskurs 6 är siffran 23 %. I årskurs 8 är 

siffran 13 %, och i gymnasiet är siffran 15 %. Det personliga mediet står för en blygsam del 

av svaren. I årskurs 4 är denna siffra 23 %. I årskurs 6 är denna siffra 19 %. I årskurs 8 ligger 
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siffran på 17 %, och i gymnasiet ligger motsvarande siffra på 11 %. Det sista mediet, 

resmålen, är det alternativ som ligger närmast denna undersökning. Hos eleverna i årskurs 4 

som kryssat för något eller några av alternativen ligger siffran på 8 %. I årskurs 6 ligger 

motsvarande siffra på 6 %. I årskurs 8 ligger siffran på 0 %, och i gymnasiet ligger siffran på 

0 % även här. Utöver dessa svar har 17 % av eleverna i årskurs 8 inte kryssat för något 

alternativ alls, vilket indikerar att de inte kommer i kontakt med någon form av historisk 

kunskap på fritiden alls. 

Tabell 12 visar en tendens på att eleverna redan från tidig ålder får en stor del av sin 

historiska kunskap via elektroniska medium. Den visar en ökande tendens. Från att omfatta 

strax under hälften den historiska kunskapsförmedlingen, i årskurs 4, till tre fjärdedelar i 

gymnasiet. Samtidigt minskar användandet av skriftliga medier med ålder, från under en 

fjärdedel, till strax över en tiondel. Personliga medier står för en femtedel av den historiska 

kunskapsförmedlingen i årskurs 4, men i gymnasiet har denna del minskat till en dryg tiondel. 

Den sista kategorin, resmål, förekommer som kunskapsförmedlare i mindre än en tiondel hos 

såväl årskurs 4 som årskurs 6. Hos de två högre årskurserna förekommer de inte alls. 

När vi nu tittat på elevernas olika typer av erfarenheter av historia på fritiden, kan det vara 

på sin plats att redogöra för i vilken omfattning som de gör det. Frågan som ställdes till elev-

erna, avsåg bara att titta på frekvenser för historisk konsumtion på fritiden, gällande det 

senaste året.  

Tabell 13. Elevers frekvens av historisk kontakt utanför skolan 

Frekvens Årskurs 4 (19) Årskurs 6 (12) Årskurs 8 (12) Gy År 1 (19) 

Varje år - 1 1 - 

Varje månad 5 1 4 8 

Varje vecka 5 2 2 5 

Varje dag 6 8 - 3 

Aldrig/annat 3 - 5 3 

Källa: Enkätmaterial 2016-04-27, 2016-04-28, 2016-05-03 och 2016-05-04. Anmärkning: siffror inom parentes 

avser totalt antal svarande i respektive årskurs. 

Något som blir tydligt när vi läser av tabell 13, är att hos samtliga årskurser som tillfrågats i 

denna studies enkät, har en klar majoritet av eleverna i de tidigare årskurserna ansett sig 

komma i kontakt med historia på regelbunden basis. I detta fall räknas det som regelbundet 

om eleverna svarat att de hade kommit i kontakt med historia dagligen eller veckovis. De som 

svarade årligen eller månadsvis räknas i det här fallet som mer oregelbundet.   
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I årskurs 4 kom 58 % av eleverna i kontakt med historia på regelbunden basis. Hos års-

kurs 6 låg motsvarande siffra på 83 %. Hos årskurs 8 låg siffran på 17 %. Slutligen hos 

gymnasiet låg siffran på 42 %. Mer oregelbundet ansåg sig 26 % av eleverna i årskurs 4 

komma i kontakt med historia på fritiden. För årskurs 6 låg motsvarande siffra på 17 %. Hos 

årskurs 8 låg den på 42 %. Slutligen hos gymnasiet låg siffran på 42 %. Utöver dessa svar 

menade 16 % av eleverna i årskurs 4 att de aldrig kom i kontakt med historia, eller att de åt-

minstone inte kunde redogöra för i vilken omfattning de gjorde det. Motsvarande siffra hos 

årskurs 6 var 0 %. Hos årskurs 8 låg motsvarande siffra på 42 %. Slutligen hos gymnasiet låg 

denna siffra på 16 %.  

Tabellens resultat påvisar en trend där den klara majoriteten av antalet elever som kon-

sumerar historia regelbundet – åtminstone i denna studie – sjunker med stigande ålder. 

Däremot tycks det som att antalet elever som aldrig tycks konsumera historia på fritiden tycks 

vara ganska konstant, med resultatet från årskurs 8 som en avvikande trend.  
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9 Diskussion 

9.1 Metod- och materialdiskussion 

Det ligger i en uppsats natur att den behöver begränsas, och begränsningsar medför förstås att 

saker måste uteslutas. Då denna studie består av underlag från en enda kommun, kan det för-

stås inte sägas vara representativ en svensk bruksort, än mindre för Sverige som helhet. 

Resultatet av studien hade förstås blivit mer representativt om även några av de två grann-

kommunerna, Norberg och Skinnskatteberg, hade kunnat delta som det först var tänkt. Men 

jag tror ändå att studien kan ge vissa antydningar om hur lärare och elevers inställningar till 

studiebesök ser ut. Skillnaderna vad gäller de skolmässiga förutsättningarna mellan Fagersta, 

Norberg och Skinnskatteberg är trots allt inte särskilt stora. 

Som också redogjorts för i avsnitt 4.3 gjordes det i studiens början ett medvetet val att 

utesluta lärare och elever från lågstadiet. Det gjordes för att göra materialet mer hanterbart till 

mängden. Dessutom bedömdes det att eleverna på lågstadiet skulle behöva en enkät som till 

sin natur vara i sådan mån förenklad, att dess jämförelse med övriga årskurser skulle bli 

lidande. Icke desto mindre, har jag av studiens resultat sett att bortsett från dessa hinder, hade 

resultatet blivit tydligare. Inte minst då den årskurs 4 som intervjuades – av svaren att döma – 

hade varit på studiebesök i lågstadiet, men inte i mellanstadiet. Dessutom hade studien blivit 

heltäckande, åtminstone ur ett stadieperspektiv.  

Att endast en företrädare för ett av besöksmålen valdes ut kan motiveras med att det dels 

inte var alla besöksmål som var bemannade. Dessutom var sagda besöksmål det enda som 

besökts av någon skolklasserna den senaste tiden. 

Vad gäller materialinsamlingen genom intervjuerna med lärare och museiföreträdare, be-

dömer jag att det var det bästa sättet att få uttömmande svar, vilket underlättades av att det allt 

som allt bara rörde sig om fyra individer som behövde intervjuas. På samma sätt var det rim-

ligast att det material som samlades in från eleverna gjordes genom en enkät, eftersom 

intervjuer i detta fall har varit orealistiskt, i förhållande till arbetsbördan. 

I efterhand har det visat sig att allt material om potentiella besöksmål inte kom till full 

användning, nämligen besöksmålen i Norberg och Skinnskatteberg. Detta blev tydligt då 

lärarna uteslutande prioriterade lokala besöksmål inom gångavstånd från skolan. Men sam-

tidigt fyller materialet sin funktion, då de finns med just som potentiella besöksmål. De är inte 

svårare att transportera eleverna till än någon av de mer avlägsna besöksmålen inom 

kommunen. Vissa är till och med mer tillgängliga. 
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9.2 Resultatdiskussion 

9.2.1 Utbudet 

Efter den inledande genomgången av besöksmålen i Fagersta kommuns närområde, står det 

klart att samtliga besöksmål uppfyller de grundläggande krav, som Magnus Hermansson-

Adler benämnde den konstruktiva, kontextuella och funktionella aspekten.  

Samtliga platser som presenteras är regelrätta kvarlevor från den historia som de för-

medlar, det vill säga att de inte bara presenterar en avbildning, eller replika – även om vissa 

av museerna även hade sådana – utan faktiska arbetsplatser, eller ting. Därigenom uppfyller 

de den konstruktiva aspekten. Det stora flertalet av besöksmål har även information uppsatt på 

tavlor som berättar om dess historia, och om dess relation till bygden. De få platser som helt 

saknar utmärkande information är de olika ruinlämningarna. Vissa av platserna har även 

personal på plats som kan ge besökande elever denna information. Här kommer den kon-

textuella aspekten in. Den funktionella aspekten, som talar om vad som faktiskt skedde på 

platsen är också uppfylld på de flesta platser. Återigen är det ruinlämningarna som kan ses 

som undantaget från detta. 

Hermansson Adler menade, som tidigare nämnts, att det var själva upplevelsen vid 

studiebesöken som var viktigast för eleverna. Upplevelsen krävde i sin tur att platsen för 

studiebesöken uppfyllde ett flertal krav. Det skulle vara en plats som eleverna hade för-

kunskaper om, vilket helt och hållet beror på läraren, eftersom det är upp till denne att för-

bereda ett besök. Besöket ska även generera antingen ett bruks- eller bytesvärde för eleven. 

Det ska även göras någon form av uppföljning efter besöket. Även dessa faktorer är helt upp 

till lärarna, och diskuteras närmare i punkt 9.2.2.  

Det ska framgå huruvida platserna är autentiska eller rekonstruktioner. Detta krav anser 

jag att samtliga besöksmål i denna undersökning uppfyller, antingen genom sin blotta ex-

istens, eller genom sina informationstavlor och annan information. Platserna skall även vara 

representativa för närområdet. Samtliga besöksmål anser jag uppfyller detta krav – genom sin 

industrihistoriska anknytning – som självklara delar i det historiska och geografiska område 

som är känt som Bergslagen. Möjligen skulle Ebba Brahes lusthus kunna ses som att det inte 

uppfyller detta krav. Men det har å andra sidan andra historiska kvaliteter. 

Den sista punkten är vad som gör att många av de potentiella besöksmålen kanske inte 

fungerar som resmål. Det har att göra med huruvida det är lätt att besöka platsen. Detta är för-

stås en definitionsfråga. En enkel bil- eller bussresa bör förstås inte vara något problem. Men 

som flera av lärarna i studien har uttryckt det, begränsar såväl tidsmässiga, som ekonomiska 

och logistiska faktorer vart lärarna kan ta eleverna. Det gör att det kan anses befogat att göra 
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som läraren Agneta gjorde – bara använda de lokala besöksmål som går att gå till. Samma 

punkt stöddes även av läraren Cecilia. Även om hon inte sade det rent ut, hade hon de facto 

bara tagit med sina elever till en plats som var just inom gångavstånd.  

9.2.2 Lärare 

Av de svar som de intervjuade lärarna har lämnat anser jag att det går att dra slutsatsen att den 

lokala historien, samt de eventuella studiebesök som denna kan ge upphov till, är ytterst be-

gränsade. Lärarna tycks ha en preferens för att när det är möjligt, se till att studiebesök med 

historisk anknytning går till platser med mer regional eller nationell anknytning, snarare än en 

lokal sådan.  

De lokala besöksmålen utnyttjas allt som oftast inte, av sådana skäl som att de är för 

otillgängliga, eller att lärarna själva saknar den nödvändiga förkunskapen. Samtidigt händer 

det förstås att de används, främst i årskurs 4 och 8, samt till viss del årskurs 6. Men av dessa 

besök är det bara 2 stycken besöksmål som kan sägas relevanta ur både ett lokalt och 

historiskt perspektiv, och det är Hembygdsgården och Bruksmuseet. Vissa lokala besök har 

skett, men besök till myndigheter eller samhällsfunktioner – polis, brandkår, krematorium et 

cetera – kan knappast sägas ha ett pedagogiskt värde ur en historielärares synpunkt. De få 

relevanta besök som faktiskt sker till hembygdsgård eller Bruksmuseum tycks de anta formen 

av ett sorts kompromisstänkande, att de får duga i brist på mer stimulerande besöksmål. 

Samtidigt kan det vara på det viset att den sporadiska roll som de lokalhistoriska besöks-

målen får, kan bero på andra faktorer än lärarna. Även om de påtalat den egna 

initiativförmågan att anordna utflykter, hänvisar de samtidigt till hur de även utgår mycket 

från vad kollegor och lärarlag har att säga. Alla lärarna uppgav nämligen i sina intervjuer att 

de antingen var relativt nya på orten, eller att de inte hade särskilt många års erfarenhet, vilket 

kan spela in på deras sparsamma nyttjande av de lokala besöksmålen. Dessutom anser jag att 

deras uttalanden om att de alltid tycks åka till samma platser, med samma årskurser, tyder på 

en viss fastlagd tradition som lärarna kanske inte är villig att bryta. 

Enligt lärarna tycks det som att det främst är ekonomiska hinder som lägger sig i vägen 

för att göra studiebesök. Men samtidigt sätter lärarna det i relation med mer avlägsna studie-

besök. Som studien har visat är de flesta av de listade besöksmålen gratis att besöka, och flera 

av dem finns inom gång- eller cykelavstånd. Den tidsmässiga aspekten spelar förstås också in, 

men inte lika mycket hos mellanstadieläraren Agneta. Det kan förstås ha att göra med att 

lärarna i mellanstadiet ofta arbetar mer ämnesintegrerat, jämfört med vad en högstadie- eller 

gymnasielärare gör.  
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Att de lokalhistoriska besöksmålen med historisk anknytning är lika välbesökta, jämfört 

med nationella eller internationella besöksmål, blir också tydligt, om vi ser till det totala 

antalet besök som gjorts. Det tycks bara vara Bruksmuseet och hembygdsgården som kan 

passa in som både besöksmål med lokalhistorisk anknytning. Detta eftersom att alla lärarna 

hade som önskemål att om de fick välja själv, skulle de ta med sig sina skolklasser till mer 

regionala, eller utländska resmål. Det var bara högstadieläraren Cecilia som, utöver 

internationella eller regionala resmål, menade på att lokala studiebesök fortfarande skulle vara 

en viktig del i hennes nyttjande av studiebesök.  

Samtidigt kan det förstås vara på det viset att Cecilias något öppnare inställning till lokala 

besöksmål, kan ha att göra med att hon var i ett sådant skede av sin historieundervisning – 

industrialiseringen – att de lokala besöksmålen hade en mer naturlig plats i hennes aktuella 

undervisning. Som det tidigare redogjordes för i studiens teoretiska ramverk, kan studiebesök 

till lokala besöksmål inom historieämnet sättas i relation till såväl lokalhistoria, som nationell 

eller internationell historia på lokal nivå. Ett besök till Bruksmuseet blir i sådana fall ett sätt 

att berätta om såväl Fagersta-bygdens lokala historia, som den svenska industrialiseringen och 

exportundret. 

9.2.3 Museiföreträdare 

I och med att Fagersta Bruksmuseum är det enda besöksmål vars företrädare har fått komma 

till tals, går det förstås inte att dra alltför stora slutsatser av vad denne hade att säga. Men 

samtidigt talar han för det enda besöksmål som faktiskt har haft kontakt med någon av de un-

dersökta klasserna, samt vissa elever från andra klasser.  

Bruksmuseet kan på inga villkor anses vara ett välbesökt museum, med sitt dryga tiotal 

besök per år, av vilka knappt hälften kommer från de närliggande skolorna. Men det betyder 

inte att ambitionen inte finns där. Genom det resonemang som förs av den intervjuade Birger, 

framkommer det att museet ser sig som en naturlig partner till skolorna. Han lyfter fram 

museet som en ovärderlig länk mellan eleverna och Fagerstas lokalhistoria.  

Det blir också tydligt att Bruksmuseet försöker att nå alla sorters skolklasser. Dels då de, 

som Birger sade i intervjun, lägger guidningen utifrån elevernas kunskapsnivåer. De var inte 

heller främmande för att ta emot SFI-klasser, bara de kunde få hjälp med tolkning. Detta tyder 

på ett visst mått av engagemang. Detsamma gäller för inträdet på museet. Att de låter skol-

klasser gå in gratis, när andra grupper får betala för sig, är en tydlig indikation på vilka sorts 

besökare som de gärna vill ha.  
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Vidare kan användandet av den tidigare nämnda panoramatavlan, som används för att 

peka ut elevernas egen skola, ses som ett sätt stärka upplevelsen för eleverna. Genom att deras 

egen skola figurerar på ett litet hörn av guidningen, får eleverna åtminstone en liten personlig 

direktanknytning till museet.  

En faktor som kan inverka på eventuella studiebesök på Bruksmuseet – eller andra lik-

nande besöksmål – är förstås om företrädarna saknar ordentlig pedagogisk utbildning, av den 

typ som museipedagoger har. Att enbart besitta en massa kunskap är i sig ingen garanti för att 

den kan förmedlas till eleverna. Ett större museum med utbildade företrädare kan möjligen ge 

eleverna en bättre upplevelse av ett eventuellt besök. Detta kan vara en av anledningarna till 

elever också hellre tycks vilja åka till mer etablerade museer eller besöksmål.  

Samtidigt bör vi då betänka att vi kanske inte kan kräva lika mycket av en volontär på ett 

lokalt museum, som vi kan kräva av en avlönad individ, vars jobb det faktiskt är att guida och 

berätta om en specifik utställning, eller innehållet på ett särskilt museum. 

9.2.4 Elever 

Vad gäller elevernas inställning och erfarenhet av studiebesök, anser jag det klarlagt att den 

stora majoriteten av dem var positivt inställda till studiebesök. Och det tycks som att det åt-

minstone till viss del är bekanta med såväl lokala, som regionala besöksmål, även om det 

tycks som att användandet av de lokala besöksmålen inte på något sätt tycks vara standardi-

serat på skolorna. Det tycks istället vara lärarna själva som avgör vilka besöksmål som går att 

besöka i närområdet.  

Samtidigt blir det tydligt att det främst inte tycks vara de lokala besöksmålen som elever-

na först tänker på när de själva får önska fritt vad gäller studiebesök. Resmål till kon-

centrationsläger utomlands, eller museer i Stockholm är de populäraste alternativen. Frågan är 

då vad detta beror på.  

Det finns flera möjliga förklaringar. Det kan dels bero på att lärare underlåtit att lyfta in 

den egna närmiljön i undervisningen, vilket gjort att eleverna faktiskt inte känner till sin egen 

hemmamiljö. Men det kan även vara på det viset att lärarens undervisning har varit sådan att 

de traditionella besöksmålen lyst starkare, utan att de för den skull ignorerat lokalområdet. 

Det är inte en helt orimlig tanke att en elev från en bruksort hellre far till Historiska museet, 

än till Bruksmuseet. Inte nödvändigtvis för att Bruksmuseet måste vara sämre på något sätt, 

eller för att ett huvudstadsbesök är mer spännande – vilket undertecknad dock antar att många 

elever anser. De större museerna i huvudstaden erbjuder helt enkelt ett mer varierat utbud. Det 

skulle kunna ses som att gräset, i dessa fall tycks vara grönare på andra sidan. 
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Trots att lärarna sammantaget gett uttryck för att studiebesök är en viktig 

förmedlingskanal av historisk kunskap, tycks det inte som att eleverna över lag fått göra mer 

än att återberätta, eller sammanfatta sina upplevelser. Vilket tycks ha skett i efterhand.  

Av elevernas konsumtion av historia på fritiden går det att se att eleverna lär sig om 

historia allt mer genom olika elektroniska medium. Men detta tycks komma på bekostnad av 

det mest traditionella förmedlingssättet av dem alla, nämligen böcker. Diskussionen om 

ungdomars förändrade läsvanor är väletablerat debattämne, men får anstå i denna studie. Men 

det blir tydligt att dagens skolelever i allt högre grad tycks få sin fritidsförmedlade historia via 

medium med ett tydligare fokus på upplevelse.  

Utifrån de resultat som presenterats i denna studie går det att se att de elektroniska 

medierna faktiskt tar över de historieförmedlade kunskaperna även från övriga medium. Av 

allt detta skulle det eventuellt kunna gå att dra slutsatsen att studiebesök skulle tjäna på att ta 

en mer framträdande roll i undervisningen. Detta eftersom att eleverna tycks hysa en större 

förkärlek för upplevelsebaserat lärande än traditionellt sådant.  

Samtidigt tycks det som de elektroniska medierna i sig självt är orsaken till att elever lär 

sig allt mindre historia. Denna slutsats dras utifrån att elevernas användande av elektroniska 

medium ökar ju äldre de blir. Samtidigt minskar regelbundenheten hos elevernas egen-

upplevda kontakt med historia på fritiden, vartefter de stiger i årskurserna. 

9.3 Slutsatser 

Av denna studies resultat går det att dra flera slutsatser. Dock med reservation för att de – i 

och med studiens snäva avgränsning – inte kan ses som talande för hela det svenska 

skolväsendet. Men de kan förhoppningsvis visa på några tendenser gällande studiebesök.  

Slutsatsen är först och främst att det typiska för samtliga kommuner i det undersökta 

närområdet, är att de lyfter fram flera historiska – och för närområdet typiska – besöksmål. Ur 

pedagogisk synpunkt är vissa av dem mer lämpade än andra för att nyttja till ett studiebesök. 

Men förutsättningar finns för att genomföra åtminstone några sådana. 

Vidare visar studien på att såväl lärare, samt de flesta eleverna – har en positiv inställning 

till studiebesök som ett medel för förmedlande av historiekunskap. Detta bör dock sättas i 

relation till varken elever eller lärare har någon större erfarenhet av studiebesök. För eleverna 

rör det sig om några få studiebesök under hela sin skolgång. För lärarna någon gång per läsår, 

beroende på vilka klasser de undervisar. Detta kan ses som särskilt bekymmersamt då studien 

samtidigt visar på allt mindre kontakt med historia på fritiden, ju äldre eleverna blir. 
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Ytterligare en slutsats av studien är att de lokalhistoriska besöksmålen ofta ses som ett 

billigare och mindre tidsödande alternativ, till de mer långväga studiebesök som lärare och 

elever helst av allt skulle vilja använda sig av. En slutsats är dock att de lokala besöksmålen 

absolut inte behöver ses som mindre användbara än exempelvis museum i huvudstaden. 

Studien har visat att det finns en vilja att inte bara lära ut lokalhistoria, utan även att koppla 

den till eleverna själva. 

En annan slutsats är att studiebesök rent generellt har möjligheten att fylla ut ett tomrum 

som lämnats i och med att eleverna idag konsumerar allt mindre historia via traditionella för-

medlingsvägar. Som undervisningsmetod passar det – med sitt upplevelsecentrerade lärande – 

bättre ihop med elevernas förändrade historiekonsumtion på fritiden. 

Avslutningsvis går det att säga att studiebesöken alltjämt framstår som ett verktyg med 

stora möjligheter, men vars fulla potential inte nyttjas fullt ut. Detta gäller framför allt de 

lokalhistoriska besöksmålen. De tidsmässiga och ekonomiska begränsningar som lärarna 

lyfter fram, bör med viss planering gå att komma runt. Den geografiska tillgängligheten, samt 

den lokala viljan till skolsamarbete, samt de ekonomiska incitamenten, bör göra ett besök till 

något av orten lokala minnesmärken eller museum attraktivt, inte bara som en ersättning för 

ett större resmål, utan för sin egen skull.  
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10 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att studera lärare och elevers inställning och vana av lokala 

studiebesök som en del av kunskapsförmedlingen i ämnet historia. Utöver detta har syftet 

också varit att studera hur användandet av studiebesök generellt kan motiveras utifrån relat-

ionen mellan skola och samhälle – eller vad som ytterst kan ses som det goda syftet med 

studiebesök. 

För att uppfylla detta flerdelade syfte formulerades ett flertal frågeställningar som dels tog 

ställning till vilka möjligheter som fanns att genomföra studiebesök i närområdet, och vad de 

erbjöd ur pedagogisk synvinkel. Frågorna försökte även reda ut hur elever och lärare såg på 

studiebesök generellt, samt vilka erfarenheter de hade av dessa. Därigenom var förhoppningen 

att se vilken omfattning som lokalhistoria var närvarande i undervisningen vid studiebesök. 

Dessa frågor försökte även besvaras genom att låta en företrädare för ett lokalt museum ge sin 

syn på samarbetet med de lokala skolorna. 

Studiens teoretiska ramverk var uppbyggt främst kring de tankar om upplevelsens be-

tydelse för lärandet – och i förlängningen, den upplevelse som ett studiebesök kan ge – som 

förts fram av ett flertal olika akademiker. 

Materialet till studien antog både en kvalitativ och kvantitativ ansats. Detta då lärare och 

musei-företrädaren intervjuades, medan de studerade skolklasserna fick lämna sina åsikter via 

en enkät med ett antal frågor av varierande karaktär. Material och avgränsning av studien 

hängde nära samman i denna studie, då den genomfördes i Fagersta kommun, med de närmast 

omgivande kommunerna. Tre kommuner med en nära sammankopplad historia. 

Studiens bakgrund tar avstamp i folkskolans införande i mitten av 1800-talet. Detta följt 

av den förändringsprocess som folkskolan genomgått fram till den moderna skolan med 2011 

års läroplaner. Allt detta har ställts i relation till hur historieämnet har handskats med 

studiebesöken under denna period. 

Resultatet av studien visar på att det finns flera besöksmål bland de som studerats som 

kan anses lämpliga som potentiella besöksmål, då de uppfyller kraven för upplevelsebaserat 

lärande.  

Resultatet visar även på att även om elevernas inställning till studiebesök över lag är 

positiva, är deras erfarenheter av desamma varierande, beroende på vilken årskurs de gått i. 

De tycks överlag föredra regionala eller nationella besök, snarare än lokala. Deras övriga 

erfarenheter av historia är, enligt studiens resultat, av karaktären att den mestadels sker via 
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elektroniska media. Studien visar också att eleverna kommer i kontakt med historia på fritiden 

i allt lägre grad, ju äldre de blir. 

Lärarnas erfarenheter av studiebesök inom historieämnet var begränsat. De skedde med 

viss regelbundenhet, men relativt sällan, och de gick oftast till samma platser. Allt detta till-

skrevs främst ekonomiska eller tidsmässiga begränsningar, alternativt okunskap om när-

området. Hos de flesta lärarna lyftes önskemål om regionala eller nationella resmål fram, på 

bekostnad av de lokala resmålen.  

Resultatet av intervjun med företrädaren för det lokala museet, visade på att det finns en 

vilja och ett engagemang för att låta ortens skolelever få ta del av den lokala brukshistoria 

som Fagersta kommun har att erbjuda. 

I den efterföljande diskussionen, och de slutsatser som kunde dras från denna, menar 

undertecknad att studiebesök som verktyg för historiskt lärande inte är såpass väl utnyttjat 

som det skulle kunna vara. Det gäller framför allt på lokal nivå, där lärare har större 

möjligheter att själva anordna utflykter på egen hand. 
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Intervjufrågor till lärare som undervisar i historia 

1. Hur gammal är du? 

2. Man eller kvinna? 

3.   Vilket år tog du din lärarexamen? 

4. Vilket år började du arbeta som lärare? 

5. Har du haft några andra jobb förutom som lärare? 

6.  Hur många år har du arbetat som lärare? 

7.  Hur många år har du undervisat i historia? 

 

8.  Är du utbildad i historia? 

9.  Vilka ämnen är du utbildad i förutom historia? 

10.  Undervisar du i historia idag? 

11.  Hur många historieklasser undervisar du i? 

12.  Vilka årskurser riktar de sig mot? 

13.  Har du undervisning i andra ämnen idag? 

14.  Följer din historieundervisning någon speciell rutin? 

15. Hur ser du på mängden historieundervisning i läroplanen? Är det för 

 mycket, för litet, eller lagom? 

16.  Använder du dig någon gång av studiebesök som ett verktyg i 

 historieundervisningen? 

17. Använder du dig någon gång av studiebesök som ett verktyg i övrig 

 undervisning? 

18. Tycker du att studie besök är viktigare, lika viktiga, mindre viktiga än 

 traditionell klassrumsundervisning? 

19. Vad tycker du att ett studiebesök kan ge eleven som vanlig 

 klassrumsundervisning inte kan ge? 

18. Varför använder/använder du dig inte av studiebesök? 

19. Vad skulle kunna få dig att ändra ditt beslut? 

20. Om du använder dig av studiebesök, vart går dessa besök? 

 Lokalt/regionalt, dagsutflykt/klassresa 

21. Finns det något speciellt utflyktsmål som du använder dig av? 

22. Finns det något speciellt utflyktsmål som du skulle vilja använda dig av? 

23. Finns det någon medveten baktanke med ett eventuellt besöksmål, eller kan 

 ett studiebesök motiveras med att bara vara ett avbrott från traditionell 

 undervisning? 

24.  Hur kopplar du eventuella besöksmål mot din undervisning? 

25. Brukar du ha läroplanen i åtanke när du väljer eventuella besöksmål för 

 ett studiebesök?
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Intervjufrågor till person som guidar på bruksmuseet 

1. Hur gammal är du? 

2. Man eller kvinna? 

3.   Var eller hur har du skaffat dig din erfarenhet och kunskap för detta? 

4. Vilket år började du arbeta på bruksmuseet? 

6.  Guidar du idag?  

7. Är du aktiv i någon annan liknande förening? 

8.  Hur många guidningar gör ni ungefär på ett år? 

9.  Hur många av dessa är skolklasser? 

10.  Följer din guidning någon speciell rutin? 

11.  Vad tycker du att ett studiebesök hos er kan ge en elev som vanlig 

klassrumsundervisning inte kan ge? 

12. Brukar du ha skolornas läroplaner i åtanke när du guidar, eller ser 

 guidningen likadan ut oavsett vem som du guidar? 
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Elevers historieintresse och historiekunskaper -  

skoltid och fritid 

Hej! 

Jag heter Fredrik Piirhonen och studerar på Högskolan Dalarna. Jag studerar för att bli lärare i 

ämnena historia och religion. Jag är nästan färdig med min utbildning, och just nu skriver jag 

på mitt examensarbete.  

Mitt examensarbete handlar om hur du och dina klasskamrater får lära Er om ämnet Historia, 

både i skolan och på andra platser. 

Denna undersökning kommer att vara helt anonym. Det betyder att ingen, inte ens jag, 

kommer att veta vem som fyllt i just det formulär som du håller i handen. 

Ditt deltagande är väldigt viktigt och kan inte ersättas av någon annan. Jag vill därför på 

förhand tacka dig för att du tar dig tid att hjälpa mig i mitt arbete. 

Bästa hälsningar! 

 

Fyll först i dessa uppgifter: 

 

Dagens datum:______________________________________________________________ 

 

Vilken skola du går i: 

☐  Alfaskolan ☐  Mariaskolan ☐  Per Olsskolan 

☐  Risbroskolan ☐  Brinellskolan 

 

Vilken klass går du i: 

☐ ÅRSKURS 4 ☐ ÅRSKURS 5 ☐ ÅRSKURS 6        ☐  Årskurs 7 

☐ ÅRSKURS 8 ☐  ÅRSKURS 9 ☐  Gy-Årskurs 1      ☐ Gy-Årskurs 2 

☐  Gy-Årskurs 3  

 

Är du en flicka eller en pojke: 

☐  FLICKA  ☐  POJKE 
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Fråga 1. Skriv kort och förklara vad du tycker att historia betyder? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 2a. Tycker du att historia är ett roligt ämne?  

 ☐  JA  ☐  NEJ 

 

Fråga 2b. Skriv kort och förklara varför du tycker att historia är rolig eller tråkigt. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 3a. Har du varit på ett studiebesök med skolan till någon plats det senaste året? 

(Om du svarar NEJ kan du gå vidare direkt till fråga 4a). 

 ☐  JA  ☐  NEJ  

 

Fråga 3b. Vart åkte du på studiebesök då?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Fråga 3c. Fick din klass några uppgifter som handlade om studiebesöket när Ni kom 

 tillbaka till skolan? (Om du svarar NEJ kan du gå vidare direkt till fråga 4a). 

 ☐  JA  ☐  NEJ 

 

Fråga 3d. Vad handlade den uppgiften om? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 4a. Har du någonsin varit på ett studiebesök med skolan? 

(Om du svarar NEJ kan du gå direkt till fråga 5a).   

 ☐  JA  ☐  NEJ 

 

Fråga 4b. Vart åkte du på studiebesök då? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 4c. Fick din klass några uppgifter som handlade om studiebesöket när Ni kom 

 tillbaka till skolan? (Om du svarar NEJ kan du gå vidare direkt till fråga 5a). 

 ☐  JA  ☐  NEJ 

 

Fråga 4d. Vad handlade den uppgiften om? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Fråga 5a. Vart skulle du vilja åka på studiebesök om du själv fick välja?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 5b. Vad tror du att du skulle lära dig om du och din klass fick åka dit? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 5c. Hur viktigt tycker du att det är att få lära sig historia genom studiebesök, 

 jämfört med undervisning i klassrummet? 

 ☐  Viktigare ☐  Lika viktigt ☐  Mindre viktigt 

 ☐  Inte alls viktigt 

 

Fråga 5d. Tror du att man lär sig på ett bättre sätt när man gör ett studiebesök? 

 (Om du svarar NEJ kan du gå vidare direkt till fråga 6a). 

 ☐  JA  ☐  NEJ 

 

Fråga 5e. Om du svarade JA på föregående fråga, varför lär man sig på ett bättre 

 sätt? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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Fråga 6a. Tycker du att du lärt dig mycket historia i skolan? 

 ☐  JA  ☐  NEJ  

 

Fråga 6b. Varför tror du att det är viktigt att lära sig historia i skolan? Skriv kort och 

 förklara. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 7a.  Kommer du i kontakt med historia på andra platser, eller på andra sätt än i 

skolan? (Om du svarar NEJ kan du hoppa över de frågor som är kvar). 

 ☐  JA  ☐  NEJ  

 

Fråga 7b. Vart då eller hur då? (Du får kryssa för flera alternativ). 

 ☐  TV-PROGRAM ☐  FILMER                     ☐  INTERNET 

☐  SPEL  ☐  BÖCKER ☐  TIDNINGAR 

☐  FAMILJ/SLÄKT ☐  VÄNNER ☐  FESTIVALER 

 ANNAT:________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

  



  Bilaga 3 

   

Sida 6/6 

 

Fråga 7c. Ge ett exempel på varje alternativ som du har kryssat för: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

Fråga 7d. Hur ofta kommer du i kontakt med historia utanför skolan? 

 ☐ VARJE ÅR ☐  VARJE MÅNAD ☐  VARJE VECKA 

 ☐  VARJE DAG ☐  ALDRIG ☐ ANNAT: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Nu är enkäten slut. Jag vill än en gång tacka dig för att du tog dig tid att fylla i den! 

Mvh 

 

Fredrik Piirhonen 

Fagersta, april 2016 

 

Slut! 
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Konfidentialitetsutfästelse gällande intervju 
 

Konfidentialitetsutfästelse mellan Fredrik Piirhonen och ______________________________  

Härmed försäkrar jag Fredrik Piirhonen att rörande de uppgifter jag tar del av muntligen och 

skriftligen i samband med mitt forskningsprojekt för min uppsats inom ämnet Historia IV, på 

Högskolan Dalarna under höstterminen 2016, gäller följande: 

Informationen kommer att samlas in genom en intervju som även spelas in för fortsatt 

användning under uppsatsens tillkomst. Inget namn kommer att förekomma, varken i själva 

intervjun, eller i en eventuell efterföljande transkribering.  

Informationen intervjun kan eventuellt komma att transkriberas till text, i syfte att underlätta 

bearbetningen av det insamlade materialet. Författaren kommer dock att hålla informantens 

identitet anonym, allt enligt god forskningssed och utifrån Högskolan Dalarnas 

forskningsetiska rekommendationer. I och med att forskning alltid måste kunna granskas av 

exempelvis handledare och opponent kan det i vissa fall leda till att andra individer behöver 

ta del av det insamlade materialet, men detta hanteras då utifrån konfidentiella principer, och 

materialet skall därför inte gå att knyta till någon enskild individ. 

Ifråga om dokumentationen och arkiveringen gäller ”Högskolan Dalarnas riktlinjer för 

dokumentation och arkivering av forskningsmaterial”. 

Informationen kommer att publiceras i form av en uppsats inom ämnet Historia IV, vilken 

kommer att göras tillgänglig skriftligen. Uppsatsen kommer även att publiceras på det digitala 

vetenskapsarkivet DiVA. Inga namn kommer att nämnas i den slutgiltiga uppsatsen.  

Ovanstående intygas härmed: 

 

_______________________________   

Fredrik Piirhonen    

 

_______________________________  

Ort och datum
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Enkätundersökning 

Hej! 

Jag heter Fredrik Piirhonen och läser mitt femte och sista år inom lärarprogrammet på 

Högskolan Dalarna, med inriktning historia och religion mot gymnasienivå. Just nu håller jag 

på att skriva på min examensuppsats inom ämnet Historia IV med didaktisk inriktning. Ämnet 

som jag valt att studera handlar om relationen som lärare och elever har till studiebesök som 

en del i historieundervisningen, och därför är elevernas deltagande ovärderligt för studien. 

Jag har bifogat en enkät bestående av några frågor som eleverna skall få besvara.  

Konfidentialitetsutfästelse gällande enkät 

Härmed försäkrar jag: Fredrik Piirhonen, att rörande de uppgifter jag kan komma att ta del av 

muntligen eller skriftligen i samband med mitt uppsatsprojekt inom ämnet Historia IV med 

didaktisk inriktning på Högskolan Dalarna under vårterminen 2016, gäller följande: 

Informationen kommer att samlas in skriftligen genom bifogad enkät. Inga namn kommer att 

förekomma, varken i enkäten, eller i efterföljande bearbetning. 

Informationen kommer att transkriberas till text. I och med att forskning alltid måste kunna 

granskas av exempelvis opponent kan det i vissa fall leda till att andra behöver ta del av det 

insamlade materialet. Alla deltagares identiteter kommer dock att hållas fullständigt anonyma, 

enligt god forskningssed och Högskolan Dalarnas rekommendationer. 

Ifråga om dokumentationen och arkiveringen gäller Högskolan Dalarnas allmänna riktlinjer 

för dokumentation och arkivering av forskningsmaterial. 

Informationen kommer att publiceras i form av en uppsats inom ämnet Historia IV, vilken 

kommer att göras tillgänglig skriftligen. Uppsatsen kommer även att publiceras på det digitala 

vetenskapsarkivet DiVA. Inga namn kommer att nämnas i den slutgiltiga uppsatsen.  

Ovanstående intygas härmed: 

 

______________________________________________ 

Fredrik Piirhonen 

 

______________________________________________ 

Ort och datum 


