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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilken roll de estetiska lärprocesserna i historisk 

verkstad kan spela för att utveckla elevers historiemedvetande och historiska empati. Detta 

har undersökts genom att intervjua sex lärare som varit på Stavgards järnålderslägerskola med 

sina klasser. I undersökningen konstateras att historiska verkstäder är uppskattade bland lärare 

och elever och att det prioriteras i undervisningen trots att det innebär en stor ekonomisk 

ansträngning för skolan. De estetiska lärprocesserna representeras på Stavgard genom 

praktiskt arbete, berättelser och i viss mån drama. Vistelsen på Stavgard skapar en gemensam 

referensram för lärare och klass, utifrån vilken historiemedvetande byggs under kommande 

historieundervisning. På lägerskolan lever eleverna järnåldersliv under två dagar och 

undersökningen visar att eleverna genom att själv få uppleva järnåldersmänniskornas 

umbäranden utvecklar historisk empati. Utöver detta beskrivs också hur för- och efterarbetet i 

samband med Stavgardsvistelsen utformas av de olika lärarna. 

Ämnesord: historia, historiedidaktik, historiemedvetande, historisk verkstad, historisk 

empati, kulturmiljöpedagogik, estetiska lärprocesser, mellanstadiet 

 

  



Abstract 

The aim of this study is to investigate what role the aesthetic learning processes in historical 

workshops can play in developing students' historical consciousness and historical empathy. 

This has been investigated by interviewing six teachers who have been at Stavgard iron age 

camp school with their classes. The survey found that historical workshops are appreciated 

among teachers and students and that it is a priority in the teaching, even though this means a 

great financial effort for the school. The aesthetic learning processes are represented at 

Stavgard through practical work, stories and to some extent drama. The stay at Stavgard 

creates a common frame of reference for teachers and class, based on which historical 

consciousness is built during future history teaching. At the camp school, the pupils practice 

iron age life for two days, and the study shows that the pupils themselves by experiencing the 

hardship of the Iron Age people develop historical empathy. In addition to this, it is also 

described how the pre- and post-work in connection with the stay at Stavgard is designed by 

the different teachers. 

Subject words: history, history didactics, historical consciousness, historical workshop, 

historical empathy, cultural environment education, aesthetic learning processes, middle 

school 
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Inledning 

Tematisk bakgrund 

Det här arbetet syftar till att undersöka hur estetiska lärprocesser kan hjälpa elever att utveckla 

historiemedvetande och historisk empati. Skolan har av tradition sedan flera tusen år inneburit 

en lärare med elever i ett klassrum. Detta är så inrotat att det är svårt att ändra på (Håkansson 

& Sundberg, 2016, s. 125). Det behöver dock inte innebära att det är den enda, eller bästa 

metoden för en framgångsrik undervisning. I ett historiebruk som baseras på läroboksstudier 

och teoretisk faktaöverföring finns risk att elever som ofta misslyckas hamnar i ett beteende 

där de inriktar sig på att fly undan uppgifter för att slippa ännu ett nederlag (Hattie, 2012, s. 

64–65). Ett sätt att råda bot på detta kan vara att införa estetiska lärprocesser i undervisningen.  

I denna undersökning kommer jag att utgå från Stavgards järnåldersgård i Burs på Gotland, 

som jag definierar som en historisk verkstad. Begreppet historisk verkstad är inte allmänt 

vedertaget men jag har här valt en definition som förutsätter två egenskaper: att eleverna 

själva arbetar praktiskt och att det sker i en historisk miljö. På så sätt exkluderas guidade turer 

i friluftsmuseer, som innebär ett mer eller mindre passivt lyssnande och tittande. 

Undersökningen baserar på intervjuer med lärare som varit på Stavgard med sina klasser. 

Verksamheten på Stavgard startade 1975 i och med att en grupp elever från Högbyskolan 

hittade en vikingatida silverskatt under en skolutflykt. För hittelönen anordnades en studieresa 

till den danska fornbyn Lejre och elever och lärare inspirerades till att starta något liknande 

hemma på Gotland. Miljön och verksamheten byggdes upp av bland andra arkeologer, lärare 

och elever i samarbete. 

Stavgards gårdsmiljö är helt rekonstruerad och ligger några hundra meter från skattplatsen, 

som är belägen på en vikingatida gård. På lägerskoleplatsen finns ingen känd förhistorisk 

bebyggelse och den enda fasta fornlämningen är en stensträng som löper genom området. 

Byggnaderna är rekonstruktioner av utgrävda lämningar från olika delar av Gotland. De 

representerar olika byggnadstekniker och ett tidsspann från 500-talet till medeltid. 

Gårdsmiljön är alltså inte autentisk utan strävan är att visa ett längre tidsperspektiv och 

variationer i byggnadsteknik och levnadssätt under järnåldern. Några av byggnaderna är också 

modifierade för att bättre passa för skolverksamhet. 

Verksamheten har utvecklats under åren och har under lång tid inneburit en tvådagars vistelse 

med övernattning i ett långhus. Det pedagogiska programmet är upplagt kring verkstäder där 

matlagning och hantverk står i fokus. Muntligt berättande och en vandring till platsen där 

skatten hittades ingår också. På senare år har verksamheten på Stavgard minskat och inriktas 

för närvarande på endagsprogram. Den här undersökningen behandlar emellertid i första hand 

tvådagarsprogrammet, då detta varit dominerande under många år och det som de intervjuade 

lärarna har mest erfarenhet av. Dock är de flesta resonemangen applicerbara även på 

endagsprogrammet. Båda programmen uppfyller definitionen av historisk verkstad, som 

utvecklas mer detaljerat nedan. 
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Begrepp 
I arbetet med uppsatsen har jag saknat vedertagna begrepp kring museipedagogik och 

praktiska historieupplevelser och har därför tvingats till att skapa egna definitioner. Jag gör 

inte anspråk på att dessa skulle vara giltiga för alla och envar och de är inte heller helt 

självklara. Dock har jag valt att använda mig av befintliga ord som används inom området. 

Fornby 

Associationen som de flesta antagligen får av begreppet fornby är en välbevarad eller 

rekonstruerad förhistorisk miljö. Eftersom de flesta verksamheter, åtminstone fram till 

nyligen, med verksamhet liknande den jag undersöker faller inom det begreppet har jag valt 

att använda det. Min definition är emellertid både vidare och snävare. Jag inskränker mig inte 

till en historisk epok utan här kan fornbybegreppet appliceras på alla historiska tider, från 

stenåldern till nutidshistoria. En förutsättning för ett en fornby ska rymmas inom min 

definition är att den på något sätt har en tydlig fysisk historia, antingen äkta eller 

rekonstruerad. Det kan röra sig om en borgruin, en fäbod eller en rekonstruerad 

järnåldersgård av permanent eller tillfällig karaktär. En definitionsmässig avsmalning av 

begreppet är att där måste pågå en genomtänkt verksamhet, exempelvis guidade turer eller 

drama. Många, men inte alla fornbyar uppfyller även kriteriet för historisk verkstad. 

Historisk verkstad 

Även begreppet historisk verkstad saknar vedertagen definition. Jag har valt uttrycket för att 

beskriva en snäv variant av fornbyverksamheten. Enligt min definition måste en historisk 

verkstad även vara en fornby. Att arbeta med historiska hantverk i skolans slöjdsal faller alltså 

utanför begreppet då det kräver en fysisk historisk miljö. I min definition av historisk verkstad 

återskapas ett historiskt liv utan att det huvudsakliga fokuset ligger på drama. Det innebär att 

ett liverollspel i en historisk miljö inte heller ingår i begreppet historisk verkstad men 

matlagning på 1700-talsvis eller smide i en järnåldersfornby gör det. I de flesta verksamheter 

kombineras rollspel med praktiska göromål och de blir därför en hybrid av rollspel och 

historisk verkstad. Det finns ingen mening i att strikt försöka definiera en verksamhet enligt 

det ena eller det andra sättet men det är viktigt att vara medveten om den studerade 

verksamhetens huvudsakliga form för att kunna skilja på drama och hantverk i den didaktiska 

analysen. 

 

Problemformulering 

Nästan all historieundervisning sker inne i klassrummet i skolan och de tillfällen man tar sig 

ut till ett museum, en fornlämning eller annat inskränker sig till något enstaka tillfälle per 

läsår. Sådana besök görs trots att det tar tid och kostar pengar vilket visar att det kan finnas en 

stor potentiell pedagogisk vinst i att utveckla sådan verksamhet. 

Jag arbetade som handledare på Stavgards järnålderslägerskola under ett par år och vet 

därigenom att verksamheten varit mycket uppskattad bland lärare och elever. Vad som 
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däremot inte framgår från allt beröm är hur mycket historia eleverna lär sig eller hur mycket 

lägerskolebesöket påverkar historieundervisningen och elevernas kunskaper på sikt. Det kan 

vara andra faktorer, såsom gruppdynamik eller hantverket som bedrivs som är orsaken till 

Stavgards popularitet. Vad som också är oklart är hur skolan förvaltar sitt besök på Stavgard. 

Blir det bara ett roligt avbrott i vardagen eller arbetar man med historia på ett särskilt sätt i 

förväg och följs det upp i en temaperiod efter hemkomsten och i så fall hur? Det finns också 

stora möjligheter att, genom att relatera till Stavgardsbesöket i andra undervisningsmoment, 

bygga upp elevernas historiemedvetande. Till exempel att, genom att själv ha fått smida på 

järnåldersvis, har man förutsättningar för en bättre förståelse för den tekniska utvecklingen 

från järnålderns järnhantering till införandet av masugn och stångjärnshammare som gjorde 

stormaktstidens krigsindustri möjlig. Utnyttjar lärarna den möjligheten?  

Pedagogiken på Stavgard och andra historiska verkstäder baseras helt på estetiska 

lärprocesser. Forskningen på estetiska lärprocesser i historieämnet och hur dessa påverkar 

elevernas historiska empati och historiemedvetande är knapphändig. I den mån det finns 

sådan forskning behandlar den främst film och drama som medium. I historiska verkstäder är 

det handens och kroppens arbete som står i centrum. Estetiska lärprocesser där elever får 

arbeta med händerna anses gynna lärande, men forskning som behandlar historieundervisning 

med andra metoder än dramabaserade saknas nästan helt. Den konkreta forskning som 

bedrivits kring historiska rollspel och verkstäder har främst utgjorts av observationsstudier, 

ibland kompletterat med intervjuer i direkt anslutning till aktiviteten, exempelvis Aronsson, 

Gerrevall, & Sandström (2000), Mathiesen Hjemdahl (2002) och Sandström (2005). 

Observationsstudier visar bara förhållanden under den tid som studien genomförs. Med denna 

undersökning vill jag, genom att intervjua lärare, belysa historiska verkstäders förmåga att ge 

eleverna bestående kunskaper i historieämnet och utveckla deras historiska empati långsiktigt. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken roll de estetiska lärprocesserna i historisk 

verkstad kan spela för att utveckla elevers historiemedvetande och historiska empati. 

 

Forskningsfrågor 

Vilken betydelse anser lärare att Stavgard har för att stärka elevers historiemedvetande? 

Hur förhåller sig lärarna till estetiska lärprocessers betydelse för tolkningen av historiska 

fakta?  

Hur påverkar platsen och den historiska miljön på Stavgard elevernas förmåga att utveckla 

historisk empati?  

Hur omvandlas erfarenheter från Stavgard i historieundervisningen? 
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Teoretisk bakgrund 

Den didaktiska forskningen har inte behandlat historiska verkstäder i någon egentlig mån. 

Därför är teorierna kring lärandet i historia inte heller utvecklade för att kunna appliceras på 

denna typ av undervisningsform. Jag kommer dock att utgå från tidigare forskning och 

använda de teorier och begrepp som jag finner fruktbara. 

Estetiska lärprocesser 
Ulla Alexandersson och Ann-Katrin Swärd vid Göteborgs universitet beskriver estetiska 

lärprocesser och estetik i ett dokument riktat till särskolan. De definierar synen på estetik som 

”studiet av det sköna och dess former”, men det framgår inte klart om de själva stödjer denna 

definition. De menar också att estetik är läran om varseblivning och sinneskunskap 

(Alexandersson & Swärd, 2015, s. 1). Estetik har haft många olika tolkningar genom årens 

lopp. Immanuel Kant menade att estetik innebär en kommunikativ princip som omfattar allt 

från vår subjektiva tolkning av vad som är vackert till de tankeprocesser och det praktiska 

handlandet som skapat estetiken. Sedan dess har definitionen förminskat estetikens utrymme 

till att enbart röra skönhet. Ett sådant synsätt kritiseras av Wickman och Jakobson, som menar 

att estetik finns i många former, även inom naturvetenskapen som ansetts vara något av 

estetikens motsats (Wickman & Jakobson, 2009, s. 127–130). De menar att estetiken ingår 

som en naturlig del i allt lärande, vilket visas i en observationsstudie av biologi- och 

kemistudenter, där studenterna spontant gav utryck för estetiska beskrivningar av vad de 

observerade (Wickman & Jakobson, 2009, s. 137–143).  

Estetik som begrepp är som synes vittomfattande och definieras olika av olika personer. Den 

grundläggande tolkningen av estetik som avses i begreppet estetiska lärprocesser innebär att 

estetiken ses som det som upplevs med sinnena och har inte någon begränsning till vad som är 

vackert (Alexandersson & Swärd, 2015, s. 1; Boberg & Högberg, 2014, s. 80–81). Wickman 

& Jakobsson skriver om estetiska lärprocesser inom naturvetenskaplig undervisning: 

”Estetikens funktion blir främst att genom positiva emotioner skapa en lust att lära i termer av 

inre motivation” (Wickman & Jakobson, 2009, s. 130). Det innebär också att eleven är 

delaktig och nyfiken i sitt lärande (Alexandersson & Swärd, 2015, s. 1). 

Estetiska lärprocesser är tätt förknippade med pragmatismen, där handling är en viktig del av 

lärandet, men har också kopplingar till sociokulturella perspektiv (Wickman & Jakobson, 

2009, s. 131–132). 

Historiebruk 
När historia kommuniceras, till exempel i en lärandeprocess, används termen historiebruk. 

Madeleine Larsson och David Ludvigsson, vid Avdelningen för historie- och medievetenskap 

vid Linköpings universitet tar upp begreppet i sin bok Historiedidaktik i praktiken. För att 

säkerställa att eleverna lär sig ett önskat kunskapsinnehåll, behöver läraren vara uppmärksam 

på hur detta innehåll påverkas, från lärarens urval till hur det medieras till eleven och slutligen 

elevens tolkningar. För att detta ska ske med minsta möjliga förvanskning krävs att läraren 

och eleven har liknande referensramar. Historiebruk ser olika ut i olika sammanhang. En 
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vardaglig form av historiebruk är att titta på gamla fotografier men i skolans värld handlar 

ofta historiebruket om läroböcker, filmer och berättelser (M. Larsson & Ludvigsson, 2018, s. 

129). 

Läroböcker har en god förmåga att presentera fakta, men de har sina begränsningar när det 

gäller att skapa inlevelse. Exkursioner till närliggande historiska platser förvandlar det 

immateriella läroboksstoffet till något materiellt och ger elever förutsättningar att förstå att 

historien är närvarande i omgivningen. Det som i klassrummet bara har kunnat uppfattas med 

syn- och hörselsinnet kan vid ett studiebesök även upplevas med känseln. I historiska 

verkstäder tillkommer även lukt- och smaksinnet och i kombination med en fysisk historisk 

plats blir intrycken hos eleverna starka. Dock riskerar kontrollen av vad eleverna lär sig att 

försvagas (M. Larsson & Ludvigsson, 2018, s. 131, 136–140). 

Tanken att lärandet förbättras genom att eleverna själva utför uppgifter är inte ny. Pedagogen 

Roger Säljö skriver att ett sådant lärande förespråkades av bland andra John Dewey. Enligt 

pragmatismen, dit Dewey räknas, är filosofiska betraktelser över kunskapens art tämligen 

meningslösa. Det viktigaste är att kunskaperna ska fungera och vara applicerbara i 

vardagslivet. Det går heller inte att skilja teoretiska från praktiska kunskaper utan allt hänger 

ihop i en enhet. Därför är det nödvändigt att väva in praktiska moment såsom exempelvis 

slöjd i undervisningen. Dewey menade att ingen teoretisk undervisning kan ge ens en bråkdel 

av den förståelse av förhållandena på en bondgård, som fås av att leva på en (Säljö, 2017, s. 

242–251). 

Deweys förhållningssätt kan direkt överföras på lärandet i en historisk verkstad, där det är 

rimligt att anta att elever som själva får laga mat över öppen eld lätt kan bygga en förståelse 

för tidsaspekten i järnålderns vardagsliv. 

Olika försök har gjorts för att definiera historiebrukets beståndsdelar. En ofta använd 

uppdelning, föreslagen av historikern Klas-Göran Karlsson, bygger på syftet med 

användningen av historia. Han identifierar sju huvudfrågor, eller typologier som han själv 

benämner dem: moraliskt, existentiellt, ideologiskt, politisk-pedagogiskt, vetenskapligt, 

kommersiellt och icke-bruk (K.-G. Karlsson, 2005, s. 55–66). Denna uppdelning har 

ifrågasatts av bland andra pedagogen Robert Thorp som med stöd av historikern Jörn Rüsen 

istället föreslår en uppdelning baserad på narratologiska strategier. Där urskiljs tre 

huvudtyper: 

 Traditionellt, som baseras på fakta utan tolkningar 

 Kritiskt, för att ifrågasätta historiska tolkningar och skapa alternativa förklaringar 

 Genetiskt, där historien ses som ett resultat av dagens tolkningar  

(Thorp, 2018, s. 57–60). 

Historiska verkstäder kan beskrivas och tolkas utifrån både Karlssons och Thorps perspektiv. 

Karlssons begrepp om de existentiella och vetenskapliga syftena är i högsta grad aktuella för 

den typen av undervisning men blir trubbiga och svåranvända i den här undersökningen. Då är 

istället Thorps mer didaktiskt inriktade begreppssamling mer i linje med undersökningens 
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syfte. En stor del av svårigheterna med undervisning i historiska verkstäder handlar om vilka 

tolkningar och vilket urval som görs. 

Historiemedvetande 
Historia används både inom skolvärlden och i praktiken som ett uttryck för kontinuitet och 

förändring. Genom historien kan vi skapa en plattform för att förstå vår egen tid och en 

historisk epok kan användas som utgångspunkt för att närma sig andra historiska epoker eller 

för att sia om framtiden. Det gör att historien inte kan isoleras till en enskild tid och att 

rekonstruktion av historia alltid färgas av samtiden (K.-G. Karlsson, 2005, s. 21; M. Larsson 

& Ludvigsson, 2018, s. 126). 

Förståelsen, kunskaps- och känslomässigt, för hur olika tidsepoker hänger ihop betecknas med 

begreppet historiemedvetande (M. Larsson & Ludvigsson, 2018, s. 128). Begreppet 

historiemedvetande är vittomfattande och svårdefinierat (K.-G. Karlsson, 2014, s. 57) och en 

stor del av historiemedvetandet består av tyst kunskap (K.-G. Karlsson, 2005, s. 44–45).  

Historisk empati 
Ett begrepp som till viss del kan sägas vara besläktat med historiemedvetande är historisk 

empati, men då historiemedvetande även innefattar rena faktakunskaper och begrepp, handlar 

historisk empati enbart om förståelse för känslor. Pedagogen Jason L Endacott beskriver 

utifrån Hoffman att empati kan delas upp i förståelse för hur andra känner respektive förmåga 

att tänka sig hur man själv skulle känna sig i samma situation. En högre nivå av empati 

innebär en kombination av fokus på andra och sig själv. För att kunna skilja ut historisk 

empati från allmän empati krävs att det inbegriper någon form av historisk analys och referens 

(Endacott, 2010, s. 12–13).  

Historisk empati innebär således att försöka förstå hur människor som levde i en annan värld 

tänkte. Att göra det till fullo är omöjligt enligt historiedidaktikern Peter Seixas. Deras basala 

funktioner som hunger och smärta bör ha liknat våra men i övrigt kan det skilja utifrån 

omgivande kultur och miljö. För att bilda en uppfattning om mer komplexa förhållanden 

måste vi konsultera källmaterial, vilket ofta glöms bort i skolan och därmed leder till rena 

konstruktioner utifrån elevens förutfattade historiesyn och moderna förhållningssätt. Även då 

vi använder källmaterial, har så mycket förändrats, att vi inte kan undvika att färga vår 

historiebild efter våra nuvarande erfarenheter. Det leder till att vår historiska empati blir en 

blandning av nu- och dåtid (Seixas, 2017, s. 601–602).  

I och med att den historiska empatin kräver historiska kunskaper och ett kritiskt 

förhållningssätt till dessa anser jag att de två begreppen samspelar och relaterar till varandra 

och därmed är svåra att skilja åt.  

Historisk empati ska enligt historiedidaktikerna Keith C Barton och Linda S Levstik inte 

förväxlas med sympati. Empati handlar om att sätta sig in i människors bevekelsegrunder för 

handling utifrån deras perspektiv och förutsättningar och vi behöver inte själva gilla det de 

gör. Sympati utgår från vår egen moral och förutsätter att alla människor i grunden har 

liknande etisk uppfattning. Målet är inte att eleverna ska utveckla samma känslor och tankar 
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som exempelvis Hitler utan bara rationellt förstå hur han kunde rättfärdiga sina beslut (Barton 

& Levstik, 2004, s. 206–208). 

Platsens betydelse 
Att platser har stor betydelse för människor är uppenbart. Nästan alla har sett åtskilliga bilder 

på det lutande tornet i Pisa och borde vara nöjda med det. Ändå lägger en betydande del av 

turisterna som tar sig till Italien tid och pengar på att ta sig dit, trängas med andra turister och 

ta ett foto som inte på något sätt är bättre än de tusentals redan existerande. Dessa turister 

upptäcker inte några nya detaljer eller intressanta fakta utan behållningen av besöket är just 

känslan av att ha varit på plats. En exakt kopia av det lutande tornet någon annanstans i 

världen skulle aldrig ges lika mycket uppmärksamhet som originalet. Detta något raljanta 

uttalande är inte på något sätt illa ment. Jag är själv en av alla de människor som gärna vill se 

intressanta platser och uppleva dem med mina sinnen.  

Varför är platsen så viktig för oss? Historikern Kristian Gerner analyserar det närmare och 

kommer fram till att historiska platser väcker känslor. De blir en materiell representation av 

oss själva och vår historia. Därför faller det sig också naturligt att de som är mest berörda av 

verkligheten bakom exempelvis ett minnesmonument också är de som utvecklar de starkaste 

känslorna (Gerner, 2005, s. 165–170).  

Pedagogerna Ingrid Sanderoth och Sten Båth samt naturgeografen Margit Werner menar att 

begreppet plats skiljs från begreppet rum i den geografiska diskursen. Medan rummet är en 

fysisk avgränsning, bestående av materia, innebär plats rummets innehåll och emotionella 

betydelse för människor (Sanderoth, Werner, & Båth, 2009, s. 53–56, 89). I 

undervisningssammanhang finns stora vinster att göra genom att utnyttja platser, vilket 

åskådliggörs av följande citat: ”Studier i närområdet stärker elevernas förmåga att förstå och 

granska miljöer, deras likheter och olikheter, samt att förstå och granska egna och andras 

självbilder” (Sanderoth m.fl., 2009, s. 56). 
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Forskningsläge 

Undervisningen i historiska verkstäder baseras på estetiska lärprocesser. I detta arbete 

studerar jag hur denna typ av undervisning kan hjälpa eleverna att utveckla historisk empati 

och historiemedvetande. Denna teoretiska koppling mellan estetiska lärprocesser och 

historieämnet tycks inte ha gjorts tidigare. Därför redogör jag här för dessa områden separat. 

Emellertid har viss forskning gjorts på ett mer konkret plan kring dramabaserad verksamhet i 

fornbyar och hur de skapar ett engagemang hos eleverna och detta tar jag upp i mitten av 

kapitlet. Även detta material är så pass begränsat att jag också har tagit upp, i detta 

sammanhang, mer perifer litteratur kring museipedagogik och studiebesök för att öka 

analysens räckvidd. 

Estetiska lärprocesser 

Allmänt 

Litteraturen kring estetiska lärprocesser behandlar till största delen estetiska ämnen och har 

raka kopplingar mellan de estetiska metoderna och lärandet. Till exempel studeras hur 

musicerande kan stärka elevers skicklighet att spela instrument eller hur målning kan hjälpa 

elever till en bättre formkänsla. Däremot är tillgången på litteratur i hur estetiska lärprocesser 

kan stödja kunskapsuppbyggnad i andra ämnen begränsad. Didaktikerna Per-Olof Wickman 

och Britt Jakobson beskriver hur estetiska lärprocesser används inom naturvetenskap 

(Wickman & Jakobson, 2009, s. 127–151). Jag har inte funnit någon litteratur som tar upp 

historieämnet specifikt. Dock finns ett visst utbud av litteratur som tar upp estetiska 

lärprocesser på ett allmändidaktiskt plan. 

Ulla Alexandersson och Ann-Katrin Swärd, vid Institutionen för pedagogik och 

specialpedagogik på Göteborgs universitet skriver att en bra undervisning behöver innehålla 

en palett av olika metoder och att estetiskt lärande är en viktig komponent i detta. Estetisk 

verksamhet upplevs mer stimulerande för eleverna än vad teoretisk undervisning gör. Viktigt 

är dock att estetiken utnyttjas som ett medel eller verktyg för att nå kunskapsmålen och inte 

betraktas som ett eget ämnesinnehåll (Alexandersson & Swärd, 2015, s. 2).  

Didaktikern Kenneth Nordgren, gymnasieläraren Christina Odenstad och historikern Johan 

Samuelsson vid Karlstads universitet menar att estetiska lärprocesser skapar förutsättningar 

för ett djupare lärande och framför allt förståelse och förtrogenhet (Nordgren, Odenstad, & 

Samuelsson, 2017, s. 106). Elever som dramatiserat texter förstår textens innebörd mycket 

bättre och på ett djupare plan än om de bara läst texten (Alexandersson & Swärd, 2015, s. 7). 

Att arbeta med kroppen är ett sätt att förstå omgivningen. Kroppen har också ett eget minne 

(Alexandersson & Swärd, 2015, s. 5). Ett extremexempel på det är att cykla, något som kräver 

stor träning för att lära sig, men som genomförs som en automatiserad handling när det sitter. 

Trine Elisabeth Hyllested kommer i sin doktorsavhandling om utomhusundervisning fram till 

att aktiviteter som kräver både mentalt och fysiskt engagemang hjälper eleverna att minnas i 

större utsträckning än när de bara betraktar med ögonen (Hyllested, 2007, s. 56). Denna 

uppfattning delas av historikern Anna-Carin Stymne, som i sin doktorsavhandling undersöker 
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hur elever från årskurs 3 till gymnasiet förstår historieämnets innehåll. Studien innefattar en 

skriftlig uppgift där eleverna ska svara på komplexa frågor, intervjuer av ett urval av 

respondenterna samt observation. Studien inriktar sig på en klassrumsmiljö men ger några 

slutsatser som är relevanta även för lärandet vid en fornby. Stymne menar att undervisning 

som anpassas till elevernas kreativa och kritiska förmågor gynnar deras förståelse på en 

metanivå och att en god förförståelse är nödvändig för att utveckla mer komplexa kunskaper. 

Elever som främst fått sin förförståelse från fiktion och mytologi har svårt att uppfatta 

betydelsen av förändring över tid (Stymne, 2017, s. 218, 287–288). 

Drama 

Som nämnts tidigare är verksamheten på Stavgard, som min fallstudie fokuserar på, inte 

inriktad på drama, men eleverna skapar egna spontana roller på Stavgard. Andra studier som 

kan jämföras med mina resultat behandlar dramabaserade verksamheter. Därför är det 

väsentligt att ha en förståelse för drama som inlärningsmetod i tolkningen av resultaten.  

Tillgången på litteratur kring drama i undervisning är begränsad, vilket antagligen beror på att 

det är ett ganska nytt forskningsfält. Historiedidaktikern Per-Arne Karlsson konstaterar att det 

behövs mer forskning om hur rollspel påverkar lärandet på sikt (P.-A. Karlsson, 2009, s. 173). 

Han konstaterar dock att genom att elever skapar en rollfigur blir lärandet kreativt och 

analyserande snarare än repeterande (P.-A. Karlsson, 2009, s. 172). Det är en intressant 

iakttagelse som visar att dramametoden lämpar sig bäst som ett komplement till traditionell 

undervisning och det ligger i linje med vad samhällskunskapsläraren Evelina Möllenborg och 

didaktikern Kristina Holmberg kommit fram till. De har intervjuat gymnasielärare om deras 

syn på drama i samhällskunskapsundervisningen. De konstaterar att drama stärker elever som 

har svårt att tillgodogöra sig kunskap genom exempelvis läsning men att drama framför allt 

förstärker och fördjupar den kunskap eleven har snarare än att skapa ny kunskap. De menar 

att det är svårt att veta om alla elever tilltalas av drama (Möllenborg & Holmberg, 2014, s. 

103–104). 

I en undersökning om drama som metod för sjukvårdsstudenter, gjord av vårdvetarna Karin 

Dahlberg och Margaretha Ekebergh, konstateras att drama förvisso är en effektiv 

undervisningsmetod men att det ibland kan tippa över åt mer görande än lärande (Dahlberg & 

Ekebergh, 2008, s. 7–8). 

Det saknas således forskning kring hur estetiska lärprocesser kan användas i 

historieundervisningen. 

Historisk empati 
Didaktikern och historikern Thomas Nygren, didaktikern Karin Sandberg och historikern 

Lotta Vikström har undersökt hur gymnasieelever kan utveckla och visa historisk empati i 

arbete med digitala primärkällor. De drar slutsatsen att det förvisso har en stor potential att 

öka den historiska empatin, men att det också är svårt och kräver en mognad hos eleverna som 

saknas hos många i de yngre gymnasieklasserna (Nygren, Sandberg, & Vikström, 2014, s. 

232). Tidigare ansågs det, med stöd av Piagets teorier om barns utveckling, att de saknar 

möjlighet till empatisk förståelse innan någon gång i samband med inträdet till tonårsåldern, 
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vilket senare har bevisats felaktigt (Barton & Levstik, 2004, s. 210–211). Det tyder på att 

problemen för gymnasieleverna ovan att visa historisk empati i arbetet med digitala källor inte 

grundas i bristande emotionell mognad. Orsaken är troligtvis snarare att bristande kunskaper i 

hantverket - att läsa och förstå källorna - sätter käppar i hjulet. Genom en mer elevnära och 

begriplig undervisning finns goda förutsättningar även för yngre barn att utveckla historisk 

empati. 

Eftersom platser väcker känslor är förutsättningarna goda för att elever genom att vara på en 

historisk plats ska kunna känna av historiens vingslag och leva sig in i hur det var för 

människorna som levde där under tiden då det begav sig. Det bekräftas av lärarna Mikael 

Berg och Sofia Norgren, som tillsammans med historiedidaktikern Martin Stolare, konstaterar 

att ett besök i Auschwitz skapar en djupare förståelse för förintelsen hos en svensk skolklass 

(Berg, Norgren, & Stolare, 2018, s. 18). I sitt examensarbete på ämneslärarprogrammet 

konstaterar Zeljka Dusper att elever hade det svårare att leva sig in i historien i det mer 

förfallna Auschwitz II-Birkenau än det mer välbevarade Auschwitz I (Dusper, 2018, s. 50). 

Det tyder på att ju mer intakt en plats är, desto bättre är förutsättningarna för eleverna att 

utveckla historisk empati. 

Skolverksamhet i fornbyar och historiska verkstäder 
Litteraturen kring fornbyar och historiska verkstäder är ytterst begränsad eftersom 

forskningsfältet inte har studerats före 2000-talet (E. Larsson & Lund, 2000, s. 42). Jag har 

endast hittat en handfull studier som behandlar dessa ur ett didaktiskt perspektiv med 

utgångspunkt från skolelever.  

I en utredning av hur kulturarvet på Gotland ska brukas, fastslås att många museer upplever 

skolan som ”en svårarbetad institution” (Knekta, 2001, s. 19). Rapporten är dock inte tydlig 

med om problemet ligger hos skolan eller hos museerna. Skolorna verkar inte ha någon tydlig 

kontaktkanal till museet och den pedagogiska verksamheten är inte utvärderad (Knekta, 2001, 

s. 19, 21). Rapporten är emellertid från 2001 och mycket har hänt sedan dess. Idag har 

Gotlands läns museum ett genomarbetat skolprogram och särskilda kontaktpersoner, liksom 

många andra museer. 

Alla tiders historia – Kalmar läns museum 

Kalmar läns museum har sysslat med kreativ pedagogisk verksamhet under flera decennier 

och hade under åren 2000-2002 ett nationellt uppdrag att sprida sin kunskap om 

historieförmedling till barn och ungdom. Historieförmedlingen skedde genom 

upplevelsedagar och rollspel, där eleverna fick klä ut sig och inta historiska roller och leva i 

historiska tidsperioder för en dag. Museets verksamhet är föremål för den mest omfattande 

undersökningen, som också inriktar sig på elevernas lärande. Det är en etnografisk studie ledd 

av historikerna Peter Aronsson och Erika Larsson och pedagogikforskaren Per Gerrevall. De 

ser att metoderna har positiva effekter på elevernas lärande men varnar också för risken att det 

kan bli mer underhållning än undervisning (Aronsson m.fl., 2000).  

Alla delstudier i rapporten är begränsade och behandlar endast elevernas lärande i själva 

rollspelet. Eftersom ingen tidigare forskning fanns på området behövdes en förutsättningslös 
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undersökningsmetod och då valdes observation (E. Larsson & Lund, 2000, s. 42). Metoden 

innebär dock en svaghet då den inte har möjlighet att mäta långsiktiga effekter av 

upplevelserna. 

Kalmar läns museum har ägnat årsboken 2004 åt sin pedagogiska verksamhet (Westergren, 

2004a). Boken hyllar rollspelsverksamheten och de andra aktiviteterna som museet sysslar 

med under åren. Stora delar av antologin beskriver verksamheten utan att analysera den och 

den avslutande utvärderande artikeln bygger på samma undersökning som presenterats av 

Aronsson, Gerrevall & Larsson (2000). Jag saknar en djupgående kritisk granskning i Kalmar 

läns museums skrift. 

Skolverksamhet i Foteviken och Jamtli 

Jämtlands läns museum Jamtli verkar också ha en rollspelsbaserad inriktning, dock kanske 

med något mer hantverksinslag. I antologin Konsten att lära och viljan att uppleva, med Peter 

Aronson och Erika Larsson som redaktörer, har Birgitta Gustafsson sammanfört Jamtli med 

Foteviken, som verkar vara mer inriktade på teatraliska guidningar, i en observationsbaserad 

studie med ambitionen att beskriva upplevelsepedagogik ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv. 

Begreppet upplevelsepedagogik är inte vedertaget inom pedagogisk forskning (Gustafsson, 

2002, s. 125–125). Elever som Gustafsson intervjuat om besök på Foteviken och Jamtli säger 

att leken gör att de förstår bättre och får en djupare anknytning till ämnet (Gustafsson, 2002, s. 

147). 

Skolverksamhet i Bronseplassen och Vikinglandet 

Etnologen Kirsti Mathiesen Hjemdahl har följt med skolbarn i åldrarna 10-11 år på besök till 

de norska fornbyarna Bronseplassen och Vikinglandet. Hon diskuterar även för- och 

nackdelar med upplevelsepedagogiken kontra traditionella museibesök och kommer fram till 

att fornbyarnas verksamhet vida överstiger de traditionella museernas förmåga att engagera 

barnen (Mathiesen Hjemdahl, 2002).  

En svaghet i det här sammanhanget är att hon inte utreder vilken kunskap eleverna tillgodogör 

sig utan mer fokuserar på deras engagemang. 

Fornbyars och friluftsmuseers pedagogik mot allmänheten 
Det finns även forskning som direkt behandlar fornbyars och friluftsmuseers pedagogiska 

verksamhet, men då ur fornbyns perspektiv, där utgångspunkten handlar om vilket 

kunskapsinnehåll fornbyn vill förmedla. Det finns också beskrivningar av hur undervisningen 

går till men de saknar kopplingar till didaktikforskning. Den mest ambitiösa studien är gjord 

av Roeland Paardekooper, arkeolog med inriktning mot museipedagogik, och är en jämförelse 

av verksamheten i nära 100 fornbyar runt om i Europa. Han menar att undervisning är en 

prioriterad och viktig del av friluftsmuseers verksamhet, men varnar också för att en dåligt 

underbyggd sådan riskerar att urvattna innehållet till att bli ren underhållning (Paardekooper, 

2013, s. 48, 110). 

Erika Sandström [tidigare Larsson] har intervjuat semesterbesökare på Jamtli och 

Medeltidsveckan för att belysa deras föreställningar om historien och dess betydelse i deras 

vardagsliv (Sandström, 2005). Studien ligger helt utanför skolvärlden och berör egentligen 
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inte lärande men ger ändå värdefull information om de svårigheter och möjligheter som finns 

med praktisk historieförmedling. Hon belyser svårigheter med att skapa riktig autenticitet och 

att en tydlig pedagogisk ledning behövs för att besökarna inte ska skapa egna felaktiga bilder 

av historisk tid (Sandström, 2005, s. 101–102, 155–156). Hon kommer också fram till att 

platsen har stor betydelse för den historiska förståelsen (Sandström, 2005, s. 118–119, 151–

156). 

Annan forskning om historieundervisning utanför klassrummet  
Då få eller inga ytterligare pedagogiskt/didaktiskt inriktade studier om fornbyar gjorts så får 

vi lyfta blicken till annan undervisning utanför klassrummet. Det verkar inte heller vara ett 

särskilt välstuderat område. Några fler studier tar upp studiebesök i större eller mindre 

omfattning och de intressantaste som jag har funnit är de två nedanstående. Dock har inte 

tiden räckt till i detta lilla arbete för att göra en omfattande granskning så jag kan ha missat 

några studier. 

Thomas Nygren har intervjuat sju erfarna historielärare om deras undervisningsstrategier. 

Historieläraren Bengt anser att berättandet är en viktig del i historieundervisningen och 

hänvisar till vad han kan berätta för eleverna efter egna resor till historiska platser. Han anser 

det också viktigt att låta eleverna besöka historiska platser i närområdet (Nygren, 2009, s. 48–

49). 

Anne Lidén, konstvetare med inriktning mot kulturarv och museer, rapporterar från ett 

samarbetsprojekt mellan högstadieskolor och museer i Västergötland och Stockholm, där 

välförberedda studiebesök stod i fokus men även innebar att eleverna spelade in filmer och 

dokumenterade på olika sätt. Hon konstaterar att studiebesöket, att få se och uppleva historien 

på riktigt, med sina sinnen är oöverträffat och sätter kvarvarande spår hos eleverna (Lidén, 

2001, s. 109–113). 

I en konferensrapport hävdar Henrik Zipsane att det är vanligt att lärare märker att barn som 

normalt har koncentrationssvårigheter eller är passiva i klassrummet lever upp och blir aktiva 

deltagare när de kommer till ett friluftsmuseum (Zipsane, 2005, s. 4). Han hänvisar dock inte 

till några enskilda studier. Zipsane är historiker och pedagog och har varit chef för Jämtlands 

läns museum Jamtli. 

Utöver dessa finns även ett antal undersökningar om studiebesök vid koncentrationsläger och 

andra minnesplatser från Nazitysklands judeutrotning. Dessa fokuserar dock helt på historisk 

empati och några av dem (Berg m.fl., 2018; Dusper, 2018) behandlar jag under rubriken 

Historisk empati. 

Sammanfattning av forskningsläget 

Litteraturen om estetiska lärprocesser i historieämnet är ytterst begränsad och ämnet är dåligt 

utforskat. Litteraturen visar dock att, oavsett i vilket sammanhang forskningen är genomförd, 

så är resultaten samstämmiga och visar att estetiska lärprocesser som drama, upplevelser och 

att göra själv är ett historiebruk som sätter kvarvarande spår i eleverna. Vad det innebär i sak 

är inte lika väl utrett. Några forskare varnar för att de bestående intrycken är av 

underhållningskaraktär snarare än faktakunskaper och reflektion. Faran verkar vara störst vid 
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dramabaserad undervisning, samtidigt som några trycker på att det underlättar för eleverna att 

skapa historisk empati, vilket förvisso också uppenbarligen verkar möjligt med studiebesök 

såsom artiklarna om Auschwitz förmedlar. Där är det snarare platsen som är 

betydelsebärande. Över hela fältet syns dock ett behov av ytterligare forskning för att pröva 

befintliga resultat och skapa ny kunskap. 

 

Metod 

Tidigare forskning på liknande verksamheter har främst inriktats på observationsstudier vid 

ett fåtal tillfällen då klasser har besökt fornbyar. Undersökningarna visar att elever och lärare 

uppskattar dessa dagar men visar inte om de lämnar bestående kunskaper. Genom att intervjua 

lärare som har varit på Stavgard med sina elever vill jag belysa detta ur ett längre 

tidsperspektiv. Jag vill också veta om besöken där har lyft elevernas förmåga att ta till sig 

historisk kunskap. 

Undersökningen är en fallstudie av sex lärare som tillsammans med sina elever besökt 

Stavgards järnålderslägerskola. Med fallstudie menas att en enhet eller ett fåtal fall studeras 

(Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 125). Fallstudien är en lämplig form för att undersöka 

undervisningsmetoder (Johansson & Svedner, 2010, s. 63). 

Urval av respondenter - Varför lärare? 
Tidigare forskning om fornbyverksamhet har fokuserat på observation och intervju av elever i 

mer eller mindre direkt anslutning till besöket på fornbyn. Flera forskare varnar för att den 

didaktiska poängen kan gå om intet och istället konkurreras ut av lek och görande utan 

lärande. Många av barnen trycker också främst på att dagen varit rolig i intervjuerna 

(Aronsson & Gerrevall, 2000, s. 6; Gustafsson, 2002, s. 150, 161–162).  

Frågan är om eleverna besitter förmågan att formulera skillnaden mellan vad som var roligt 

och vad som var lärorikt. Jag är tveksam till det och fokuserar därför istället på att intervjua 

lärare. Eftersom lärare bör ha fokus på själva lärandet kan de troligtvis ge svar på frågan om 

hur elevernas kunskaper påverkas av Stavgard. De kan ge exempel på när de själva eller 

eleverna relaterat något i historieundervisningen till erfarenheterna från besöket där för att 

skapa förståelse. Läraren kan också svara i detalj på hur denne arbetar med förberedelser och 

efterarbete till besöket. Intervjuerna har inte skett i anslutning till besöket på Stavgard och 

vissa lärare kan ha varit där flera gånger, med olika klasser. På så sätt finns möjligheten att se 

lärarnas uppfattning om mer långtidsverkande effekter av besöket på Stavgard, inte bara om 

det var roligt eller om eleverna lärt sig något utan även om dessa lärdomar hanterats i en 

mognadsprocess som utvecklat elevernas historiska empati. Det blir således lärarnas utsagor 

om elevernas lärande som mäts och det kan inte tas som en garanti för att eleverna verkligen 

har lärt sig. Dock bör vi lita till lärarkårens professionalitet och det finns inte något annat sätt 

att komma åt denna information.  

Urvalet av personer i en kvalitativ intervju bör ske i syfte att ge de mest intressanta svaren, 

inte att vara representativt (Holme & Solvang, 1997, s. 101). Därför behöver respondenterna 
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vara engagerade i ämnet (Patel & Tebelius, 1988, s. 78). Urvalet av vilka lärare som 

intervjuats i min undersökning har gjorts på basis av att de varit flera gånger på Stavgard och 

har en positiv syn på verksamheten. Detta kan ses som en manipulation av undersökningens 

resultat, för att skapa en bild av verksamhetens förträfflighet. Dock syftar inte denna studie till 

att kvantifiera lärarkårens inställning till Stavgard utan målet är att ta reda på hur lärare 

använder Stavgard i sin undervisning. En lärare som ogillar Stavgard har sannolikt inte 

återvänt och skulle inte heller kunna använda Stavgard i sin undervisning. Ett ytterligare 

urvalskriterium är om läraren har erfarenhet från att ta elever till andra verksamheter såsom 

guidade turer eller rollspel. Lärare med dessa dubbla erfarenheter är emellertid svårare att 

hitta, inte för att de inte existerar utan för att jag inte vet på förhand vilka som kan tänkas ha 

dessa erfarenheter. Vidare har jag undvikit att intervjua lärare som jag känner väl, då det 

skulle kunna finnas en risk att jag hyser förutfattade meningar som skulle kunna påverka min 

tolkning av deras svar.  

Intervjupersoner 

Alla intervjuade personer har arbetat som lärare i grundskolans årskurser 4-6.  

”Hedvig” har arbetat som SO-lärare i över 25 år och har varit med skolklasser 3-4 gånger på 

Stavgard. Intervjun skedde i hennes klassrum. Vid ett par tillfällen stördes intervjun av att 

elever och lärare kom in i klassrummet och pratade med Hedvig. Jag upplever att dessa 

störningar inte påverkar resultatet då Hedvig direkt efter avbrotten återupptog där hon slutade 

berätta. 

”Peter” har arbetat som lärare i 21 år och varit kollega med Hedvig men arbetar nu i en annan 

bransch. Peter är utpräglad Ma/NO-lärare men samarbetar mycket med SO-lärarna. Han ser 

Stavgard som en stor tillgång för gruppen och menar att det gynnar alla ämnen. Han har varit 

på Stavgard 6-7 gånger. 

”Görel” har varit lärare i 23 år. Hon är främst Ma/NO-inriktad men har även undervisat i SO i 

många år. Hon har varit över tio gånger på Stavgard och har varit där med alla klasser hon 

undervisat. 

”Gunilla” har varit lärarvikarie i tio år och arbetat 27 år efter att ha utbildat sig. Hon är nu 

pensionerad men arbetar fortfarande en del i skolan. Hon har varit på Stavgard fem gånger, 

både på en- och tvådagarsprogram. 

”Anna” har arbetat i 18 år som Sv/SO-lärare. Hon har även erfarenhet från Kalmar läns 

museums pedagogiska verksamhet. På Stavgard har hon varit tre gånger med skolklasser. 

Intervjun med Anna blev forcerad, då hon fick förhinder som begränsade intervjutiden till 15 

minuter. 

”Eva” har varit lärare i SO 26 år och har varit på Stavgard 4-5 gånger. 

Intervju som metod 
Intervju är en bra metod för att få reda på personers uppfattning om olika företeelser och en 

intervjuansats som liknar min har bland annat historiedidaktikern Jessica Jarhall använt i sin 
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licentiatavhandling (Björkdahl Ordell, 2007, s. 194; Davidsson, 2007, s. 64; Jarhall, 2012). 

Intervjumetodens stora fördel ligger i dess flexibilitet och förmåga att gå på djupet. 

Intervjuaren kan ställa följdfrågor, vilket inte är möjligt vid enkätstudier (Bell & Waters, 

2016, s. 189). Dock finns även några svagheter med intervjuer att ta i beaktande. De är 

tidskrävande att genomföra och därmed får kunskapsunderlaget begränsad möjlighet till 

generalisering. Intervjumetoden är också i högsta grad subjektiv, vilket ställer höga krav på 

intervjuaren för att undvika konfirmationsbias (Bell & Waters, 2016, s. 190). 

Intervjuer kan delas upp i strukturerade respektive kvalitativa (ostrukturerade). Strukturerad 

intervju innebär att frågorna är fastställda från början och att alla intervjupersoner får samma 

frågor i samma ordning. Den vanligaste metoden i pedagogik och didaktikforskning, vilken 

även jag har använt, är den kvalitativa intervjun. Styrkan i en kvalitativ intervju är dess 

samtalslika karaktär där forskaren utövar minsta möjliga styrning av undersökningspersonerna 

(Holme & Solvang, 1997, s. 99). Här är frågorna inte förutbestämda utan samtalet kan gå 

vidare i olika riktningar och bli djuplodande i en viss fråga. Dock är det inte fråga om något 

vardagligt samtal. Intervjuaren har ett syfte och styr varsamt intervjun inom gränserna för 

ämnet (Johansson & Svedner, 2010, s. 34–35; Patel & Tebelius, 1988, s. 103). Jag har låtit 

läraren prata fritt och ställt frågor i den ordning ämnet kommit upp under samtalet. På så sätt 

har jag minimerat min påverkan på denne. Genom detta upplägg har det kommit fram oväntad 

information som jag kunnat använda i undersökningen. 

Genomförande 
Intervjuerna genomfördes under vårterminen 2019 och ägde rum i avskildhet på skolorna där 

lärarna arbetar. Eftersom forskningen inom detta område är begränsat har jag valt en 

explorativ utformning av undersökningen. Jag har hämtat stöd i begreppen historiebruk, 

historisk empati, historiemedvetande och plats för att kategorisera informationen men också 

utvärderat dessa begrepps inbördes relation. Jag har här valt att intervjua lärarna enskilt i en 

semistrukturerad intervju, där lärarna har fått prata fritt, utan att vara styrda av frågornas 

ordning. Intervjuerna inleddes med att jag frågade hur lärarna motiverar beslutet att åka till 

Stavgard, med tanke på den kostnad och tidsinsats som det innebär. Därefter har jag i princip 

inte behövt ställa fler frågor utan samtalet har flutit på av sig självt. Själva intervjun följde 

alltså inte någon i förväg utstakad väg, men jag har haft en mer detaljerad frågemanual 

framför mig för att garantera att allt som ska täckas in kommer med. Intervjuerna har spelats 

in och transkriberats för analys. Därefter har stakningar, hummanden och andra oväsentliga 

störningar tagits bort för att öka läsbarheten.  

En av intervjupersonerna ville inte bli intervjuad utan bad att få frågemanualen skickad till sig 

och svarade sedan skriftligt. En nackdel med detta är att spontaniteten och möjligheten att 

ställa följdfrågor går förlorad men å andra sidan är det en fördel att svaren blir väl 

genomtänkta samt att risken för att jag som intervjuare ska påverka svaren minimeras. 

Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet  
Kvalitativa studier med icke slumpmässigt urval ger dålig generaliserbarhet (Bell & Waters, 

2016, s. 190). Föreliggande undersökning kan med full träffsäkerhet endast vara giltig för de 

intervjuade lärarna. I viss mån kan resultaten tjäna som stickprov av en större grupp: alla 
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lärare som besökt Stavgard med sina elever. Dock måste en sådan generalisering göras med 

stor försiktighet, då vi inte känner till hur varje enskild lärare anknyter till Stavgard i sin egen 

undervisning. Detta kan ses som en svaghet i undersökningen, men syftet med arbetet är att 

samla grundläggande kunskap om vilka möjligheter lärare ser med att ta eleverna till 

Stavgard, inte att undersöka i vilken utsträckning det sker.  

Eftersom forskningsfältet med fornbyverksamhet är föga utforskat ger denna studie värdefull 

information om vilka aspekter som kan undersökas vidare och kan skapa underlag för 

kvantitativa studier. Om liknande studier genomförs på andra fornbyar och kommer fram till 

liknande resultat kan dessa vägas in i en metaanalys som får god generaliserbarhet. 

Närheten och det personliga mötet i kvalitativa undersökningar skapar goda förutsättningar 

för validitet. I en intervjusituation måste intervjuaren dock vara medveten om sin egen 

förförståelse för att kunna hålla sig kritisk till sina egna tolkningar av respondentens svar 

(Holme & Solvang, 1997, s. 94; Kihlström, 2007a, s. 49). Detta kan vara extra svårt om man 

känner personen man intervjuar sedan tidigare (Kihlström, 2007a, s. 50). Ett vanligt 

förekommande validitetsproblem är att frågorna är ledande (Kihlström, 2007a, s. 53). 

Eftersom jag använt mig av en ostrukturerad metod finns ingen inbyggd styrning i frågornas 

utformning men då jag själv har en i grunden positiv inställning till verksamheten på Stavgard 

finns risk att jag omedvetet uppmuntrar intervjupersonen att utveckla positiva tankar och 

samtidigt trycker undan deras mer negativa erfarenheter. Här ligger det alltså ett stort ansvar 

på mig som intervjuare att förhålla mig professionell för att undvika dylika incidenter (Holme 

& Solvang, 1997, s. 94; Johansson & Svedner, 2010, s. 35–36, 40–41). 

Människor tenderar att tillrättalägga sina ord mer än sina handlingar (Patel & Tebelius, 1988, 

s. 78). Det är alltså tänkbart att lärarna överdriver sina egna förberedelser inför besöken om de 

tror att jag som intervjuare värderar detta högt. Dock handlar intervjuerna i denna 

undersökning om frågor som inte torde vara av känslig karaktär för de intervjuade och den 

avslappnade intervjusituationen skapar trygghet för personerna att vara ärliga, så även om 

risken finns uppfattar jag den inte som direkt utslagsgivande för resultatet. Möjligen kan 

lärarna överdriva sina egna ansträngningar i för- och efterarbetet för att framställa sig själva i 

en positiv dager.  

Tidigare forskning om fornbyar har ofta baserats på observationsstudier, vilka pågått under en 

dag. Ett så kort tidsspann är bekymmersamt då dagsformen hos de observerade eleverna kan 

påverka resultatet (Dovemark, 2007, s. 140). Genom att intervjua lärare kan jag täcka upp 

flera år i taget vilket stärker validiteten i undersökningen. 

Reliabilitet är svårt att definiera i kvalitativa undersökningar (R. Karlsson, 2007, s. 251). Om 

någon utomstående kategoriserar likartat som den som genomför undersökningen anses 

reliabiliteten hög (Kihlström, 2007c, s. 164). Reliabiliteten ökar också om flera personer 

genomför studien tillsammans eller om den spelas in, vilket jag har gjort (Kihlström, 2007b, s. 

231–232). 
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Mina resultat jämförs med annan forskning, vilken studerat andra verksamheter med liknande 

inriktning men genom observationsmetoder. Härigenom uppnås ett visst mått av triangulering 

som ökar studiens reliabilitet och generaliserbarhet. 

Forskningsetiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet har antagit kriterier för hur forskning inom det humanistiska området får 

bedrivas. Forskning ska genomföras på ett sätt som inte skadar individer (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 4–5). 

I de forskningsetiska principerna återfinns fyra huvudkrav:  

Informationskravet 

Forskaren ska informera deltagarna om vilka villkor som gäller för deras deltagande. I detta 

ingår att informera om att deltagande i undersökningen är frivilligt och att deltagaren har rätt 

att avbryta när som helst. I intervjustudier ska intervjupersonen delges information om 

forskningens syfte och utförare i förväg (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Denna information bör 

vara skriftlig och delges deltagarna i god tid innan intervjun (Bell & Waters, 2016, s. 190–

191). I samband med inbokningen av intervjuer har jag muntligt informerat deltagarna om 

syftet med undersökningen och att deltagandet är frivilligt. Då intervjuerna inte behandlat 

känslig personlig information ansågs det inte föreligga något behov av skriftlig information. 

Samtyckeskravet 

Forskaren ska inhämta deltagarnas samtycke och deltagarna ska ha rätt att avbryta utan att det 

får negativa konsekvenser för dessa (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9–11). Då jag intervjuar 

myndiga personer utgör detta inget problem. Utan samtycke hade det varit omöjligt att 

genomföra intervjuerna. 

Konfidentialitetskravet 

Alla personer som är föremål för studier ska ges största möjliga konfidentialitet. Känsliga 

uppgifter ska behandlas på ett sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras. Ju känsligare 

informationen är, desto högre krav på konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12–13). 

Trots att denna undersökning inte på något sätt är känslig för de intervjuade lärarna har jag 

valt att anonymisera dem och ge dem fingerad namn. I denna studie har personuppgifter 

behandlats i enlighet med Karlstads universitets krav utifrån GDPR, artikel 5 (”www.kau.se”, 

2019).  

Nyttjandekravet 

Material som rör enskilda personer får endast användas i forskningssyfte, inte för 

kommersiellt bruk eller i myndighetsutövning eller andra åtgärder som påverkar den enskilde 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). I praktiken innebär det att mina anteckningar och mitt 

inspelade material kommer att förstöras efter att arbetet är slutfört. 
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Resultat 

Presentation av verksamheten på Stavgard 

Stavgard betecknar jag som en historisk verkstad. Platsen är en rekonstruerad gårdsmiljö som 

representerar ett tidsspann från 500-talet till medeltid och byggnaderna är i viss mån 

modifierade för att fungera för skolverksamhet. I närheten av den rekonstruerade gårdsmiljön 

ligger en vikingatida boplats där skolelever hittade en silverskatt 1975. En vistelse på 

Stavgard varar normalt i två dagar.   

Dag 1 ägnas åt matlagning och eld. Eleverna delas in i grupper som tar ansvar för varsitt 

område: bröd, färskost & festmåltid till kvällen, smör & örtte, keramikbränning respektive 

vedhuggning. Under dag 1 får eleverna även höra myter och sägner samt besöka en 

vikingatida boplats där skolelever hittade en vikingatida silverskatt år 1975, vilket innebar 

startskottet för uppbyggnaden av lägerskolan. Elever och lärare övernattar i ett rekonstruerat 

långhus. 

Dag 2 inleds med en historielektion där repliker av artefakter visas upp. Därefter delas 

eleverna in i nya grupper och ägnar sig åt hantverk hela dagen. Grupperna sysslar med 

järnsmide, bildstenshuggeri, tovning respektive träslöjd. Vid varje fika- och lunchpaus 

återsamlas klassen och grupperna berättar för varandra vad de gjort. Här intar Stavgard en 

särställning. Medan många andra fornbyar huvudsakligen arbetar med rollspel och tidsresor, 

fokuserar Stavgard på hantverket varvat med dialog och eleverna befinner sig hela tiden med 

ena foten i nutid. 

 

Vilken betydelse anser lärare att Stavgard har för att stärka elevers 

historiemedvetande? 

Motiv att åka till Stavgard trots kostnad 
Ett besök på Stavgard är en stor insats för skolan, både i fråga om tid och om pengar. Trots 

det väljer många skolor att åka till Stavgard och alla lärare som jag har haft kontakt med i 

samband med detta arbete anser att Stavgard är en värdefull resurs som ges ekonomisk 

prioritet. De lärare jag intervjuat anser att de får valuta för pengarna i form av en komplex 

helhetsupplevelse som är omöjlig att uppnå i den vanliga skolan. De flesta skolämnena berörs, 

inte bara historia. Görel är inte historielärare i första hand men tycker ändå att Stavgard är en 

självklarhet i hennes undervisning: ”Det har jag inte ens funderat på, att jag inte skulle vilja 

åka dit som…[inte historielärare, mitt tillägg]”. 

Litteraturen bekräftar intresset för historiska verkstäder och fornbyar. När Kalmar läns 

museum inledde sin upplevelsepedagogiska verksamhet började det trevande men blev snabbt 

populär bland skolorna och fick ringar på vattnet även i andra sammanhang som turism och 

intresserad allmänhet (Jacobson, 2000, s. 27). I Norge finns liknande tendenser där allt fler 

skolor i Norge väljer att besöka fornbyar hellre än traditionella museer (Mathiesen Hjemdahl, 

2002, s. 2). Trenden på Gotland är motsatt, beroende på att Region Gotland drog in sitt bidrag 
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till Stavgard med effekten att de lade ned verksamheten under en tid. Därmed ströks det ur 

skolbudgeten och den posten har inte kommit tillbaka på grund av nedskärningar. För att lösa 

Stavgards ekonomiska problem och därmed garantera fortsatt verksamhet önskar Hedvig och 

Anna att Region Gotland borde återinföra bidraget till Stavgard. Anna skulle önska att 

Regionen betalade helt för Stavgard och att skolorna kunde åka dit kostnadsfritt, så som det 

fungerar med Gunnes gård i Upplands Väsby kommun. Görel, som inte har några 

förhoppningar om att detta kommer att ske ”önskar bara att det fanns någon amerikansk 

goodwill-människa som kunde ge dem några miljoner om året.” 

Omvända förhållanden i klassen 
En viktig aspekt som lärarna trycker på i intervjuerna är Stavgards förmåga att få alla elever 

att lyckas. Görel anser att barnen själva växer mentalt på Stavgard och stärks i sitt 

självförtroende: 

Detta underbara ställe! Oavsett vem man har där som pedagog, så får de barnen att växa. De 

växer in i uppgiften. De får göra saker som de aldrig har gjort förut många av dem och de får 

lyckas. Det är väl också det som är en framgångsfaktor där. Alla aktiviteterna så. För jag tror 

aktivitet är viktigt, inte bara att sitta och berätta och lyssna på berättelser, utan att få göra saker.  

Samma sak uttrycker Peter kort och koncist med att ”det är många personliga segrar där.” 

Framför allt gäller det de elever som har svårt för den gängse undervisningen i skolmiljön. 

Peter ser det som ett av de primära skälen för att åka till Stavgard. Framför allt anser han det 

viktigt att kunskapsförhållandena i klassen ofta vänds uppochned: 

En annan fördel med Stavgard, det är ju andra värden än just ämnena som jag ser som 

egentligen kanske de största. Ett av värdena är att det är andra elever i klasserna, så har det 

alltid varit i alla klasser, andra elever som lyfts fram. De här ganska ofta praktiska 

killarna…ändå…det är ju lite fördomsf…eller…det är ju så jag upplever det. De riktigt duktiga 

teoretikerna är inte per automatik de mest framträdande eleverna här. Det ger ju de här [mer 

praktiska] eleverna högre status än vad de har i klassrummet. Så det är ett stort värde .med det 

här. Och det har jag sett i min egen undervisning i skolskogen också.  

Gunilla beskriver hur elever som normalt misslyckas i skolan får en helt annan förståelse för 

historieämnet när de får arbeta praktiskt, vilket utgör grund för att utveckla ett 

historiemedvetande på högre nivå: ”Som lärare får man även se andra sidor hos eleverna. 

Många gånger visar de svaga eleverna en enorm potential när dom får jobba med händerna 

och därmed förstå hur allt hänger ihop.” 

Det som skapar dessa personliga segrar och därmed också en förbättrad gruppdynamik är 

enligt lärarna i första hand hantverksaktiviteterna. I smedjan får de känna att de kan klara av 

att smida en krok, i träverkstaden lyckas de tälja en vandringsstav på egen hand och så vidare. 

En annan viktig pusselbit utgörs av övernattningen, som är en spännande upplevelse och en 

personlig seger för många elever, vilket Hedvig påpekar: 

När de är i åldern så de går i fyran och femman då är det ju så stor grej att åka iväg sådär också 

och just den här övernattningen stärker dem. Förutom den här historiska upplevelsen så stärker 

det dem mentalt också. Jag själv är alldeles lyrisk när jag är där för jag tycker det är så härligt 

att bara liksom… slippa…tekniken…bara lämna av allting, gå in i den här världen som…. 
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Sammantaget innebär alltså de två dagarna på Stavgard att alla elever i klassen får ett intresse 

för historia och är med på tåget när undervisningen fortsätter i skolan. 

Litteraturen bekräftar att undervisning i historisk verkstad och liknande verksamheter är 

särskilt betydelsefull för elever med svagt intresse för historia eller sociala svårigheter. Både 

historieintresserade elever och sådana som sade sig inte vara intresserade ansåg att dagen vid 

Degerhamns bruk hade varit lärorik och rolig (Jacobson, 2004, s. 155–159). Tidsresor kan få 

barn med bokstavskombinationer eller handikapp att leva upp och få blyga elever ta för sig på 

ett sätt som de normalt inte gör (Lindström, 2004, s. 48). Dramasituationen stärker elever som 

har svårt att ta till sig kunskap genom exempelvis läsning (Möllenborg & Holmberg, 2014, s. 

104). Även vid mer konventionella friluftsmuseer konstaterar personalen att lärare bekräftar 

att elever som normalt har koncentrationssvårigheter klarar av att följa med i undervisningen: 

Without resorting to magic, the open air museum provides a potentially attractive atmosphere 

for school teaching. Many people working in open air museums recall with pleasure the many 

comments received from teachers that confirm that at our open air museums they see pupils, 

who otherwise have not been able to concentrate or become involved in the classroom 

environment or academic environments in general, manage to learn with us (Zipsane, 2005, s. 

4). 

Historiemedvetande 
Som jag visat ovan ser elever hur allting hänger ihop på Stavgard och de får ett ökat intresse 

för att lära sig om historien. På frågan om ifall eleverna också ser paralleller till andra 

historiska skeden i och med Stavgard, alltså historiemedvetande, menar lärarna att eleverna 

inte visar det under de två dagarna på Stavgard, utan att det är något som kräver stöd från 

läraren, något som Eva förklarar: 

Barn är väldigt mycket här och nu och när de gör någonting, det är inte alltid att de kopplar 

praktik och teori, utan om man inte som lärare, verkligen hjälper dem att göra de här 

kopplingarna så är det inte alltid att de sker. 

Det är således nödvändigt att lärarna hjälper eleverna på traven för att göra kopplingarna 

mellan olika tidsåldrar. Eva illustrerar hur det kan gå till: 

sen är det som lärare, om man har kvar den gruppen, så relaterar ju JAG hela tiden tillbaka. Jag 

kopplar ju ’men kommer ni ihåg, då gjorde vi ju…’ Då har de någonting att koppla till när man 

har gjort saker praktiskt. Så det är inte säkert, jätteofta, att eleverna gör det själva, det har jag 

också varit med om att de har gjort flera gånger ’men det gjorde vi ju där, och det testade vi ju 

där’, men som lärare kan man ju också utnyttja det mycket. 

 

Så om ni läser om Stormaktstiden till exempel så …[kursiv stil är mina repliker] 

 

…kan man koppla tillbaka, ja: ’kommer ni ihåg…det var ju samma…som vi gjorde där’. 
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Görel har liknande erfarenheter, att eleverna själva inte reflekterar men minns när läraren 

hänvisar till Stavgard vid senare tillfällen: 

Nja, det är väl kanske inte de själva då utan det är kanske vi som  tar upp det. Just det här att 

det är modeller från olika tidsåldrar: ’ni kommer ju ihåg när vi var på Stavgard, då var det 

liksom järnåldersbyn, så såg den ut då. Nu är vi i 1600-talsgården ’. 

Nej, jag vet inte om de själva gör det riktigt. 

 

Nej…men märker du om du påtalar det att det blir att det glimmar till i ögonen? 

 

Absolut! Jo, jo, det vet du ju! 

Även om de spontana reflektionerna uteblir, så kan läraren alltså ta avstamp i erfarenheterna 

från Stavgard i sin senare undervisning. Med sig hem från Stavgard har eleverna saker de 

tillverkat själva, dels personliga saker från respektive verkstad men också en klassgemensam 

bildsten. Dessa souvenirer är ett stöd för eleverna att minnas enligt Anna: 

Det blir så levande, man tar med sig den där bildstenen som man tar med sig till klassrummet 

och så. Det finns någonting fysiskt kvar. Och de här sakerna som man gjorde finns liksom kvar 

hemma. Jag tror det kopplat, det gör att man kommer ihåg det mycket bättre än om man bara 

hade läst om…Gustav Vasa…i en lärobok eller sett på film. 

Lärarna anser alltså att Stavgard underlättar för eleverna att, med lärarens hjälp, se historiska 

samband, i större utsträckning än vad filmer och läroböcker klarar av. Peter tror att det beror 

på att de engagerade handledarna på Stavgard konkretiserar och levandegör historien på ett 

engagerande sätt: ”De gör historien mer levande kan man säga, än vad man lyckas kanske i ett 

klassrum.” 

Hans tankar delas av Gunilla som utvecklar: 

Det är ibland svårt att göra ämnet konkret och som gör att dom kommer ihåg vad dom läst och 

har lätt för att blanda ihop olika tidsåldrar. Stavgard gör historien levande på ett sätt som är 

svårt i skolan. Eleverna får en djupare förståelse för historien. Hur det var att leva på den tiden 

jämfört med idag, fördelar och nackdelar. 

Dessa tankar stämmer väl överens med tidigare forskning. Gustafsson skriver att Kalmar läns 

museums tidsresa gjorde att barnen såg fler likheter än skillnader mellan nu och då 

(Gustafsson, 2002, s. 151–153). 

De konkreta erfarenheterna som eleverna får på Stavgard blir direkt avgörande för vidare 

lärande. Denna princip är allmängiltig för alla ämnen enligt Hedvig: 

I all min inlärning utgår jag ifrån att det ska vara så konkret som möjligt, att de ska få bilder, 

att de ska ha praktiskt material att jobba med i matten och sådär, och därför om de har varit 

med om någonting, så är det så lätt att hänvisa till det. ’Kommer ni ihåg när vi var där’ Och det 

gör de! 

Stavgard ger eleverna en stabil grund i historisk kunskap och att det är gynnsamt för att 

utveckla historiemedvetande ser Mathiesen Hjemdahl som en självklarhet: 
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Tanken er selvfølgelig at når man lærer såpass mangfoldig og grundig om en historisk periode, 

har dette stor overføringsverdi når man skal tilegne seg kunnskap og forståelse for andre 

perioder (Mathiesen Hjemdahl, 2002, s. 2). 

Delanalys 
Lärarna ser ett stort värde i att ta sina elever till Stavgard. Det är en stor ekonomiskt insats för 

skolan, men prioriteras ändå. Ett av de viktigaste värdena som lärarna ser i Stavgard är hur det 

lyfter de svagare eleverna och ofta kan få dem att glänsa över de teoretiska barnen som 

normalt dominerar kunskapsmässigt. 

Hur elevernas historiemedvetande utvecklas på Stavgard visar sig inte på plats, utan efteråt. 

Lärarna använder Stavgard som referens när man läser om andra tider och hänvisar till 

Stavgard för att jämföra med andra tider. Oftast ser eleverna inte dessa kopplingar på egen 

hand utan behöver handledas av läraren. 

 

Hur förhåller sig lärarna till estetiska lärprocessers betydelse för 

tolkningen av historiska fakta?  

Initiationsriten 
På Stavgard utgör estetiska lärprocesser grunden i undervisningen. Det första som händer 

efter att eleverna välkomnats och fått en snabb introduktion är att de får äta ett magiskt 

tidspiller i form av ett torkat slånbär. Därefter får de gå in genom grinden till 

lägerskoleområdet som består av en rekonstruerad järnåldersmiljö. I samma stund vittnar 

lärarna om att eleverna mentalt ställer om från nutid till järnålder och ”blir” 

järnåldersmänniskor. Från det ögonblicket är de inställda på att sköta om gården och att arbeta 

med sina uppgifter. Att de är i en lärandesituation förstår eleverna ofta inte. Görel beskriver 

hur hon uppfattar det: 

När de är där…de lär sig utan att de förstår att de lär sig på något vis, utan det är ju efteråt i 

reflektionen, som de förstår, oj vad de har lärt sig va! Men på plats tror jag inte ens de tänker 

på att ’oj nu undervisas jag’, utan de är i en situation, liksom allting som sker runtomkring blir 

på något vis inlärning. [De] får vara med om någonting, som de sen kan reflektera över, och 

sen ta in som kunskap. 

Denna känsla bär sedan eleverna med sig under resten av vistelsen i alla moment under de två 

dagarna. 

Hantverk 

En stor del av verksamheten på Stavgard innebär att eleverna själva tar ansvar och utför 

arbetsuppgifter. Första dagens aktiviteter kretsar kring eld och mat. Eleverna delas in i 

grupper, varav några ansvarar för att baka bröd samt göra smör och färskost till lunchen. En 

annan grupp bränner de medhavda lerskålarna och en grupp hugger ved till de andra 

grupperna så att de kan utföra sitt uppdrag. Under den andra dagen ägnar sig eleverna åt olika 

hantverk, såsom smide, täljning, tovning och bildstenshuggning. Det utgör en skillnad från de 

flesta andra tillfällen med estetiskt lärande som eleverna möter, till exempel besök på museer 
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eller dramapedagogik. I och med det aktiva deltagandet får eleverna mängder av intryck för 

alla sinnen och det anser lärarna vara en av de stora styrkorna med Stavgard. Görel menar att 

historieämnet är alldeles för abstrakt för att de unga eleverna ska kunna förstå det utifrån en 

bok eller film. De behöver få känna på saker på riktigt för att begripa. Genom förnimmelserna 

som eleverna får på Stavgard menar hon att man kommer åt själva kärnan av lärandet och att 

empirin ligger till grund för den teoretiska förståelsen: 

Allting om kunskap säger ju det, att det du kan förnimma själv, alltså alla sinnen du bara kan få 

in i ett kunnande, det överstiger ju vilken [...] och då vill de ju påstå de här Bruner och 

Vygotskij att det då är en DJUPARE begreppsutveckling då, den teoretiska, MEN, det är då 

inte riktigt sant då kan jag tycka. Du bygger ju på den empiriska för att komma in i den 

teoretiska, vill jag påstå, och det har ju med åldern att göra också. 

Gunilla hänvisar också till förnimmelserna som väsentliga för ett bra lärande men trycker 

också på att arbete med hela kroppen befäster kunskap om järnåldern hos eleverna: 

Eleverna får en djupare inlevelse hur det var ex på järnåldern. Med vad man kunde göra och 

vad man inte kunde göra. De får uppleva historien med alla sinnen såsom lukt, smak, hörsel, 

syn. De får använda naturens tillgångar och inget annat. De får jobba med hela kroppen som 

gör att de kommer ihåg mer av hur det var på järnåldern. Som jag sa innan så är det inte bara 

ämnet historia som eleverna får jobba med utan flera andra ämnen. 

 

Eftersom arbete med den egna kroppen bidrar till att skapa förnimmelser blir det meningslöst 

att försöka skilja förnimmelse från kroppsarbete. Det kan snarare ses som en 

samverkanseffekt som ger extra styrka. Jämförelser behöver därför sökas i andra 

verksamheter där betraktande är en huvuddel av upplevelsen. Görel berättar om guidade 

visningar på Bungemuseet, en samling av äldre gårdar i stil med Skansen: 

men i och med att man inte är och bor där på samma vis då som man kan göra på Stavgard så 

blir det liksom lite halv-…arsligt om man säger så. De ser det ju men de förnimmer det inte på 

samma vis som de gör på Stavgard. 

Helhetsupplevelsen som eleverna får under de två dagarna på Stavgard är i sig en styrka enligt 

lärarna. Bagargruppen på Stavgard får rosta och mala säd till mjöl, som de sedan bakar bröd 

av. Det ger ett verkligt syfte som en prova på-aktivitet i skolan har svårt att leva upp till enligt 

Hedvig: 

Men man får en helt annan bild än vad man kan ge dem här. Jag som bor på en bondgård har 

med mig malstenar som de får testa när de…under forntiden när de läser i tvåan, trean…mala 

säd och testa, men det blir ju ändå inte på samma vis som när man ska tillaga någonting av 

säden som man maler. 

Intervjuerna har främst behandlat tvådagarsprogrammet, som under senare år har minskats till 

en dag. Det ser intervjupersonerna som en förlust. Peter, som själv inte deltagit i en 

endagsaktivitet har svårt att föreställa sig hur allting ska hinnas med. Han anser inte att 

någonting av det man sysslar med under tvådagarsvistelsen går att ta bort. Den åsikten delar 

han med Hedvig, som säger: 
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Det som är lite synd nu kan jag tycka, det är ju att man åker dit en dag bara, då får man ju bort 

det här med att bränna keramiken. För det har ju också varit en sak man förbereder i skolan, 

man pratar om hur man tillverkade de här olika kärlen. 

Eva tror att även endagsvistelse kan vara givande men övernattningen och mörkret ger en 

extra dimension. 

Berättande 

Muntligt berättande är en väsentlig del av upplevelsen på Stavgard. Redan vid 

”initiationsriten” då tidspillret delas ut får eleverna höra en historia. Tidspillret är som sagt ett 

torkat slånbär och eleverna uppmanas att bara äta fruktköttet och spotta ut kärnan. För flera år 

sedan lär enligt legenden en tupp ha blivit dödad när en elev fes ut kärnan i huvudet på 

honom. Den historien är naturligtvis inte sann. Senare förekommer mer seriösa historier från 

de nordiska guda- och hjältesagorna, alltid kopplat till en miljö eller händelse. Efter första 

dagens lunch vandrar man till den plats där skolbarn hittat en silverskatt. Den händelsen blev 

startskottet för uppbyggnaden av Stavgard. På platsen får eleverna höra sägnen om den 

omåttligt rika vikingahövdingen Stavar. Stavar blev attackerad av norska vikingar så han 

grävde ner sina skatter och flydde, men blev upphunnen och ihjälslagen. Sedan dess lämnar 

hans spöke graven varje natt för att se till sina skatter. Under dag två i smedjan inleds 

aktiviteten med den del av Sigurdssagan då Sigurd lät smida ihop sin faders trasiga svärd och 

dödade draken. Det muntliga berättandet fanns inte med i mina intervjufrågor utan det är 

något som Görel, Peter och Hedvig har lyft spontant som en av styrkorna med Stavgard, vilket 

visar på hur viktigt de anser att det är. Att få höra en berättelse direkt från en person är 

sällsynt i barnens vardag och ger en upplevelse utöver det vanliga enligt Hedvig: 

Ja men så sen just det här att de varvas med historieberättande och med att man får göra olika 

saker, det tycker jag är jättehärligt. För just den här berättartraditionen är ju någonting som 

försvinner mer och mer, utan man ser färgfilmer och allting är animerat nästan, så är det väl 

jättehärligt med det här berättande som ju inte barn får så mycket nuförtiden. Och bara det är ju 

en del som det var mycket av, det pratar vi ju också om, att man berättade historier för 

varandra 

Peter menar att berättandet stärker elevernas minne och att det har viktiga funktioner även 

utanför Stavgard: 

Fornsalen har bra vandringar men det är upp till vad det är för handledare. Oerhört bra med 

Lars Kruthof [en av pedagogerna på Gotlands museum, min anm.]. Eleverna kommer ihåg. 

Han hänger upp det på personer. 

Drama 

I den begränsade forskning om estetiska lärprocesser i historieämnet som jag har hittat är 

drama och film i princip de enda metoder som nämns. Forskningen kring Kalmar läns 

museums verksamhet har fokuserat på själva rollspelsverksamheten även om det förstås är 

omöjligt att skilja från de hantverksmässiga momenten. På Stavgard finns, till skillnad från i 

Kalmar, få egentliga rollspelsmoment i programmet. De intervjuade lärarna ser emellertid 

elevernas egen dramatisering av sina intryck under vistelsen på Stavgard. Peter menar att 

utdelningen av tidspillret i form av ett torkat slånbär är ett slags rollspelsinslag och Görel har 

många gånger sett hur eleverna på eget initiativ går i roll där: 
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Nu ska ni få ett magiskt bär och nu när vi kliver in genom grinden så är vi… ja, det är nästan 

som att man kan se det på dem att de…de ser ju vad som finns innanför grinden, men när de då 

kommer in och har ätit det här bäret så är det nästan så att de går omkring och liksom bara 

förväntar sig att nån ska komma runt hörnet med fisken över axeln, att de faktiskt fysiskt 

förflyttas bak i tiden. 

Peter tror det är möjligt att ett större fokus på rollspel, till exempel genom att eleverna får gå 

klädda i järnålderskläder, skulle förstärka upplevelsen, men det är att vara på plats ”och 

bränna i en riktig ugn där du kan få ont om du tar på järnet [...] det går inte att ersätta” som 

ger de bestående kunskaperna. 

Görel tror att ökat rollspelsinslag skulle vara positivt på Stavgard. Att få träffa Stavar hade 

varit riktigt bra för fyror och femmor medan sexor kanske kan genomskåda det. Men barnen 

uppfattar det som ett rollspel och en tidsresa ändå. Alla är som en familj och har sin uppgift så 

på så sätt spelar man rollen av en familj. Anna, som själv har erfarenhet av rollspel ser en 

tydlig styrka i det: 

Jag tycker att rollspelet gör att man lättare kan frigöra sig från sig själv. Man kan vara någon 

annan för en stund och då behöver man kanske inte ha den där rollen som man kanske normalt 

sett har i en klass, utan man kan frigöra sig från sig själv. Och det möjliggör ju också att titta 

på sig själv utifrån och också relatera till sig själv och sin omgivning på ett annat sätt, så jag 

tror att det är att föredra, ja. Absolut. 

Det tycker emellertid de övriga lärarna sker ändå på Stavgard och i själva verket kanske en 

sådan distinktion inte är meningsfull då eleverna faktiskt ändå uppfattar Stavgard som mycket 

av ett rollspel. När Anna beskriver sin syn på rollspel så uppfattar jag det inte som något slags 

teater utan mest en stärkande grund för eleverna i förberedelsearbetet: 

Det handlar också om förberedelse och det är där jag tror att man har en stor uppgift på skolan, 

de som ska genomföra det, att förbereda innan. Vem är jag i vikingatidens Stavgard? Är jag en 

person som stannar på gården? Är jag den äventyrliga personen som vill ge mig ut? Är jag 

någon som handlar eller är jag någon som har mitt sammanhang på gården? Det kan man också 

bestämma innan, och då blir det ingenting som man pratar om där utan då har man redan 

bestämt det och då kan man också i diskussioner som uppstår veta vem man är. Men det kräver 

ju förberedelser. 

Hedvig menar att rollspel är roligt och kan vara givande och tror att mer rollspel skulle kunna 

göra Stavgard ännu mer intressant, men menar att rollspel inte alltid kan stå för sig självt utan 

behöver vara del av något mer konkret för att bli riktigt bra: 

Förut på fornsalen hade de ju ett medeltidsprogram [...] det var svårt att leva sig in i det på 

samma vis för där fick man bara kanske stå och spela upp. Var man skomakare så hade man 

inte skor och fick liksom jobba med det utan det blev mer som en teaterpjäs och det kändes 

inte som att det gav lika mycket som till exempel på Stavgard. 

Långtidseffekter av estetiska lärprocesser 
Gunilla noterar att eleverna får med sig många positiva minnen av en gemensam upplevelse 

som de återkommer till under resten av skoltiden. Eftersom de har fått arbeta med kroppen 

och haft så roligt kommer de också ihåg vad de lärt sig. Peter exemplifierar med att eleverna i 
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sjätte klass gör en sammanställning om vad de gjort i skolan under mellanstadiet och det som 

alla kommer ihåg är Stavgard och eventuella andra klassresor. 

Görel och Anna nämner även de fysiska föremål som eleverna har med sig hem från Stavgard 

som ett stöd för minnet. Klassen tillverkar två bildstenar, en som offras till gudarna och blir 

kvar på Stavgard och en som tas med hem till klassrummet. Därtill finns varje elevs 

personliga alster från respektive verkstad som de tar hem. Dessa föremål återkommer i 

tankarna emellanåt enligt Görel: ”Allt material som de har gjort, visar de gärna upp och det 

kan de ha med i åratal efteråt och prata om.” 

För många innebär Stavgard ett minne för livet. Skolan har alltid med sig några föräldrar till 

Stavgard. Föräldrarnas roll är att finnas till hands om något inträffar samt att stå för viss 

markservice och benämns följaktligen trälar. Enligt Görel är det aldrig några svårigheter att 

få föräldrar att ställa upp som trälar under Stavgardsresan. De flesta vill komma tillbaka och 

återuppleva känslan de hade där som barn. 

I upplevelsebaserad pedagogik, där man försöker rekonstruera en historisk tid behöver 

naturligtvis vissa saker tillrättaläggas och kunskapsluckor fyllas i och ibland kanske lek 

konkurrerar med lärande, vilket några skribenter lyfter ett varningens finger för (Gustafsson, 

2002, s. 150, 161–162; Sandström, 2005, s. 101–102, 120–126). Lärarna i studien är 

medvetna om dessa frågor men de flesta tycker inte att de utgör något problem. Peter anser 

inte att det ger en förvrängd verklighetsbild över huvud taget och Görel tycker inte att det 

spelar någon roll ifall rollspel eller andra förvanskningar skulle skugga en del kunskapsstoff.  

Det är viktigt att eleverna får ha roligt och oavsett vilket så lär de sig mycket. Eva ser en liten 

fara i att rollspel kan ta över för mycket men menar ändå att fördelarna överväger eventuella 

nackdelar. 

Delanalys 
Eleverna går ofta spontant in i en järnåldersroll när de kommer till Stavgard. Lärarna tror att 

ett mer organiserat rollspel kan vara gynnsamt men poängterar att det allra viktigaste på 

Stavgard är att eleverna får arbeta med sina händer. Det skapar förnimmelser och ger en 

konkretisering av ofta abstrakta fakta, som eleverna genom arbetet får lättare att förstå.  

Berättandet är ett uppskattat inslag och det hänger också upp fakta på historier och personer 

som gör det lättare att komma ihåg. Stavgard skapar bestående minnen hos eleverna och i och 

med att de också får ta med sig sina alster hem får de souvenirer som de kan ha som stöd för 

minnet. 
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Hur påverkar platsen och den historiska miljön på Stavgard elevernas 

förmåga att utveckla historisk empati?  

Historisk empati 
När lärarna beskriver och motiverar besöken på Stavgard är det främst förmågan att utveckla 

historisk empati som skiljer ut Stavgard från lektionerna i klassrummet. Hedvig beskriver att 

de vanliga lektionerna i klassrummet inte når fram till eleverna på ett känslomässigt plan: 

När man är i klassrummet är det väldigt svårt att få eleverna att få en insyn hur det var att leva 

på den här tiden. Man kan se bilder, man kan prata om det men just det här att LEVA som det 

var, och jag har ju tyckt att det har varit underbart att vara där och att sova över. 

När jag ber Hedvig utveckla svaret tar hon fasta på de umbäranden som Stavgard innebär för 

barnen. Det är mörkt på kvällen och man måste arbeta hårt för att få mat på bordet så det finns 

inte mycket fritid. Görel beskriver det målande: 

Och det är ju det som är det suveräna med Stavgard, det är ju att de verkligen får leva och 

känna på hur det är att bo. För de har ju en helt otrolig förståelse för den tiden [...] att ligga där 

och klia sig i halmbädden och ut på dass, så det är verkligen hands on. 

Peter påpekar att Stavgard täcker in många aspekter på historisk empati. Gunilla ser, förutom 

förståelse för levnadsförhållandena, en möjlighet att koppla erfarenheterna till 

resurshushållning: ”Eleverna har fått leva sig in i historien med allt vad det innebär. Vara 

sparsam med vattnet, utedass, ingen el, inga telefoner, vad man åt för mat, vad det fanns för 

mat.” 

Intervjusvaren visar att estetiska lärprocesser hjälper eleverna att utveckla historisk empati. 

Detta blir också tydligt i jämförelse med Kalmar läns museums verksamhet. Enligt Anna 

arbetar man där mycket med historisk empati, bland annat i rollspelsövningar om apartheid i 

Sydafrika. Där blir kopplingen uppenbar eftersom huvudsyftet är att göra upp med landets 

obehagliga historia. Vi har inte samma problem med vår egen järnålder, trots att man faktiskt 

hade trälar. Men när Hedvig hänvisar till den stora arbetsbördan öppnar det för förståelse för 

varför vikingarna hade trälar, trots att det inte är ett huvudtema på Stavgard.  

Platsens betydelse  
Som visats ovan bygger estetiska lärprocesser på att skapa förnimmelser, vilka i sin tur 

underlättar för eleverna att känna historisk empati. Platsen som sådan kan också användas för 

att skapa dessa förnimmelser och i min definition av historisk verkstad är ett av kriterierna att 

aktiviteterna äger rum i en historisk miljö. Större delen av tiden på Stavgard tillbringas på 

lägerskoleområdet, som är uppbyggt av rekonstruerade järnåldershus. Under den första dagen 

företas en vandring till den vikingatida boplats där elever hittade en silverskatt år 1975. 

Frågan är om platsen verkligen är så betydelsefull. Kalmar läns museums ambulerande 

verksamhet där man bygger upp enklare miljöer på historiska platser i skolornas närhet har ju 

slagit väl ut och är uppskattad bland lärare och elever. Det kanske också är billigare att 
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Stavgards personal tar sig till skolorna än att skolorna ska hyra bussar och ordna med mycket 

praktiskt i samband med Stavgardsvistelsen, men då menar lärarna i studien att stora värden 

skulle gå förlorade. Görel blir nästan arg när jag föreslår det: 

NEJ! NEJ! Nej, gud nej! NEJ!...Nej, nej, det ser jag nästan som omöjligt faktiskt. Du kan inte 

förmedla den känslan, när du kliver in genom grinden, eller in i långhuset, eller in runt 

lägerplatsen. Du måste dit tror jag. 

Anna menar att det fasta området kring Stavgard gör det unikt, vilket gör upplevelsen bättre 

där än till exempel vid Kalmar läns museums aktiviteter: 

Jag tror att Stavgard har någonting fullständigt unikt egentligen för det här landet att erbjuda 

utifrån att det är en riktig plats, en riktig stavgård, och sen har du den uppbyggda miljön där du 

kan leva dig in i. Det är få platser som har det konceptet. 

De andra lärarna har samma uppfattning och menar att känslan av att vara på Stavgard inte 

skulle vara möjlig att få någon annanstans. Detta speglas också i litteraturen kring Kalmar 

läns museums verksamhet, där historisk empati inte undersöks utan där man fokuserar på 

elevernas förmåga att gå in i roll. Sundberg skriver om en av Kalmar läns museums 

aktiviteter, att kläderna och rollspelet uppskattades mycket av eleverna och hjälpte dem att 

leva sig in i uppgiften. Många elever hade dock svårt att mentalt gå in i medeltiden på grund 

av störande intryck från andra håll. Ruinen förblev en ruin, den omvandlades inte till ett 

levande kloster. Bilar, gymnastikskor etc. störde känslan av medeltid under upplevelsedagen 

(Sundberg, 2000, s. 72–77). Lund och Sundberg tar upp samma problematik om 

medeltidsdagen. Där kunde en del elever, men inte alla, leva sig in i den historiska miljön och 

rekonstruera byggnaderna i fantasin (Lund & Sundberg, 2000, s. 116). 

Även om den rekonstruerade miljön i viss mån hade kunnat flyttas så återstår det faktum att 

den ligger i närheten av en riktig vikingatida boplats, där elever hittade en silverskatt 1975. 

Peter och Görel ser ett unikt värde i att eleverna på Stavgard får gå dit. Peter säger: ”Och så 

pratar han och så säger han att: här var det! Så står vi på platsen. Det är ingenting de 

glömmer.” 

Hedvig har, som redan nämnts, provat att låta eleverna mala mjöl på malstenar i skolan och 

tycker att det tappar en dimension och Görel har försökt återskapa örtteet som bryggs på 

Stavgard när hon kommit tillbaks hem till skolan, med besvikelse: 

Vissa klasser har, som har blivit förälskade i det här kuckelimuckteet, har vi faktiskt försökt att 

återgöra och då har vi väl alla konstaterat att det måste drickas på Stavgard, för det smakar inte 

samma hemma. Man måste sitta runt den där elden alltså, få den där lilla slatten med honung i. 

Delanalys 
Livet på Stavgard gör att eleverna kan förstå vilka förutsättningar som järnåldersmänniskorna 

hade att förhålla sig till. Flera lärare beskriver de umbäranden som eleverna utsätts för och det 

är framför allt boendet men också det hårda arbetet som gör intryck. En förutsättning för detta 

är den historiska miljön. Enligt lärarna skulle mycket av elevernas inlevelseförmåga 

begränsas av en mer rudimentär miljö. 
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Hur omvandlas erfarenheter från Stavgard i historieundervisningen? 

Förberedelser inför Stavgardsbesöket 
Gemensamt för alla lärare jag intervjuat är att de anser att Stavgardsvistelsen ger mer om man 

kommer dit väl förberedd. En nödvändig förberedelse är att tillverka lerkrukor några veckor i 

förväg, så att de hinner torka inför bränningen som sker på Stavgard. Utöver detta finns inga 

krav. Eva tycker att det fungerar att komma till Stavgard utan särskilda förberedelser inför 

besöket eftersom programmet på plats och handledarna är så tydliga med vad som ska göras 

men även hon menar att ett bra förarbete stärker behållningen av Stavgard.  

Betydelsen av förberedelser lyfts även av de forskare som studerat Kalmar läns museums 

historiedagar. Från museets sida är man noga med att fortbilda lärare så att de kan förbereda 

klasserna innan besöket (Jacobson, 2000, s. 29; Sundberg, 2000, s. 57–66). Eleverna märker 

nämligen om förberedelsearbetet brustit (Lund & Sundberg, 2000, s. 115).  

Hur förbereder då lärarna sig och sina klasser inför Stavgard? Alla strävar efter att ha läst om 

järnåldern innan man åker till Stavgard men det är inte alltid det är möjligt att få ihop med 

planeringen i skolan. Eva har vid något tillfälle inlett järnålderstemat med ett Stavgards-besök 

och tycker att även det fungerar. Skillnaden blir då att eleverna har mer att hänga upp teorin 

på när de läser om järnåldern i skolan: ”Om man får det här, så skapar det också ett intresse 

som gör att man blir mer intresserad av att läsa teorin när man kommer hem.” 

Eftersom det normala är att man läser om järnåldern i årskurs 3 eller 4, föredrar lärarna att åka 

dit med fyrorna. Hedvig har varit på Stavgard med en sexa, men tyckte inte att det var lika 

bra, då de hade glömt mycket om järnåldern. 

Utöver förberedelserna med att läsa om järnåldern och göra lerkrukor väljer några lärare att gå 

ett steg längre. Förr fanns ett par lådor med förberedelsematerial inför Stavgard att låna, något 

som både Görel och Gunilla utnyttjat. Görel berättar om hur hon tagit med sina elever ut i 

omgivningen runt skolan, där fornlämningar och tidigare kustlinjer är väl synliga. Hon tycker 

att det är viktigt att levandegöra historien för eleverna och visa dem de spår som finns i 

närområdet. Hon kopplar också historiska förändringar till klimat och andra faktorer. Gunilla 

läser mycket om järnåldern med barnen inför Stavgardsbesöken och använder då gärna 

skönlitteratur. Anna lägger också stor vikt vid förberedelserna. Hon arbetar också med 

fältstudier, bilder, skrivande och diskussion om hur det var att leva på järnåldern jämfört med 

idag och hänvisar till att det finns ett bra avsnitt om vikingatiden i boken Flickornas historia. 

Stavgard behandlas således i många fall som ett helt temaarbete som kan sträcka sig över flera 

veckor, utöver de två dagarna som klassen faktiskt tillbringar på plats. 

Efterarbete i klassrummet 
Alla lärare i studien ser det som en självklarhet att summera de två dagarna på Stavgard när de 

kommer hem. Alla elever får redovisa vad de har gjort och hur de upplevt Stavgardsvistelsen. 

Metoderna för det kan variera. Peter ser det som en utmärkt möjlighet till skriv- och 
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redovisningsuppgifter för eleverna och det är en metod som Gunilla också har valt många 

gånger: 

Eleverna har jobbat i olika grupper såsom smör, bröd, keramik, ved, slöjd mm grupper och fått 

skriva ned hur dom har gjort. Jag har foton som jag tagit när vi var där och som dom får välja 

till sina skrivarbeten. Det har så småningom blivit ett inbundet häfte- de har också fått redovisa 

för varandra. De får sedan varsitt kompendium att ta med hem och visa upp och 

förhoppningsvis spara tills dom blir äldre. 

Hedvig har även provat att arbeta mer digitalt och dessutom låtit eleverna presentera arbetet 

inför föräldrarna. Hon förklarar även varför det är så viktigt att göra detta efterarbete: att 

kunskapen befästs genom upprepningen och att den skulle riskera att gå förlorad om man bara 

släppte Stavgard och gick vidare till nästa undervisningsmoment. 

Det gäller att man använder de kunskaperna de får där också, att det inte bara blir en grej utan 

att man verkligen tar med sig det. Som nu senast med den klassen som jag var med. Då tog jag 

jättemycket kort och så sen fick de göra en presentation för föräldrar och berätta genom 

imovie, och så berätta utifrån bilderna. Och så sen gjorde vi bildspel, och då får de ju även 

upprepa det de har lärt sig. 

Anna tycker också att det är viktigt att fortsätta arbeta med historia under SO:n så att man går 

vidare med nästa tidsepok och ger en röd tråd i historia, så att inte elevernas tankearbete kring 

Stavgard slutar abrupt. 

Hur lärare använder erfarenheter från Stavgard i sin egen undervisning 
Under avsnittet om historiemedvetande har jag visat hur lärarna i studien använder Stavgard 

som referens i sin egen undervisning, för att de ska kunna relatera andra tidsepoker till 

järnålderns förhållanden. Enligt Jacobson & Sandström betraktar lärarna aktiviteterna vid 

Kalmar läns museum som en möjlighet att själva få inspiration till egna undervisningsmetoder 

(Jacobson & Sandström, 2000, s. 54) Lärarna som jag har intervjuat ser inte att de själva 

hämtat direkta idéer till sin undervisning utifrån hur man arbetar på Stavgard. Peter tycker att 

det är svårt att överföra Stavgards undervisningsmetoder till skolmiljön. Vid hans skola finns 

en skog där de har undervisning ibland med liknande metoder men i och med att man inte har 

resurser i form av verktyg är det svårt att arbeta som på Stavgard. Eva ser främst den kunskap 

hon själv har förvärvat på Stavgard som ett slags fortbildning som gör att hon kan förklara 

saker bättre:  

Den enda gången jag har kärnat smör, det är ju i Stavgard. Jag kan ju förmedla den kunskapen 

på ett bättre sätt i och med att jag också har varit där till klasser som inte har fått möjlighet att 

åka till Stavgard, på så sätt kan jag använda mig av det i min egen undervisning. 

 

Delanalys 
Ett besök på Stavgard kräver inga särskilda förberedelser, utom att man tillverkar lerkrukor 

några veckor i förväg. I övrigt fungerar det att ta en oförberedd klass till Stavgard. Lärarna är 

dock eniga om att man bör ha läst om järnåldern i förväg. Några väljer att förbereda mer 

ingående genom att titta på fornlämningar i skolans närområde och läsa skönlitteratur. 
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Alla lärare uppger att de låter eleverna redovisa sina erfarenheter från Stavgard genom text 

och/eller bild och ofta muntlig redovisning. Denna upprepning är viktig att göra för att 

kunskaperna ska fästa sig. 

Lärarna ser få möjligheter att undervisa med Stavgards metoder i den vanliga skolmiljön. 
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Diskussion 

För att slutligen uppfylla uppsatsens syfte diskuteras i detta avslutande kapitel 

undersökningens resultat i relation till tidigare forskning och undersökningens 

tillvägagångssätt kommer att kritiskt värderas 

 

Historiska verkstäders betydelse för att stärka elevers historiemedvetande 

Det är uppenbart att de intervjuade lärarna ser Stavgard som en stor tillgång som de inte vill 

vara utan. De kopplar Stavgard till stora delar av skolans verksamhet och ser betydligt fler 

aspekter av Stavgard än som ett läromedel i historia. Det gör att de anser att kostnaden för att 

åka till Stavgard är väl motiverad av de värden som de får ut där. Även på andra håll är 

intresset för historiska verkstäder stort bland lärare (Aronsson & Gerrevall, 2000; Jacobson, 

2000, s. 27; Mathiesen Hjemdahl, 2002, s. 2–5; Westergren, 2004b, s. 6). Kostnaden för att 

driva historiska verkstäder är hög och tyvärr har Region Gotland som ett led av sparande 

dragit in sitt bidrag till Stavgard, vilket lett till en tynande verksamhet där. Detta bekymrar 

lärarna i studien som ser stora värden för skolan försvinna. Eftersom denna undersökning, i 

enlighet med all litteratur i ämnet som jag stött på, visar på historiska verkstäders stora 

fördelar i undervisningen, vore det motiverat att skjuta till medel från offentligt håll för att 

alla skolor ska ha möjligheten att besöka historiska verkstäder. 

En av de viktigaste aspekterna med Stavgard som lärarna trycker på är den sociala. Resultaten 

tyder på att sammanhållningen i klassen ofta förbättras och elever som normalt har svårt att 

hävda sig kunskapsmässigt lyfts, vilket skapar möjligheter för alla elever att intressera sig för 

historieämnet. Liknande iakttagelser är gjorda i studier av den upplevelsepedagogiska 

verksamheten vid Kalmar läns museum och av personal vid friluftsmuseer (Jacobson, 2004, s. 

155–159; Zipsane, 2005, s. 4). Detta är alltså inte något som är unikt för Stavgard utan verkar 

gälla för all praktiskt inriktad pedagogisk verksamhet vid studiebesök och historiska 

verkstäder. Dessa iakttagelser ligger utanför undersökningens huvudsyfte och här finns behov 

av ytterligare undersökningar med allmänpedagogiska och sociala forskningsfrågor. 

Att använda historiska verkstäder i historieundervisningen innebär ett historiebruk som 

breddas från läroböcker och film till att eleverna själva arbetar praktiskt. Fördelarna med 

sådan undervisning på ett allmänpedagogiskt plan sågs av pragmatister som Dewey (Säljö, 

2017, s. 242–251). Mer kopplat till historieundervisning konstaterar Larson och Ludvigsson 

att exkursioner, som också ger sinnesintryck, skapar en inlevelse hos eleverna som är en bra 

grund för att sätta historien i ett sammanhang (M. Larsson & Ludvigsson, 2018, s. 131–140). 

Med en solid inlevelsegrund skapas en gemensam referensram för lärare och elever, vilket är 

väsentligt för att den kunskapen som läraren förmedlar också tolkas på ett liknande sätt hos 

eleverna (M. Larsson & Ludvigsson, 2018, s. 129). Minnena som eleverna får från Stavgard 

används också senare i undervisningen av de lärare som jag intervjuat för att relatera till när 

de läser om andra tidsepoker och därmed bygga ett historiemedvetande hos eleverna. En god 

plattform i en historisk tid är en förutsättning för att närma sig andra tider (K.-G. Karlsson, 



33 

 

2005, s. 21; M. Larsson & Ludvigsson, 2018, s. 126; Mathiesen Hjemdahl, 2002, s. 2). 

Ingenting i undersökningen visar emellertid att barnen utvecklar historiemedvetande på egen 

hand genom att undervisas i en historisk verkstad. Det kräver att läraren handleder barnen och 

pekar på samband och skillnader. Piaget ansåg att barn inte har förmåga att utveckla historisk 

empati förrän i tonåren, vilket senare forskning har vederlagt (Barton & Levstik, 2004, s. 

210–211). Däremot är det tänkbart att historiemedvetande, som kräver mer abstrakt tänkande, 

skapar svårigheter för barn i mellanstadieåldern. I läroplanens kunskapskrav finns flera 

formuleringar som berör historisk empati (Skolverket, 2017, s. 205–206). Detta ställer höga 

krav på både lärare och elever och frågan är om dessa krav är rimliga. Jag har svårt att se hur 

elever som får sin historieundervisning enbart utifrån läroböcker och filmer ska klara av detta. 

 

Lärarnas syn estetiska lärprocessers betydelse för tolkningen av historiska 

fakta  

Estetiska lärprocesser innebär att man lär sig genom alla sinnen (Boberg & Högberg, 2014, s. 

80–81). Det skapar förutsättningar för ett djupare lärande och framför allt förståelse och 

förtrogenhet (Nordgren m.fl., 2017, s. 106). Mycket av litteraturen kring estetiska lärprocesser 

kretsar kring estetetiska ämnen såsom slöjd och bild. Wickman och Jakobson konstaterar att 

estetiken ingår i allt lärande, även rent naturvetenskapliga ämnen som biologi och kemi 

(Wickman & Jakobson, 2009, s. 137–143). För historieämnets del har jag mest stött på drama 

och film som estetiskt lärande, men som undersökningen har visat ingår många olika estetiska 

uttrycksformer på Stavgard, där drama har en i sammanhanget underordnad roll även om det 

också hela tiden äger rum. Här visar jag hur estetiska lärprocesser kan användas i form av 

hantverksaktiviteter i historieundervisningen, vilket sätter in de estetiska lärprocesserna i ett 

nytt perspektiv. 

Tanken att elever tillägnar sig kunskap på ett djupare plan då de själva är aktiva har 

förekommit under lång tid. Dewey byggde sina teorier med utgångspunkt i detta 

förhållningssätt och även senare forskning om estetiska lärprocesser visar att det är ett rimligt 

antagande (M. Larsson & Ludvigsson, 2018, s. 131, 136–140; Säljö, 2017, s. 242–251; 

Wickman & Jakobson, 2009, s. 131–132). På Stavgard är estetiska lärprocesser själva 

kärnverksamheten och de förekommer i alla möjliga former. Det är omöjligt att skilja ut olika 

processer i respektive moment och det som de intervjuade lärarna framhåller är just 

undervisningens komplexitet. Det är intryck för alla sinnen samtidigt och kunskaperna är 

ämnesövergripande. När eleverna till exempel kärnar smör, något som innefattar både kemi, 

hemkunskap, svenska i form av begrepp med fler ämnen, får de känna i armen hur grädden 

hårdnar för att sedan separeras till kärnmjölk och smörklumpar som fastnar i vispen. De ser 

det samtidigt och hör övergången till smör genom att det blir ett plaskande ljud. Sedan luktar 

och smakar de på smöret. Detta skapar förnimmelser, som lärarna beskriver hur de etsar sig 

fast i minnet och kan plockas fram långt senare i livet. Alla lärarna i studien berättar om hur 

de kan använda Stavgard som referens under resten av skoltiden och några ger exempel på hur 

detaljkunskaper sitter kvar långt in i vuxen ålder. Dessa styrkor tillskriver de i första hand 

hantverksmomenten, som konkretiserar abstrakta resonemang. När Görel under intervjun 
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uttrycker att förnimmelserna och empirin ligger till grund för ett djupare lärande ger hon 

också en känga till de sociokulturella teoretikerna. Hon menar att de missar estetikens och de 

praktiska momentens roll i kunskapsbygget. Där ligger en del av skillnaden mellan det 

sociokulturella perspektivet och pragmatismen, där handling är en väsentlig del av lärandet 

(Wickman & Jakobson, 2009, s. 131–132). De andra lärarna uttrycker liknande tankar men 

inte lika rättframt. 

Under intervjuerna tar flera lärare spontant upp berättande som en av Stavgards styrkor. De 

menar att barn idag sällan får möjlighet att höra en berättelse direkt från en person. Den 

kontakten har ersatts av film och andra medier i barnens vardag. Det personliga mötet med 

berättaren skapar bestående intryck, särskilt när det också kopplas till platsen. Sådana 

kopplingar görs regelbundet på Stavgard, till exempel när Stavarssägnen berättas på 

skattplatsen eller Sigurdssagan i smedjan. Lärarna menar att berättelserna hänger upp fakta på 

konkreta händelser eller personer vilket får eleverna att minnas innehållet. 

Tidigare forskning framhåller också fördelarna med estetiskt lärande. Undervisning vid 

fornbyar och historiska tidsresor engagerar eleverna och skapar ett djupare lärande som etsar 

sig fast mer i minnet än vad som sker vid konventionell undervisning (Mathiesen Hjemdahl, 

2002, s. 5; Westergren, 2004b, s. 17). Yngre barn kan komma ihåg detaljer som sitt historiska 

namn och vad de gjort flera år efteråt (Lindström, 2004, s. 47). Detta ligger i linje med vad 

lärarna i den här studien uppger. En väl förberedd tidsresa ger alltså mer än ett musei- eller 

teaterbesök, vilka enligt Aronsson och Gerrevall ofta inte innebär mer än ett trevligt avbrott i 

skolrutinen (Aronsson & Gerrevall, 2000, s. 6). Detta sista påstående anser jag dock finns 

anledning att ifrågasätta. Flera av de lärare jag intervjuat hänvisar till de guidade visningarna 

på Gotlands museum som givande komplement till undervisningen på Stavgard. 

Lovorden till trots, så har även kritik mot de försök till historierekonstruktion som görs på 

historiska verkstäder framkommit i litteraturen. För att förstå detta behöver vi studera teorin 

bakom historiebruk. I försöken att dela upp historiebrukets beståndsdelar har jag valt att 

använda Thorps narratologiska strategier istället för Karlssons typologier (K.-G. Karlsson, 

2005, s. 55–56) då Thorps uppdelning har större precision i undervisningssammanhang. 

Thorp urskiljer tre huvudtyper av historiebruk:  

 Traditionellt, som baseras på fakta utan tolkningar 

 Kritiskt, för att ifrågasätta historiska tolkningar och skapa alternativa förklaringar 

 Genetiskt, där historien ses som ett resultat av dagens tolkningar.  

(Thorp, 2018, s. 57–60) 

Hårdraget kan läroböcker sägas göra anspråk på ett traditionellt historiebruk. Samma sak 

gäller för museer och andra liknande institutioner, som har ambitionen att visa en sann bild av 

historien. Kända fakta presenteras och kunskapsluckor lämnas öppna. Dock innebär all 

presentation av historien ett urval, så en helt objektiv presentation är inte möjlig. 

På en historisk verkstad är inte en traditionell strategi möjlig utan man hamnar mer i en 

genetisk sådan. Visserligen finns en strävan att vara så historiskt korrekt som möjligt men för 
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att verksamheten ska fungera måste vissa delar av historien tillrättaläggas och fyllas i. 

Sandström pekar på svårigheterna att återskapa en korrekt bild av historien i 

upplevelsebaserad pedagogik. Med hänvisning till aktivitetsdagarna på Degerhamns bruk tar 

hon upp att farliga arbetsuppgifter som till exempel att släcka kalk ersätts med mindre 

historiskt korrekta aktiviteter som luffarslöjd (Sandström, 2005, s. 101–102). Det är en 

relevant iakttagelse, i synnerhet när barnarbete i ett mer eller mindre industrialiserat samhälle 

ska åskådliggöras. Det förekom säkerligen farliga uppdrag för barn även under järnåldern men 

eftersom livet på gården är mer diversifierat finns större möjligheter att undvika farliga 

moment utan att frångå korrektheten alltför mycket. Samtidigt ska det sägas att Stavgard inte 

är en helt ofarlig plats. Elever hugger ved med yxa och smider med varmt järn som de kan 

bränna sig på, vilket Peter anser vara en viktig lärdom. 

Desto viktigare är Sandströms varning för att man tenderar att skapa en idealiserad bild av 

barnens tillvaro i historiska rekonstruktioner: ”En normal dag för ett barn på landsbygden 

under medeltiden hade inneburit arbete på gården – inte bågskytte och tenngjutning – men det 

skulle bli alldeles för tråkigt att försöka kopiera historien rakt av” (Sandström, 2005, s. 101). 

Arbete på gården kan innebära många olika saker. Visserligen ingick med all sannolikhet 

matlagning och vedhuggning i barnens dagliga arbete på gården under järnåldern men smide 

och bildstenshuggning var mer troligt arbete för mer eller mindre professionella vuxna. En 

alltigenom autentisk järnåldersdag vore för pojkar kanske att valla djur hela dagen medan 

flickorna kardar ull, vilket nog skulle bli tråkigt i längden. Vidare menar Sandström att det är 

omöjligt att lajva med hundraprocentig autencitet. Luckor fylls igen med egna fantasier om 

hur det var på den tiden (Sandström, 2005, s. 120–126). Även Gustafsson ser risker med att 

estetiken kan bli ett distraktionsmoment eller att den ger en falsk fantasibild av historien 

(Gustafsson, 2002, s. 161–162).  

De intervjuade lärarna tycker att dessa invändningar är betydelselösa. De är medvetna om 

detta men anser att det är viktigare att eleverna får en helhetsupplevelse för livet där det mesta 

består av rimliga tolkningar än att de går miste om det av rädsla för att någon detalj skulle 

vara felaktig. 

Nyckeln till att ge estetiken en stärkande roll är att integrera den i teorin, något som Stavgard 

av lärarnas resonemang att döma, lyckas väl med. Gustafsson uppfattar ett skolbesök på 

Foteviken som mindre lyckat: 

Rundvandringen i vikingabyn blev, trots en engagerad berättare till en teoretisk och abstrakt 

kunskap för barnen. Aktiviteterna på eftermiddagen blev ett praktiskt och estetiskt ’görande’ 

mycket omtyckt sådant av eleverna, men utan koppling till några teoretiska resonemang. Den 

stora utmaningen måste ligga i att utmana denna tudelning, och förena tanke, känsla och 

fantasi (Gustafsson, 2002, s. 150).  

Det är ett svårt uttalande att tolka utan vidare insikt i hur Gustafssons undersökning gått till 

och hur aktiviteterna var utformade. Det kan vara så att Fotevikens skolprogram har tydliga 

brister men Gustafsson kan också ha missat allt det lärande som pågår inuti eleverna under 

hantverket. 
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Historiska miljöer och platsers betydelse för elevernas förmåga att utveckla 

historisk empati  

Ett nyckelbegrepp som flera lärare återkommer till under intervjuerna är att leva eller leva sig 

in i historien. Eleverna som är på Stavgard upplever i någon mån att de rest tillbaka i tiden 

och verkligen befinner sig i järnåldern. De arbetar hårt hela dagen, äter järnåldersmat och 

vistas i en järnåldersmiljö. Att gå och lägga sig i ett mörkt långhus, trött i kroppen efter en 

hård arbetsdag ger eleverna en grund till att sätta sig in i järnåldersmänniskornas situation. 

Den känslan av närhet till historien kan eleverna omöjligt få på något annat sätt. Den måste 

upplevas genom ett så autentiskt levandegörande som möjligt. 

En av utgångspunkterna i undersökningen är att platsen har en funktion för lärandet. 

Litteraturen visar att även tämligen rudimentära miljöer bidrar till att stärka elevernas 

inlevelseförmåga men att ju mer komplett miljön är, desto lättare är det för eleverna att träda 

in i sina roller och ställa om mentalt (Dusper, 2018, s. 50; Lund & Sundberg, 2000, s. 116; 

Sundberg, 2000, s. 70–77). Stavgard har både en rekonstruerad gårdsmiljö och fornlämningar 

i närområdet, vilket gör platsen optimal för undervisning. Uniciteten ligger i att området och 

skolprogrammet är uppbyggt med syfte att fungera i lägerskoleverksamhet. Det innebär att 

vissa avsteg från autenticiteten har gjorts för att bättre passa in i ett 

undervisningssammanhang.  

Lärarna som jag har intervjuat ser verksamheten på Stavgard som direkt avhängig av platsen. 

De hänvisar till att miljön i och runt husen är oersättlig för att skapa en autentisk 

järnåldersskänsla hos eleverna och exemplifierar med att örtteet inte smakar likadant någon 

annanstans och att det inte blir samma sak att mala mjöl i skolan som det är på Stavgard. 

Platsen har alltså betydelse för sammanhanget, vilket även litteraturen åskådliggör i en 

undersökning om Medeltidsveckan på Gotland. En besökare på medeltidsveckan tyckte att det 

kändes väldigt medeltida att bo i tält och äta med händerna och inte sköta sin hygien. På 

frågan om det inte hade gått lika bra att göra i Kungsträdgården i Stockholm svarade personen 

att den då snarare hade varit uteliggare (Sandström, 2005, s. 118–119).  

Platsen som sådan har stor betydelse för att skapa associationer och engagemang. En kvinna 

som upplevde Jamtlis 1940-talsmiljö började tänka på de hemskheter som begicks under 

andra världskriget (Sandström, 2005, s. 151–152). Dock innebär det inte automatiskt att 

platsen kan upplevas i undervisningssammanhang utan en god vägledning. Besökare på 

Jamtli, som bara betraktar miljöerna, uppfattar ofta saker som pittoreska och mysiga. De kan 

behöva en guide eller liknande för att förstå att det gulliga köket representerar armod 

(Sandström, 2005, s. 155–156). 

Litteraturen tar även upp att exkursioner i närområdet skapar emotioner som är en viktig del 

av historiebruket i strävan att öka elevernas historiska empati och historiemedvetande 

(Gerner, 2005, s. 165–170; Nygren, 2009, s. 48–49; Sanderoth m.fl., 2009, s. 56). På Stavgard 

går klassen till en riktig vikingatida boplats där de känner historiens vingslag och att där få 
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höra historien om hur skolelever tidigare hittat en skatt och få den exakta platsen utpekad för 

sig blir till ett minne som etsar sig fast i eleverna. 

Barn upplever platser på ett annat sätt än vuxna. De ser sådant som är relevant för dem 

(Sanderoth m.fl., 2009, s. 102). Om vi vuxna står för tolkningen i historiebruket och sedan ska 

vidareförmedla detta till barnen är risken stor att information som är relevant för barnens 

förståelse ska gå förlorad. Genom att barnen själva får uppleva en plats kan de själva skapa 

meningsbärare för att förstå. Det hindrar inte att läraren också pekar ut företeelser som hen 

tycker är viktigt att förmedla. På så sätt ges barnen en mer komplex bild och skapar bättre 

förutsättningar för att bygga historiemedvetande. 

Stavgard må vara unikt i sin pedagogiska uppbyggnad och fornlämningsmiljö men som 

Kalmar läns museum visat, går det utmärkt att bedriva historisk verkstad även i enklare 

miljöer. Runt om i landet finns otaliga hembygdsgårdar och friluftsmuseer som säkerligen 

skulle vara villiga att bedriva skolverksamhet om de hade en trygg finansiering och enligt mitt 

tycke är det ett resursslöseri att inte utnyttja den möjligheten. 

 

Hur omvandlas erfarenheter från Stavgard i historieundervisningen? 

Ett besök på Stavgard börjar långt innan de två dagarna då klassen är på plats. Minst några 

veckor före börjar arbetet med att eleverna tillverkar lerkrukor. Vidare förberedelser är inte 

obligatoriska men lärarna är eniga om att ju mer förberedelser, desto bättre. Dessa tankar 

återfinns också i litteraturen kring Kalmar läns museums verksamhet, där man arbetat aktivt 

med att fortbilda lärare så att de kunnat förbereda sina elever (Jacobson, 2000, s. 29; Lund & 

Sundberg, 2000; Sundberg, 2000, s. 115). Förberedelserna i skolan kan se ut på många olika 

sätt. Lärarna i studien visar upp en palett av förberedelsemetoder som kan användas inför 

Stavgard. Mycket handlar om att konkretisera kunskap och koppla den till elevernas närhet. 

Skönlitteratur nämns av Anna och Gunilla som ett sätt att skapa ett intresse och levandegöra 

historien. En annan möjlighet som några av lärarna utnyttjar är att titta på fornlämningar i 

skolans närområde. Vikten av att koppla historien till närområdet nämns även i andra 

sammanhang i litteraturen (Nygren, 2009, s. 48–49; Sanderoth m.fl., 2009, s. 56). Tidigare 

hade Stavgard lådor till utlåning, vilka förr enkelt kunde beställas till skolan via kommunens 

pedagogiska mediecentrum. Ett par av lärarna har utnyttjat det i sin undervisning, men efter 

att kommunen lagt ned mediecentret fungerar inte logistiken. 

Elever som deltagit i rollspelsdagar som anordnats av Kalmar läns museum har känt av om 

skolan inte förberett sin medverkan väl (Lund & Sundberg, 2000, s. 115). Så tydliga resultat 

av uteblivna förberedelser syns inte i denna undersökning kring Stavgard. Det kan bero på att 

jag intervjuat lärare snarare än elever men kan också bero på aktivitetens karaktär, med 

arbetet i fokus som gör att det fungerar att komma utan att ha förberett i detalj. Det är tänkbart 

att ju större fokus på rollspel, desto viktigare att förbereda, så att eleverna vet hur de ska agera 

i mötet med en annan rollkaraktär. 

När de två dagarna på Stavgard är över innebär det inte att arbetet med intrycken som 

eleverna fått där tar slut. Alla lärare uppger att de repeterar lärdomarna genom att låta 
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eleverna redovisa sina erfarenheter genom text och bild. Det är fördelaktigt att fortsätta läsa 

historia även efter Stavgard, för att hålla ämnet levande för eleverna. 

Lärarna är överens om att det praktiska arbetet på Stavgard ger oförglömliga intryck. De ser 

det som ett bra stöd för eleverna att luta sig mot senare i undervisningen. Görel menar att man 

hela tiden måste bygga på vad eleverna erfarit. De andra lärarna som jag intervjuat uppger 

liknande tankar, vilket jag också visat i stycket om historiemedvetande. Här ligger lärarnas 

uttalanden helt i linje med den pragmatistiska kunskapssynen, där Dewey menar att ingen 

teoretisk undervisning ens kommer nära den förståelse som eleverna utvecklar när de får leva 

i ett sammanhang och miljö (Säljö, 2017, s. 242–251). Livet på Stavgard ger således en helt 

annan dimension än vad läroböcker skulle ha kunna erbjuda. Böckerna är effektiva till att 

presentera fakta men ger få möjligheter till att skapa inlevelse (M. Larsson & Ludvigsson, 

2018, s. 131, 136–140).  

Litteraturen kring verksamheten vid Kalmar läns museum beskriver hur lärare inspireras av 

aktiviteterna där på ett sätt som berikar metodiken deras egen undervisning (Jacobson & 

Sandström, 2000, s. 54). Ett sådant resultat kommer inte fram lika tydligt i denna 

undersökning. Ingen av lärarna uppger att de hämtat inspiration från Stavgards metoder. 

Orsaken till att lärarna svarar så kan vi bara gissa oss till. Anna, som är insatt i båda 

verksamheterna menar att de inte är direkt jämförbara så ett rimligt antagande är att Kalmar 

läns museums upplägg är enklare än Stavgards att överföra till skolan.  

En ytterligare möjlig förklaring till att lärarna i min studie inte anser att de inspirerats av 

Stavgards metoder i sin egen undervisning är för att de kan ha integrerat metoderna i sin 

undervisning för så länge sedan att de inte längre vet varifrån de fick idéerna. Hedvig har till 

exempel tagit med sig malstenar hemifrån gården för att mala säd med eleverna men om det 

är något hon kommit på genom Stavgard kan hon inte svara på. En lärare som nyligen varit på 

sitt första Stavgardsbesök skulle kanske kunna ge flera exempel på hur hen har inspirerats. Ett 

avvikande exempel kommer upp under intervjuerna. Eva berättar att hon kan förklara 

smörtillverkning mycket bättre för elever som inte varit på Stavgard tack vare att hon själv 

lärt sig göra smör där. 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken roll de estetiska lärprocesserna i historisk 

verkstad kan spela för att utveckla elevers historiemedvetande och historiska empati. Av de 

intervjuade lärarnas svar framgår att de ser ett mycket stort värde i att åka till Stavgard. Att 

resa dit prioriteras ekonomiskt och tidsmässigt och de uttrycker sorg över att möjligheterna till 

två dagars vistelse där har begränsats och de önskar att Region Gotland eller någon annan 

aktör kan stötta verksamheten ekonomiskt för att återskapa möjligheterna.  

Ett återkommande uttryck hos lärarna är att eleverna kan leva sig in i historien på Stavgard, 

vilket direkt kan översättas med att eleverna utvecklar historisk empati, vilket inte låter sig 

göras lika enkelt i klassrummet. Eleverna visar sällan några tecken på att de skapat ett 

historiemedvetande på Stavgard. De effekterna kommer senare, när undervisningen om andra 

tider återkopplar till erfarenheterna på Stavgard.  



39 

 

Frågan om vilken roll estetiska lärprocesser spelar på Stavgard kan besvaras med att 

verksamheten på Stavgard är estetiska lärprocesser. Alltså har dessa en avgörande roll för att 

eleverna ska kunna utveckla historiemedvetande och historisk empati. I och med att de 

underlättar för eleverna att förstå historien utgör de också ett stöd för dem när de ska tolka 

historiska fakta. Eventuella risker att fakta ersätts med fantasi uppvägs flera gånger om av 

mängden fakta och bestående intryck som de estetiska lärprocesserna förmedlar. 

I och med den fysiska, historiska miljön på Stavgard blir det lätt för eleverna att leva sig in i 

järnålderslivet. De får också bestående minnen av historiens vingslag under vandringen till 

den äkta vikingatida fornlämningen och platsen där en vikingatida silverskatt hittats. Den 

historiska empatin skulle inte utvecklas på ett lika självklart sätt i en mer rudimentär miljö. 

Stavgard är en integrerad del i skolarbetet. Lärarna förbereder besöket flera veckor i förväg 

och vid återkomsten till skolan bearbetas intrycken genom olika redovisningsprojekt.  

 

Denna undersöknings betydelse och förslag till vidare forskning 

Till skillnad från majoriteten av tidigare undersökningar av historiska verkstäder och liknande 

pedagogik, som utgjorts av observationsstudier har den här undersökningen baserats på 

kvalitativa intervjuer. Metoden visade sig fungera utmärkt och har bidragit till att fördjupa 

kunskapen från litteraturen och har medgivit möjligheter att undersöka elevernas långsiktiga 

lärande. Den önskade trianguleringseffekten har därmed uppnåtts. Resultaten bekräftar 

tidigare forskning vilket torde innebära att de i stor utsträckning blir generaliserbara. Därtill 

har jag kunnat påvisa historiska verkstäders betydelse för att utveckla historiemedvetande, 

något som inte tycks ha gjorts förut. 

I intervjusammanhang finns alltid risken att intervjuaren påverkar personerna som intervjuas 

och att det därmed finns risker för att det skulle innebära betydande felkällor. Vad gäller 

intervjufrågorna kan denna farhåga i stort sett bortses från, då lärarna har pratat fritt och jag 

bara har behövt använda manualen för att checka av att all önskad information kommit med. 

Däremot finns givetvis risk för att jag som intervjuare ger mer positiv feedback på de svar jag 

vill höra och på samma sätt inte uppmuntrar kritiska kommentarer. Eftersom de intervjuade 

personerna bara har uttryckt positiva omdömen om Stavgards verksamhet är det svårt att 

bedöma men lika positiva reaktioner har även framkommit i litteraturen så min bedömning är 

att resultaten inte påverkats i väsentlig mån av mig som intervjuare. En av intervjupersonerna, 

Gunilla, har jag inte träffat själv utan hon svarade skriftligt på frågor som jag skickat till 

henne så där kan inte någon social påverkansfaktor förekomma. Dock skulle det vara 

intressant om någon med mer skeptisk grundinställning genomförde en liknande 

undersökning. 

Undersökningen visar att Stavgard har starka positiva effekter på elevernas intresse för 

historieämnet. Vistelsen där skapar minnen för livet och har stor betydelse för elevernas 

förmåga att utveckla historisk empati. Litteraturen visar liknande förhållanden i fråga om 

andra historiska verkstäder. Denna studie har, genom att lärare intervjuats, även kunnat 

tillföra att Stavgard skapar en gemensam referensram för lärare och elever som med gott 
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resultat används under kommande undervisning för att utveckla historiemedvetande hos 

eleverna. Det är kostsamt för skolorna att besöka Stavgard men det är väl investerade pengar 

och jag hoppas att denna undersökning kommer att inspirera beslutsfattare till att förstå hur 

värdefulla historiska verkstäder är. 

Under intervjuerna framkom mycket intressant information som dock ligger utanför denna 

studies fokus. Lärarna kopplar Stavgard till alla skolämnen och även värdegrundsfrågor. 

Därför vore det önskvärt med liknande undersökningar i andra ämnesområden än historia, så 

att denna undervisningsforms potential för att lära elever exempelvis matematik eller svenska 

kunde påvisas. Lärarna tryckte även på de positiva effekterna på gruppdynamiken i klassen. 

Jag har skummat lite på ytan och nämnt hur normalt svaga elever växer och lär sig på 

Stavgard men här finns mängder av intressant information att vaska fram. 
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Bilaga  

 

Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur många gånger har du varit på Stavgard? 

 

Frågor för att besvara frågeställningarna 

Hur motiverar du att man åker till Stavgard med avseende på att det är en stor insats 

ekonomiskt och tidsmässigt?  

Hur brukar du förbereda dig och klassen inför Stavgard? 

Upplever du att elevernas syn på historieämnet förändras av ett besök på Stavgard? 

Vilka skillnader i lärande ser du mellan Stavgard och andra aktiviteter, till exempel en guidad 

tur på museet eller om du har erfarenheter från liknande verksamheter i andra kommuner? 

Utvecklar eleverna sina kunskaper om järnåldern av ett besök på Stavgard? 

Påverkar Stavgard elevernas förmåga att sätta sin in även i andra tidsåldrar, till exempel 

medeltiden eller Stormaktstiden? 

Hur brukar ni arbeta med Stavgard när ni kommer tillbaks till skolan? 

Återknyter du till erfarenheterna från Stavgard senare i historieundervisningen och i så fall 

hur? 

Relaterar eleverna i senare undervisning till erfarenheter från Stavgard? 

Har du själv utvecklat din egen undervisning med inspiration från Stavgards metoder? 

Hur tycker du att gruppdynamiken i klassen påverkas av Stavgard? Finns eventuella effekter 

kvar när klassen återkommer till skolan? 

 

 

 


