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Abstract 
The purpose of this thesis is to study how Varmlands´ Museum has organized their activity 

and how they expresses the community commission, and how working teachers apply the 

county-museum practical in the teaching of history in the earlier years of compulsory school.  

 

Two questions will be answered in this thesis: “In which ways does Varmlands´ Museum 

organize their pedagogical activity to contribute the teaching of history in the earlier years of 

compulsory school?” and ”How is Varmlands´ Museum used in the teaching of history in the 

earlier years of compulsory school?”  

 

Qalitative interviews underlies this thesis. Two educationalist´s of Varmlands´ Museum that 

have been employed one and two years, and four teachers which has practised their profession 

from nine to thirty years in different school-areas in the county of Varmland, has been 

interviewed.     

 

The research results proves that Varmlands´ Museum offers serveral pedagogical programs, 

which can be applied in the teaching of history. The majority of the programs has a starting 

point in two permanent exhibitions. The teachers has applied the museum in the teaching of 

history with different intentions. The entire or specifics parts of the exhibitions has been 

studied.    
 

Keywords: Varmlands´ Museum, pedagogical activity, the use of the museum, teaching of 

history 



Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur Värmlands Museum utarbetar sin verksamhet och 

förmedlar sitt samhällsuppdrag mot skolan, samt hur verksamma lärare i praktiken nyttjar 

länsmuseet i historieundervisningen för grundskolans tidigare år. 

 

I undersökningen besvaras två frågeställningar: ”På vilket sätt organiserar Värmlands 

museum sin pedagogiska verksamhet för att bidra till historieundervisningen i grundskolans 

tidigare år?” och ”Hur används Värmlands Museum i historieundervisningen för grundskolans 

tidigare år?” 

 

Grunden för arbetet består utav kvalitativa intervjuer. Två museipedagoger som är anställda 

sedan ett respektive två år på Värmlands Museum och fyra lärare som har praktiserat sitt yrke 

från nio till trettio år på olika skolområden i Värmland, har intervjuats.  

 

Resultatet från undersökningen visar att Värmlands Museum erbjuder flera pedagogiska 

program som kan användas i grundskolans historieundervisning. Merparten utav programmen 

har utgångspunkt i två permanenta utställningar. Lärarna har nyttjat museet i 

historieundervisningen med olika syften. Hela eller specifika delar utav utställningarna har 

studerats.  

 

Nyckelord: Värmlands Museum, pedagogiska program, nyttjande utav museum, 

historieundervisning
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1 Inledning 
Ett museum innehåller historisk kunskap om hur vårt land under historien har varit och 

förändrats. De historiska föremål som bevaras i ett museum kan i en utställning levandegöra 

de historiska epokerna och processerna, både med lokalt, regionalt och nationellt fäste. Den 

levande historien som ett museum gestaltar kan skapa en känsla utav identitet och 

samhörighet med de människor som under historiens tidevarv har levt och verkat på platsen. 

Museets uppgift är att samla, vårda och visa föremålen för samhällets medborgare. De 

svenska museerna har ett statligt uppdrag som redovisas i Kulturdepartementets rapport 

Minne och bildning – museernas uppdrag och organisation, vilket är att museet är en 

väsentlig del av Sveriges kollektiva minne och dess huvuduppgift är bildning. 

(Kulturdepartementet SOU 1994:51:20ff)  

 

Kulturdepartementets rapport Kulturpolitikens inriktning betonar integrationen mellan skola 

och museum, vilket kan utveckla goda inlärningsmiljöer där eleverna får möta flera olika 

uttryck för kunskaper. (Kulturdepartementet SOU 1995:84:497) Museet kan bidra till skolans 

historieundervisning på ett mångsidigt sätt, dock finns inte museibesök utskrivet i läroplanen 

för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94. Däremot finns 

goda möjlighet för lärare att tolka detta, då det står att skolans elever och personal ska ha nära 

kontakt med det omgivande samhället samt att skolan ansvarar för att varje elev har fått ett 

ökat intresse för att ta del utav samhällets kulturutbud efter genomgången grundskola. 

(Lärarförbundet 2004:15) 

 

Med detta arbete vill jag att blivande och verksamma lärare i grundskolans tidigare år ska 

inspireras till att använda Värmlands Museum som en resurs i sin historieundervisning. 

Genom intervjuer med museipedagoger undersöks den pedagogiska verksamheten på 

Värmlands Museum. Vidare undersöks hur museet används i historieundervisningen, vilket 

besvaras genom intervjuer med verksamma lärare.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur Värmlands Museum utarbetar sin verksamhet och 

förmedlar sitt samhällsuppdrag mot skolan samt hur verksamma lärare i praktiken nyttjar 

länsmuseet i historieundervisningen för grundskolans tidigare år. 
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1.2 Frågeställningar 
- På vilket sätt organiserar Värmlands museum sin pedagogiska verksamhet för att bidra till 

historieundervisningen i grundskolans tidigare år?  

- Hur används Värmlands Museum i historieundervisningen i grundskolans tidigare år? 

 

1.3 Avgränsningar 
En undersökning gällande Värmlands Museums integrering med regionala skolor är ett ämne 

med flera inriktningar. Avsikten med denna undersökning är att fokusera på hur Värmlands 

Museum fullföljer sitt samhällsuppdrag mot skolan och hur museet används i skolans 

historieundervisningen för grundskolans tidigare år. Även avgränsning genom ett 

urvalskriterium utav samtliga individuella intervjuer tillämpades. 

 

1.4 Forskningsläge 
Ett museum kan på många sätt bidra till skolans historieundervisning. Kalmar Läns Museum 

har under en lång tid samarbetat med skolor i regionen med att levandegöra historien i lokala 

sammanhang. I en rapport från Centrum för kulturforskning från år 2000: Att resa i tiden – 

Mål och medel i mötet mellan museum, skola och elever fokuseras och dokumenteras 

samarbetet mellan Kalmar Läns Museum och olika skolor i form av upplevelse- och 

rollspelsdagar. Rapporten visar att i mötet mellan museum och skola överlåter lärarna ofta 

innehållsfrågorna i verksamheten till museet. Skolan betraktar museet som experten men detta 

är något som museet inte förespråkar. Deras avsikt var att integrera det didaktiska mötet i 

upplevelse- och rollspelsdagarna med skolans ordinarie verksamhet. I det förberedande 

arbetet var även skolan det, men passiva kring ämnesinnehåll. Studien lyfter fram både 

problem och möjligheter. Den unika möjligheten med att medverka i en tidsresa innefattar en 

stor potential ur ett skolperspektiv. För att ge en hög autenticitet ställer museet till förfogande 

rekvisita, vilket var något eleverna tyckte var viktigt. De deltagande lärarna var nöjda med 

upplevelsedagarna men få av dem hade nyttjat museet som resurs i andra sammanhang.  

 

Ett annat sätt att arbeta med historia i samverkan med ett museum är genom att utföra en 

tidsresa. Britt-Marie Borgström beskriver i boken Tidsresan – Lek och fantasi som 

pedagogisk metod från 2003, hur man tillsammans med elever kan göra resor i tid och rum. 

Tidsresan är en dramalek och har utvecklats och använts utav museipedagoger under mer än 
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femton år på Jamtli, Jämtlands läns museum. Enligt Borgström ges barnen en helhetssyn av 

den tid som skildras genom en dramalek. Tidsresan utgår från att barn lär genom eget 

hanterande och handlande. De autentiska miljöerna skapar inre bilder hos barnen som berikar 

deras lärande. Lekens betydelse för lärandet och kunskapsinhämtning genomsyrar boken. 

 

Under läsåret 1998/99 startades på en grundskola i Karlstad ett historiskt tema, Långt 

hemifrån, som handlade om emigrationen från Värmland till Amerika. Temats syfte och 

utformning beskrivs utav Gunilla Lindqvist i boken Historia som tema och gestaltning från år 

2000. Under detta tema användes Värmlands Museums lokaler som resurs till temats 

gestaltning. Den historiska miljön i museets lokaler gav autenticitet åt dramatiseringens 

händelser. Lindqvist anser att ett gestaltande arbetssätt levandegör historien och tar även stöd 

från den norska utredningen Barn, unga och museum. För atmosfären var museet viktigast och 

dess sceniska karaktär bidrog till att eleverna upplevde museet som en historisk miljö och 

levde sig in i sina roller. 

 

I dessa tre böcker beskrivs och diskuteras hur skolan har samarbetat med tre museum på olika 

platser i Sverige med undervisningen i historia. I detta arbete undersöks hur Värmlands 

Museum kan bidra till skolans historieundervisning på fler sätt än enbart den historiska 

miljöns användning som Lindqvist presenterat. 

 

1.5 Metod 
I detta kapitel presenteras urval av undersökningspersoner och vilken insamlingsmetod utav 

material som har tillämpats för undersökningen, samt en redogörelse för proceduren angående 

hur intervjuerna genomfördes. Även databearbetningsmetod, det etiska perspektivet för 

undersökning, tillförlitlighet och metodkritik presenteras. 

  

1.5.1 Urval 
I denna undersökning har fyra verksamma lärare från fyra olika skolområden och två 

museipedagoger från Värmlands Museum deltagit. Ett urvalskriterium tillämpades för att 

uppfylla undersökningens syfte. 
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Efter email-kontakt med publika enheten på Värmlands  Museum kontaktades jag av två 

museipedagoger. Urvalskriteriet för intervjuer med museipedagoger var att de skulle arbeta 

med museets verksamhet mot skolan. 

 

Ett urvalskriterium skedde även bland lärarna innan de tillfrågades att medverka i 

undersökningen, vilket bestod av att de använt sig utav Värmlands Museum i sin 

historieundervisning. Två utav de intervjuade lärarna var jag redan bekant med. De två 

resterande lärarna valdes ut slumpmässigt efter kontakt med respektive skola genom 

telefonsamtal.  

 

1.5.2 Datainsamlingsmetod 
Som underlag för datainsamlingen utav arbetets undersökning har kvalitativa intervjuer 

tillämpats. Samtliga intervjuer spelades in på en Mp3-spelare. Intervjufrågorna utgick från två 

intervjuguider, en för museipedagoger och en för lärare. Intervjuguiden1 för 

museipedagogerna var koncentrerad till hur Värmlands Museum kan användas i 

historieundervisningen för elever i grundskolans tidigare år. Intervjuguiden2 för lärarna hade 

den didaktiska triangeln, vad, hur och varför, som utgångspunkt.  

 

1.5.3 Procedur 
När ämne och avgränsning till examensarbetet bestämts kontaktades Värmlands Museum, tre 

skolor i Värmlands län som jag redan var bekant med och nio slumpmässigt valda skolor. De 

tillfrågades om de ville delta i en intervju för ett examensarbete i lärarprogrammet. De 

informerades att syftet med undersökningen var att ta reda på hur Värmlands Museum 

används i historieundervisningen och att de var välkomna att kontakta mig via email eller 

telefon vis eventuella frågor. Det var svårt att finna lärare som uppfyllde urvalskriteriet. 

Kontakt skedde med tolv skolor i och flera lärare som jag pratade med hade besökt Värmlands 

Museum för flera år sen eller nyligen men i ett annat syfte än historieundervisning. 

                                          

Innan sammanställningen utav intervjuguide, en för museipedagoger och en för lärare, lästes 

litteratur in för underlag till intervjufrågorna. Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) utav 

Steinar Kvale och Examensarbetet i lärarutbildningen (2006) utav Bo Johansson och Per 

                                                           
1 Se bilaga 1 
2 Se bilaga 2 
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Olov Svedner, gicks igenom innan intervjuerna utfördes för att få kunskap om hur 

intervjuerna skulle genomföras. 

 

Innan intervjuerna med museipedagogerna besöktes Värmlands Museum och de utställningar, 

Jag Herulen – en värmländsk historia och Stadsliv Karlstad, som troligen skulle nämnas 

under intervjun. Detta besök gjordes i ett förberedande syfte för att inhämta förkunskap till 

intervjuerna. 

 

Intervjuerna med museipedagogerna skedde individuellt på Värmlands Museum. Intervjuerna 

med lärarna genomfördes individuellt på respektive skola förutom en som skedde i hemmet 

hos en av lärarna som jag var bekant med sedan tidigare. Intervjuerna med lärarna inleddes 

med två uppstartningsfrågor om hur länge de arbetat och med vilken årskurs de besökt 

Värmlands Museum. Frågorna till både lärare och museipedagoger var centrerade till hur 

Värmlands Museum kan användas i skolans historieundervisning. Varje intervju avslutades 

med att lärarna och museipedagogerna blev tillfrågade om de ville berätta något ytterligare 

eller fråga någonting.  

 

1.5.4 Databearbetningsmetod 
Intervjuerna skrevs efter utförandet ner ord för ord i ett textdokument. Efter detta sorterades 

svaren utifrån intervjuguidernas frågor. Svaren sammanställdes utefter vad som 

överensstämde och skiljde dem åt.  

 

1.5.5 Etik 
Vid första kontakten och förfrågan till deltagande i undersökningen informerades de 

tillfrågade om undersökningens syfte och att undersökningen ingick i ett examensarbete för 

lärarprogrammet vid Karlstad universitet, samt  hänvisning till telefonnummer och email vid 

eventuella frågor.  
 

Samtliga intervjuer inleddes med en presentation utav undersökningens syfte och att 

intervjuerna skulle användas i ett examensarbete för lärarprogrammet. Innan intervjun startade 

tillfrågades lärarna och museipedagogerna ifall de godkände att intervjuerna spelades in på en 

Mp3-spelare. De informerades att intervjuerna skulle vara konfidentiella och att det var enbart 

jag som skulle lyssna på inspelningarna. Intervjuerna avslutades med att lärarna och 

museipedagogerna blev tillfrågade om de ville fråga något eller berätta något ytterligare. 
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Samtliga blev informerade om att intervjun skulle skrivas ut ord för ord i ett dokument och 

tillfrågades om de ville ta del av sin intervju innan sammanställningen skedde och om de ville 

ta del utav det färdiga arbetet. De sex deltagarna i undersökningen har i detta arbete fingerade 

namn. 

 

1.5.6 Tillförlitlighet och metodkritik 
De kvalitativa intervjuerna i undersökningen har följt två intervjuguider där frågeområdena 

var bestämda. Dock varierade följdfrågorna beroende på den intervjuades svar. Svaren har 

varken styrts eller lotsats fram. Undersökningen har baserats enbart på kvalitativa intervjuer 

och på grund av arbetets storlek tillämpades inga andra metoder som kunde användas för att 

styrka resultatet av intervjuerna.  

 

Undersökningens resultat är tillförligt när det gäller hur Värmlands Museum i dagsläget har 

utformat sin pedagogiska verksamhet och hur den nyttjats i historieundervisningen av de 

lärare som deltog i undersökningen. 
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2 Undersökningskapitel 
 

2.1 Litteraturgenomgång 
I följande kapitel presenteras litteratur som behandlar museets samhällsuppdrag, den 

pedagogiska verksamheten, dess roll i historieundervisningen, skolans styrdokument samt 

Värmlands Museums bidrag till historieundervisningen. 
 

2.1.1 Museernas samhällsuppdrag 
I museiutredningen 1986 fastslog regeringen museidefinitionen: ett museum är en institution 

som bevarar dokumentation om det kulturella arvet och om människan, hennes historia, miljö 

och utveckling. (Kulturdepartementet SOU 1994:51:27) Museets syfte är bildning för 

medborgarna och är en del utav samhällets kollektiva minne. Genom att minnas lär vi av våra 

erfarenheter, ser samband och förstår helheter. (Kulturdepartementet SOU 1994:51:42) 
 

2.1.2 Museet och den pedagogiska verksamheten  
Den pedagogiska verksamheten i bildningsperspektivet är en utav nyckelfunktionerna som 

utgör grunden för ett museum. Tillsammans med andra kulturinstitutioner har museet ett 

gemensamt ansvar för att vidga barns och ungas delaktighet i kulturlivet. (Statens kulturråd 

1999:5) Samverkan mellan skola och museum kan utveckla goda inlärningsmiljöer där 

eleverna kan möta flera olika uttryck för kunskaper. Det historiska perspektivet och 

möjligheterna till eget skapande, estetiska upplevelser, självständigt arbete med 

faktainhämtning och kritisk faktagranskning är viktiga aspekter som museernas miljö kan 

erbjuda. (Kulturdepartementet SOU 1995:84:497) Museet strävar efter att balansera 

spännande upplevelser och kunskapsförmedling. De flesta museer har i sina måldokument 

inskrivet att de i bildningsarbetet ska lägga särskild kraft på barn och ungdomar. (Statens 

kulturråd 1999:6) Upplevelsen med att arbeta med historieämnet på en plats utanför skolan 

skapar förutsättningar för ny kunskap och utvecklar nya arbetsmetoder då tillgången till 

skolans resurser saknas. (Hermansson Adler 2004:182) 

 

2.1.3 Levande historia med autentiska miljöer 
Under 1500-talet blev museer vanliga i Europa och under 1700-talet utvecklades två sorters 

museum, naturhistoriska och kulturhistoriska. De kulturhistoriska museerna kombinerar 

föremål så att de visas i en kronologisk ordning, vilket åstadkommer att museibesökaren 

färdas genom historien och lever sig in i den. (Larsson 2000:21) De föremål som ett museum 
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har att erbjuda kan stimulera elever till nyfikenhet och upptäckarlust. Elevens upplevelse vid 

föremålet eller på platsen kan vara stark eller svag. Upplevelsen kan bli autentisk, det vill säga 

äkta och oberoende. Den autentiska upplevelsen är individuell och beroende på elevens 

psykosociala och kunskapsmässiga förutsättningar. (Hermansson Adler 2004:182f) Med stöd 

utav dessa autentiska miljöer kan barn skapa sig inre bilder som stimulerar och berikar 

lärandet. Föremål från förr som återger livsvillkor och värderingar ger eleverna ett 

helhetsintryck utav historien (Borgström 2003:141)  

 

2.1.4 Museet i styrdokumenten. 
Skolans kulturpolitiska roll har betonats i läroplanerna sedan 1960-talet, där närsamhällets 

kulturliv ses som en resurs i skolan med estetiskpraktiska ämnen som viktiga inslag. 

(Kulturdepartementet SOU 1995:84:163) Historieämnet i skolan har ett ansvar för att eleverna 

ges tillfälle att arbeta med historiskt material samt att de orienterar sig i informationskällor 

som finns i dagsläget och därigenom kan värdera och bedöma dess tillförlitlighet. 

(www3.skolverket.se) I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lpo94, diskuteras den enskilda skolans utveckling, vilket kräver att 

undervisningsmålen ständigt prövas och nya metoder ska granskas och utvecklas. Arbetet för 

detta måste ske i samspel mellan elever och personal och i nära kontakt med både hemmet 

och det omgivande samhället. Efter genomgången grundskola ansvarar skolan för att varje 

elev har fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud och utvecklat sin förmåga 

till kreativt skapande. (Lärarförbundet 2004:15) 

 

2.1.5 Historieundervisning 
De nationella styrdokumenten ställer krav på historieundervisningens innehåll och form. 

Tillsammans med dessa ska läraren ta hänsyn till skolans lokala planer och elevernas 

erfarenhet och uppfattning av historieämnet. (Hermansson Adler 2004:12) Genom att studera 

historia och knyta ihop generationers erfarenheter kan en djupare kulturell identitet utvecklas 

och kunskap om familj, släkt, hembygd och lands historia skapar förståelse för människor och 

deras livsvillkor under skilda epoker. (www3.skolverket.se) Skolan ansvarar för att varje elev 

efter genomgången grundskola har en ingående kännedom om vårt svenska kulturarv. 

(Lärarförbundet 2004:15) 
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2.1.6 Historiemedvetande 
Ett centralt begrepp i historieundervisningen är historiemedvetande. Enligt Lindqvist är 

historiemedvetande upplevelser av sammanhang mellan tolkningar utav det förflutna, nutiden 

och perspektiv på framtiden och hur de är relaterade till varandra. (Lindqvist 2000:11) 

Kursplanen i historia beskriver begreppet historiemedvetandet med att skolan ska sträva efter 

att eleven ska förvärva ett historiemedvetande som underlättar tolkningar utav skeenden och 

händelser i nutiden och skapar en beredskap inför framtiden. (www3.skolverket.se) 

 

Marianne Poulsen har i en undersökning om historiemedvetandet bland ungdomar pekat på 

olika funktioner som kan förklara intresset med att leva sig in i historien. Poulsen menar att 

historia kan verka identitetsskapande. Enligt den tyske historikern Hans Ulrich Gumbrecht har 

människan ett behov av att uppleva det som har hänt innan den egna födelsen. Han kallar 

detta för ”mental stretching”, utvidga minnet. Detta menar Gumbrecht är svårt att göra 

intellektuellt utan lättare vid ett konkret arrangemang. (Larsson 2000:25f) 

 

2.1.7 Värmlands Museums bidrag till historieundervisningen 
Värmlands Museums mål är att främja ett livslång och lustfyllt lärande. 

(www.varmlandsmuseum.se/content?page=134) De utformade pedagogiska programmen3 på 

Värmlands Museum är anpassade till elevernas åldrar och utgår från skolans kursplaner. 

Utställningarna inbjuder grundskolan till diskussioner och berättande kring flera olika teman 

med pedagogiska program som kan kopplas till undervisningen i många skilda ämnen. 

(www.varmlandsmuseum.se/templates/files/skolprogram07_lag.pdf) 

 

2.1.8 Jag Herulen – en värmländsk historia 
Utställningen Jag Herulen – värmländsk historia, skildrar en kronologisk vandring i 

Värmlands historia från forntid till nutid. Inspirationen till utställningens namn kommer från 

en tidig tolkning utav runorna från Järsbergsstenen utanför Kristinehamn, där det troddes att 

det var en flyende Herul som ristat runorna. Herulerna var ett germanskt folk som levde under 

500-talet. (http://www.varmlandsmuseum.se/content?page=169)  

                                                           
3 Pedagogiska program kallas de skolprogram som Värmlands Museum erbjuder till skolan. Programmen finns 
samlade i en broschyr som finns att hämta i receptionen på Värmlands Museum och på deras hemsida  
www.varmlandsmuseum.se.  
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Vandringen startar med stenåldern som varade mellan åren 8000 till 1800 före Kristus. För 

ungefär niotusen år sedan sattes de första spåren av människans inträde i Värmland. På 

väggen finns kopior utav hällmålningar som de första människorna målade på klipphällar i 

Årjäng. Historievandringen fortsätter in i bronsåldern, år 1800 till 500 före Kristus, som visar 

att människorna hade kontakt med andra länder, i och med fynd av bronsföremål. Den sista 

epoken utav forntiden är inträdet i järnålder, år 500 före Kristus till år 1050 efter Kristus. 

Under denna tid började värmlänningarna bli bofasta och resa minnesmärken i form av 

runstenar som berättade om deras leverne. På golvet i utställningen finns kopior utav de 

ristade runor som blev funna på Järsbergsstenen i Kristinehamn. Fynd visar att järn 

framställdes ur myrmalm i Värmland och att metallen användes vid byteshandel och guld och 

silver införskaffades. (Värmlands Museum, guideunderlag till Herulen-utställningen)  

 

Vandringen fortsätter in i medeltiden som varade mellan åren 1050 till 1520. Denna del av 

utställningen skildrar kyrkan och kristendomens inträde med fynd från Botilsäters kyrka från 

1100-talet och Gräsmarks kyrka från 1510-talet. Medeltidsrummet berättar även om två 

omtalade värmländska medeltidsborgar. Den ena är Edsholms fogdeborg utanför Grums som 

brändes ner utav en skattetyngd bondehär år 1434. Den andra borgen är Saxholmens borg som 

ligger på en ö utanför Kristinehamn och som troligtvis byggdes som privatbostad. Skildringen 

av digerdöden och dess konsekvenser från 1300-talet finns även med i skepnaden utav en 

råtta. (Värmlands Museum, guideunderlag till Herulen-utställningen)  

 

Järnbrytningens tid mellan 1400-  till 1800-talet är nästa epok som utställningen framställer, 

med föremål med anknytning till järnhanteringen och en modell över en stånggång som 

användes för att pumpa upp grundvatten ur gruvan. I och med järnhanteringen ökade 

Värmlands befolkning och bruksamhällen växte fram. De första bruken anlades i östra 

Värmland. Järnindustrin bidrog även till Sveriges tillväxt, vilket medverkade till att 

handelsplatser, utskeppningsorter och städer etablerades. (Värmlands Museum, guideunderlag 

till Herulen-utställningen)  

 

Historievandringen fortsätter in på 1800-talet och berättar om värmlänningarnas emigration 

till Amerika mellan åren 1850 till 1930, samt om flytten till arbetsplatserna i Norrland och 

Norge. Industrialiseringen med den nya tekniken och de nya uppfinningarna skildras så som 
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postgång, telegrafer, landsvägar och transportmedel. Nils Ericsson från Filipstad spelade en 

avgörande roll för järnvägen och kanalerna. En annan känd värmlänning är även den svenske 

telekoncernen och teleindustrins grundare Lars Magnus Ericsson som föddes utanför Grums. 

Skogen och de så kallade träpatronerna fick under denna tid uppmärksamhet från 

industrimännen. Sågverk, massa- och pappersbruk etablerades runtom i Värmland. 

Fattighjonet Annas kista med ägodelar och träpatronernas välbeställda hem symboliserar i 

detta rum de sociala skillnaderna i 1800-talets Värmland. Frikyrko-, arbetar- och 

nykterhetsrörelser framställs för att visa folkets mål att förändra samhället. (Värmlands 

Museum, guideunderlag till Herulen-utställningen)  

 

Den sista epoken i vandringen är 1900-talet med dess händelserika sekel med urbaniseringen, 

folkhemsbyggen, månlandningar, teknisk utveckling och presentation av flera stora 

värmländska författare. (Dokument från Värmlands Museum om Herulen-utställningen)  

 

Alla epoker i utställningen innehåller ett flertal fynd som är daterade till respektive epok. 

Utställningen berättar även om kvinnornas historia så som deras medverkan i järnhanteringen 

mellan 1400-  till 1800-talet, där de arbetade i gruvorna med att borra hål för sprängning, slå 

ut glödande järn ur tackformar och krossade malm. Deras roll under 1800-talets 

bondesamhälle och självhushåll och den kvinnliga rösträttens införande år 1921. (Värmlands 

Museum, guideunderlag till Herulen-utställningen) 

 

Forntidens barn 

Det pedagogiska programmet Forntidens barn är utformat för eleverna från förskoleklass till 

skolår fem. I programmet får eleverna utifrån frågeställningen: hade stenålderns 

värmlänningar kontakt med omvärlden? känna på forntida föremål så som skrapor, yxor, 

rakknivar, spetsar, spännen och slipstenar från museets samlingar. Museipedagogerna berättar 

om ett mångkulturellt Värmland för länge sedan och jämför det forntida livet i Värmland med 

andra delar utav världen. (www.varmlandsmuseum.se/content?page=2059)    

 

Rena Rama Medeltiden 

Det pedagogiska programmet Rena Rama Medeltiden är liksom Forntidens barn utformat för 

att passa grundskolans tidigare år. I detta program berättar museipedagogerna om hur man 

levde på medeltiden och jämför likheter och olikheter med hur det är att leva idag. Från två 
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värmländska medeltidsborgar får eleverna undersöka arkeologiska fynd. 

(www.varmlandsmuseum.se/content?page=2296)  

 

Jag Herulen – pedagogiskt program 

I detta pedagogiska program får eleverna följa museipedagogerna i en vandring genom den 

värmländska historien. Museipedagogerna berättar om de första människorna på forntiden och 

fortsätter med skattetyngda grumsbönder som anlade brand på medeltidsborgen Edsholm och 

järnhanteringens betydelse Hagfors och Filipstad. För de äldre eleverna diskuteras teknisk 

utveckling, jämställdhet, beredskapstid och industrialiseringen på 1800-talet. För de yngre 

eleverna berättar museipedagogerna om häxprocesser, den svarta råttan som spred digerdöd i 

Värmland, gruvpigor och om innehållet i emigranternas väskor. 
(www.varmlandsmuseum.se/content?page=2048)  

 

2.1.9 Stadsliv Karlstad 
Denna utställning är uppbyggd kring olika teman beträffande staden Karlstad. Bland dessa 

teman finns handelsstaden, industristaden, hertigens stad och nöjesstaden. Utställningen 

skildrar  Karlstads historia, sägner om historiska personer så som Eva Lisa ”Sola i Kallsta” 

Holtz samt stadens förändringar i historisk tid och i nutid. Ett centralt tema är den stora 

branden som Karlstad drabbades av år 1865. På väggen inne i utställningen finns fotografier 

på över trehundra Karlstadsbor som tillsammans bildar Karlstad till den stad den är. Några av 

människorna är anonyma medan andra har haft uppdrag som har gynnat Karlstads utveckling. 

(www.varmlandsmuseum.se/content?page=72) 

 

Stadsliv Karlstad - pedagogiskt program 

I Stadsliv Karlstad berättar museipedagogerna för besökarna om stadens grundande utav  

Karl IX år 1584 och eleverna får känna på arkeologiska föremål. Museipedagogerna berättar 

också om skrån, handel och sägnerna kring historiska personer så som Madam Björn och Sola 

i Kallsta. För eleverna i skolåren fyra till sex visas en film som skildrar branden som utlöstes 

år 1865. Filmen visas även för eleverna i skolåren ett till tre om så önskas. Efter filmen 

diskuteras konsekvenserna i ett nu- och då-perspektiv. Museipedagogerna visar bildväggen 

med över trehundra fotografier och låter eleverna reflektera över när man blir Karlstadsbo. 

Via bildväggen visas även vad historien har betytt för Karlstad, hur staden har utvecklats och 

väcker elevernas tankar kring det framtida stadslivet. 

(www.varmlandsmuseum.se/content?page=1054)  
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2.1.10 Brott och straff 
I Brott och straff håller museipedagogerna visningar i fängelsemuseet på Hotell Bilan. 

Diskussion angående brott och straff i historien jämfört med nutiden och värderingar kring 

kriminalvården. Genom fokusering på människoöden berättar de om fångarna, deras vardag 

och deras rymningsförsök. Programmet är riktat från skolår ett till gymnasiet.  
(http://www.varmlandsmuseum.se/content?page=2040)  
 

2.2 Undersökning 
I detta kapitel sammanställs undersökningen i två underkapitel. En sammanställning utifrån de 

intervjuade museipedagogernas svar gällande hur Värmlands Museum förmedlar sitt statliga 

uppdrag mot skolan. En andra sammanställning utgår ifrån de intervjuade lärarna angående 

hur Värmlands Museum används i historieundervisningens för grundskolans tidigare år. 

  

2.2.1 Undersökningens deltagare 
I undersökningen har sammanlagt sex personer deltagit, två kvinnliga museipedagoger och 

fyra kvinnliga lärare. Museipedagogerna är anställda sedan ett respektive två år på Värmlands 

Museum i Karlstad och arbetar med museets verksamhet som riktar sig mot Värmlands läns 

skolor. De fyra lärarna har varit verksamma i sitt yrke mellan nio och trettio år. Lärarna 

arbetar vid fyra olika skolområden i Värmlands län. 
 

De sex deltagarna har i detta arbete fingerade namn: 

Museipedagog 1 – Sara 

Museipedagog 2 – Anna 

Lärare 1 – Madeleine  

Lärare 2 – Lotta 

Lärare 3 – Kristin  

Lärare 4 – Alice  

 
2.2.2 Sammanställning utav museipedagogernas intervjuer 
 
Museets uppdrag 

Båda museipedagogerna var eniga om att deras verksamhet och mål är att informera och 

sprida kunskap om historia till skola och allmänhet i Värmlands län. Sara betonade att det 

unika med museum är just de föremål som de har och deras ansvar med att bevara och vårda 
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dem samtidigt som de ska användas och visas. Sara menade att föremålen har sparats av en 

anledning och ska inte magasineras i obegränsad tid. Museet ska även vara med i tiden och ta 

upp aktuella ämnen. 

 

Lansering utav den pedagogiska verksamheten 

Sara berättade att de kontinuerligt försöker nå fler lärare och fånga deras intresse för vad de 

har att erbjuda. För att nå publicitet marknadsförs museet via programblad och broschyrer 

som skickas till lärare runt om i länet. Museipedagogerna anordnar lärarkvällar där de 

informerar om vad de har erbjuda, vilket har lett till positiv respons. ”Mun mot mun- 

metoden” då lärare berättar för kollegor ger ett bra gensvar, tyckte Sara. De två 

museipedagogerna berättade att flera lärare kontaktar dem via telefon och informerar om 

vilket område de studerar i sin historieundervisning. Ibland har lärarna förslag eller en 

förfrågan angående om Sara och Anna kan utforma ett pedagogiskt program utifrån det de 

arbetar med. Sara och Anna föreslår då olika idéer eller försöker tillsammans med läraren 

komma fram till ett pedagogiskt program, som sedan även kan erbjudas till fler lärare. Dessa 

lärare är guld värda, tyckte Sara. Anna framhöll att lärarna som besöker museet med sina 

klasser ska tycka att museet har en verksamhet som de kan använda på ett meningsfullt sätt i 

sin undervisning. 
 

Museibesök 

Sara ansåg att skolan har en värdefull möjlighet att låta eleverna upptäcka museet. Några utav 

besökarna, både elever och vuxna, blir hänförda och återkommer medan andra inte, men de 

har då fått tillfälle att se vad som finns och det är viktigt. Ett museibesök kan ge en ”aha-

upplevelse” och ett lärande på ett annat sätt än vad texter i böcker kan göra. Sara menade att 

det inte bara är historia utan även kulturhistoria med folktro, klädsel och mat som levandegörs 

på ett sätt som bidrar till ett effektivt lärande. Efter lärarkvällar märker museipedagogerna att 

lärarna gärna kommer på besök med sina klasser. Anna berättade att de vill utforma 

pedagogiska program och bli en del utav undervisningen men påpekar att det är viktigt att ha 

kvar att museet kan besökas som en ”krydda” i undervisningen. Sara påpekade även att 

tidigare fanns kulturbussning då klasser åkte gratis på länsbussarna och att de är beroende 

utav att lärarna med sina klasser kan ta sig till museet på ett praktiskt sätt. 
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Den pedagogiska verksamheten 

De pedagogiska programmen som erbjuds är olika från år till år. Förutom de permanenta 

utställningarna, Jag Herulen och Stadsliv Karlstad, konstrueras varje år tillfälliga 

utställningar som till exempel vid större högtider och då utformas pedagogiska program med 

historisk vinkling, berättade Anna. 

 

Värmlands Museum har under många år arbetat och tryckt specifika pedagogiska program för 

skolorna men båda museipedagogerna var osäkra på hur länge museet har erbjudit 

programmen. Enligt Anna satsades det stort på det för två år sedan. Sara berättade att 

museipedagogerna tidigare studerade de traditionella ämnena arkeologi, etnologi och konst 

men att museerna nu mer och mer efterfrågar att museipedagogerna även har lärarutbildning 

och erfarenhet från skolan. 

 

Båda museipedagogerna berättade att när utställningar konstrueras kan de ge synpunkter på 

hur skolklasser kan ha glädje utav den men att man inte enbart kan ta hänsyn till det. Anna 

framhöll att de har ett allmänhetsansvar vid framställningen av utställningar. Vidare berättade 

Anna att vissa utställningar lämpar sig bra för att utforma pedagogiska program till och att de 

även har pedagogiska program som inte baseras i en utställning utan i en annan byggnad till 

exempel Brott och Straff som visas i fängelsemuseet i Hotell Bilans källare. Både Sara och 

Anna berättade att de har pedagogiska program som riktar sig mot antingen yngre eller äldre 

elever och att de även har pedagogiska program som passar för alla åldrar. De tyckte dock att 

det kan vara svårt att hitta områden som alla är intresserade utav. Däremot kan en utställning 

som passar alla åldrar innehålla olika avdelningar och frågeställningar som är intressanta för 

de olika åldrarna, ansåg Sara.   
 

Stadsliv Karlstad  

Det pedagogiska programmet till den permanenta utställningen Stadsliv Karlstad är uppdelat i 

olika delar, berättade Anna. Den första delen innehåller stadens grundande med 

frågeställningar som: vad kommer en stad ifrån och varför har den fått namnet Karlstad? Den 

andra delen innefattar sägner, myter och figurer från staden. Figurerna som till exempel är 

madam Björn, Sola i Kallsta, Lambergsfrua och Hybelejen, finns gestaltade som pappdockor 

som eleverna kan hälsa på. I den tredje delen utav programmet diskuteras arkeologi och varför 

det grävs i staden. Eleverna får då titta på olika föremål. Som fjärde del diskuteras industrin i 

staden men mest med de äldre eleverna från mellanstadiet och uppåt. Industrialismen tas upp 
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och skillnaden mellan bondesamhälle och industrisamhälle diskuteras. Den femte delen 

innehåller människor med frågeställningen: när blir man Karlstadsbo? Vidare berättade Anna 

att man även reflekterar kring Karlstad som nöjesstad och centralort. Järnhanteringen, skogen 

och branden reflekteras ur ett historiskt perspektiv. Branden diskuteras med alla åldrarna. 

Anna upplevde att det går att dra många paralleller till branden och att eleverna oavsett om de 

går på lågstadiet eller gymnasiet får ett historiskt perspektiv och lär sig att reflektera hur en 

återuppbyggnad går till, vad väljs att bygga upp igen och varför väljs andra byggnadsmaterial. 

 

Jag Herulen 

Jag Herulen är en permanent utställning som har stått i tio år och den är på ett sätt tämligen 

tidlös då den handlar om Värmlands historia under de senaste tiotusen åren, berättade Sara. 

Utställningen innehåller uppbyggda miljöer och det gäller att komma ihåg att det kan vara 

svårt för de yngre eleverna att göra skillnad på museiföremål och scenografi, påpekade Sara.  

Tiotusen år under en visning på fyrtiofem minuter kan vara helt obegripligt för yngre elever.  

Utställningen har då delats upp i tre pedagogiska program som vardera tar fyrtiofem minuter, 

fortsatte Sara. Två utav programmen lämpar sig till både yngre och äldre elever, Forntidens 

barn och Rena Rama Medeltiden, medan det tredje Den gamla goda tiden? är riktat mot 

högstadiet och gymnasiet. När lärarna vill ha hela utställningen är det svårt att ta med allt, 

utan då blir oftast smakprov från de tre programmen med lite forntid, lite medeltid och lite 

1800-tal oavsett ålder, så vida de inte har önskat en specifik epok, då är det den som 

behandlas.  

 

I det pedagogisk programmet Forntidens barn behandlas den delen av utställningen som 

handlar om forntiden. Eleverna får sedan gå vidare till ett annat rum där de tittar på mer 

föremål än vad som visas i utställningen. Eleverna får prova uppsydda kläder och de får 

diskutera om hur man eventuellt var klädd under forntiden. De får även känna på riktiga 

stenyxor. En del utav dessa är museiföremål medan andra är kopior. Sara berättade vidare att 

de pratar mycket om bondestenåldern. Det blir övervikt på stenåldern även om bronsåldern 

och järnåldern diskuteras. Programmets frågeställningar riktar sig mot den forntida 

motsvarigheten till barnens värld. Sara ansåg också att det är viktigt med genusperspektivet 

och att man försöker ge en alternativ bild till forntiden än den stereotypa bilden och 

understryker att man inte vet exakt hur människans liv såg ut under denna tid.  
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I det pedagogiska programmet Rena Rama Medeltiden berättade Sara att det finns mycket 

föremål att studera i utställningen och att rekvisita inte har lika stor del i programmet jämfört 

med Forntidens barn. Sara försöker fokusera på de arkeologiska föremålen och att eleverna 

till exempel kan se att en sax såg annorlunda ut på medeltiden men att det fortfarande går att 

se att det är en sax. Det finns mycket att berätta om medeltiden och vad som det blir mest 

tyngdpunkt på beror på vilken bild eleverna har och vad de vet sedan tidigare. Sara 

koncentrerar visningen mycket till att jämföra två värmländska borgar som har grävts ut. Dels 

Edsholm vid Slottsbron som var en fogdeborg och brändes ner på grund utav missnöje med 

skatter. Dels Saxholmen utanför Kristinehamn som man tror har varit en privatbostad. Sara 

menade att genom att jämföra föremålen från de två borgarna kan man se att den ena är en 

militär anläggning och i den andra kan man tydligare se en familjs vardagsliv. 
 

I medeltidsrummet finns en svart råtta som far längs väggen och symboliserar digerdöden. 

Sara berättade att man diskuterar pesten och konsekvenserna utav sjukdomen samt att man 

jämför med nutiden. För de yngre eleverna ansåg Sara att det är viktigt att man berättar om att 

digerdödens konsekvenser inte skulle kunna förekomma i dagens läge. 

 

Det finns flera kyrkliga föremål och kristendomens inträde diskuteras också i Rena Rama 

Medeltiden, berättade Sara. 

 

Brott och straff 

Brott och Straff är ett tillfälligt pedagogiskt program som anordnas under två veckor men som 

är tänkt fortsätta under två veckor varje år. Programmet baseras i Hotell Bilans källare där det 

gamla fängelset finns kvar, berättade Anna. På en enkel nivå diskuteras vilka som satt 

fängslade och varför. Branden i Karlstad tas även upp under fängelsevisningen.  

 

Skolans kunskapsmål i de pedagogiska programmen 

Sara tyckte att museer blir mer och mer lyhörda för skolans värld. Museet utställningar riktar 

sig till allmänheten och museipedagogens jobb är att plocka ut och förpacka så att lärare och 

elever ska kunna ta till sig den del som är intressant för dem. Målet med skolprogrammen är 

naturligtvis att bli en del utav historieundervisningen. Både Sara och Anna berättade att de 

under utformandet av pedagogiska program sitter med skolans kursplaner framför sig och 

undersöker vad i museets utställning som kan användas för skolans väg mot kursplanens 

kunskapsmål.  
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Målen med de pedagogiska programmen 

Det beror på vilken nivå eleverna är på, svarade Sara. Det första är att de ska lära sig de 

grundläggande begreppen så som att de ska känna igen föremålen genom att 

museipedagogerna visar och berättar. Nästa steg är att få eleverna att tänka till genom att 

ställa frågor och motverka förutfattade meningar. Eleverna ska kunna ifrågasätta fakta och 

jämföra det med andra länder. Allra viktigast är nog att de sätter det de hör i relation till nutid, 

ansåg Sara. 

 

Besök utan visning 

Anna berättade att om lärare vill gå på museet med sina elever på egen hand utan visning med 

museipedagog, har de framställt ”gör det själv- guider” som går att ladda ner från deras 

hemsida på Internet. Till utställningen Stadsliv Karlstad finns material med förarbete, 

efterarbete och frågor under besöket som lärarna kan arbeta med i en vecka. Ett liknande 

guidematerial om utställningen Jag Herulen är under arbete och kommer även det att 

publiceras. Täta besök på museet behöver inte bli en kostnadsfråga för lärare som gärna vill ta 

med sina elever till museet ofta, då museibesök utan visning är kostnadsfritt, berättade Anna. 

 

Museets vision 

Museet och de pedagogiska programmens mål är att ge kunskap om historia till allmänheten 

och skolor berättade Anna. Museets vision är att bli en del utav undervisningen som en del i 

kursplanen då historia blir ett kärnämne. Sara påpekade att det även gäller för förskolan och 

grundskolans kursplaner. I och med att de är en del av undervisningen kan museipedagogerna 

upplysa skolorna vilka strävans- och kunskapsmål de kan hjälpa till att uppfylla.  

 

2.2.3 Sammanställning utav lärarnas intervjuer 
 
Museibesökarnas ålder 

Tillsammans hade de fyra lärarna besökt Värmlands Museum med elever från skolår två till 

sex. Sammanlagt sex museibesök. Madeleine både med en klass i skolår tre och fem, Lotta 

med en trefyra, Kristin med en tvåtrea och Alice med en klass i skolår sex. Eleverna var då i 

åldrarna åtta till tolv år.  
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Vad  

Samtliga lärare hade använts sig utav Värmlands Museums permanenta utställning Jag 

Herulen i sin historieundervisning, dock på olika sätt. Madeleine berättade att hon använde 

sig av utställningen för att introducera medeltiden. Kristin och hennes elever besökte hela Jag 

Herulen. Lotta berättade att hon besökte Jag Herulen som introduktion då eleverna skulle 

börja läsa om järn- och bronsåldern med fokusering till den forntida delen av utställningen. 

Alice berättade att hon besökte Jag Herulen med sina elever med inriktning på 1600-talet med 

gruv- och järnhanteringen. Inför besöket kontaktade Alice museet med en förfrågan om ett 

pedagogiskt program som kunde sättas ihop efter speciella önskemål. Madeleine berättade att 

hon även med sina elever i skolår tre besökte Värmlands Museums andra permanenta 

utställning Stadsliv Karlstad. Alice berättade att de besökte Hotell Bilan och det tillfälliga 

pedagogiska programmet om fängelset samma hösttermin som de besökte museet angående 

järnhanteringen. 

 

Samtliga lärare använde sig av en museipedagog som guidade dem under deras besök. 

Madeleine hade även besökt Jag Herulen utan en museipedagog som ledde visningen. 

 

Hur  

Madeleine berättade att när de besökte Stadsliv Karlstad hade eleverna arbetat under en tid 

med Värmland och läst om Karlstads historia och om människor som levt i Värmland för 

länge sedan så som Lambergsfrua, Sola i Kallsta och Fröding. Museibesöket blev en 

avslutning på arbetet, där en museipedagog berättade om utställningen. Madeleine berättade 

vidare att när femteklassen besökte museet och Jag Herulen, låg fokus på medeltiden men de 

gick hela vandringen och fick då lite extra historia. Ur den medeltida historien diskuterades 

digerdöden men Madeleine fokuserade mest på kyrkan med jämförelse hur det var då mot nu. 

Madeleine ville att museibesöket skull inspirera eleverna att tycka det skulle bli spännande att 

börja arbeta med medeltiden.  

 

Lotta berättade att syftet med deras museibesök var att introducera ett arbete med stenåldern 

och forntiden. Eleverna hade innan besöket läst om evolutionen med start från Big Bang och 

universums utveckling. En museipedagog guidade dem i Jag Herulen med inlandsisen som 

start och fortsatte i utställningen och berättade om forntiden i tre avsnitt. Lotta berättade 

vidare att museipedagogen använde sig utav rekvisita under visningen så som kläder och 

verktyg som hittats under utgrävningar. En av eleverna valdes ut att få prova kläderna och 
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under tiden berättade museipedagogen om hur det var att leva och vad man gjorde under 

forntiden. Eleverna fick känna på yxor och pilspetsar och gissa vad det var medan 

museipedagogen berättade om dem. 

 

Kristin berättade att de gick hela vandringen i Jag Herulen med en museipedagog som ledde 

visningen. De besökte museet ungefär i mitten av historieundervisningen. Kristin tyckte att 

början av vandringen blev en repetition för eleverna och de tyckte att det var roligt att de 

kände igen de olika avsnitten och de fick lite förförståelse samt lockelse för de epoker som 

läses under senare skolår. Kristin tyckte att de var bra att de besökte museet i mitten utav 

undervisningen. 
 

Alice berättade att de fokuserade museibesöket till enbart den del av Jag Herulen som 

behandlar 1600-talet och gruvhanteringen med en museipedagog som ledde visningen. 

Museipedagogen utgick från utställningen och inledde med att dela ut föremål till eleverna 

som de fick bära med sig tills det var dags att visa upp dem. Eleverna uppmanades att känna 

och gissa vad föremålet var tillverkat av och vad det användes till innan museipedagogen 

avslöjade dess syfte. Alice tyckte att visningen gjorde historien konkret och att 

museipedagogen fick eleverna att känna sig delaktiga. Alice berättade även om besöket i 

fängelsemuseet då museipedagogen berättade om hur Karlstad satsade på fångvården och 

jämförde med dagens penningvärde. Alice tyckte att visningen var konkret då eleverna tilläts 

gå in i fängelsecellerna och titta. Museipedagogen berättade om hur fångarna hade det i 

fängelset, vad de åt, hur de försökte rymma och hur de firade jul. Eleverna fick titta på 

inskrivningsdokument över fångarna där det stod beskrivet hur de såg ut och varför de befann 

sig i fängelset. Alice tyckte att det var intressant för eleverna och visningens upplägg gjorde 

det enkelt för eleverna att ta till sig historien. 

 

Förberedelser inför museibesöket 

Madeleine och Lotta berättade att inga förberedelser gjordes då syftet med museibesöket var 

att introducera ett arbete om medeltiden respektive forntiden. Likaså berättade Kristin och 

Alice att de inte heller gjorde några direkt förberedelser inför museibesöket. Deras elever 

hade dock studerat forntiden respektive gruvhanteringen, vilket resulterade i att de hade lite 

förkunskaper under visningen. Det kan lätt bli så när man bokar datum för visning, att 

planeringen inte stämmer tyckte Alice. 
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Däremot berättade Madeleine att då museibesöket i Stadsliv Karlstad skulle avsluta elevernas 

arbete om Värmland var tanken att de skulle få se och höra någon annan prata om Värmland. 

Eleverna studerade Värmland under en tid innan besöket och arbetet var uppdelat mellan 

lärare och fritidspedagoger. Med fritidspedagogerna arbetade eleverna estetiskt och med 

lärarna arbetade de i klassrummet med att skriva och forska. De forskade om olika ämnen så 

som vargen, Karlstad, Lambergsfrua, Sola i Kallsta och branden. 

 

Alice berättade att museipedagogerna inför besöket på fängelsemuseet skickade ut 

instuderingsmaterial. Materialet sovrades då Alice tyckte att det mer var riktat mot 

grundskolans senare år och gymnasiet. Alice berättade att hon förde en dialog med eleverna 

och knöt an instuderingsmaterialet till 1600- 1700-tal som de arbetade med angående hur det 

var att sitta i fängelse under den tiden och jämförde med hur det är i dagens läge. 

 

Uppföljning utav museibesöket 

Samtliga lärare berättade om att efterarbetet till museibesöket bestod av att fortsätta arbeta 

tämligen traditionellt i anslutning till respektive epok. Lotta och Kristin berättade även att 

eleverna kunde referera tillbaka till museets visningar i undervisningen. Kristin berättade 

också att eleverna efter besöket fick skriva om vad de hade upplevt i sina dagböcker. Alice 

berättade att hon förde en diskussion med sina elever angående om vad de hade sett under 

visningen med hur järnhanteringen såg ut i Värmland. 

 

Madeleine berättade att efter museibesöket i Stadsliv Karlstad sattes en teater ihop. Teatern 

skildrade Värmlands historia där skådespelarna reste i en tidsmaskin och gjorde nedslag under 

olika epoker och träffade olika värmlänningar från tillhörande tid. 

 

Både Madeleine och Lotta ansåg att ett museibesök hade fördelar gällande introduktion till ett 

arbetsområde i historia då eleverna blev intresserade och tyckte att det var spännande att 

påbörja arbetet. Madeleine tyckte även att museibesök som avslutning i undervisningen hade 

fördelar med att eleverna hade förståelse och ett annat intresse för vad de såg.  

 

Varför  

Lotta, Kristin och Alice berättade att de var sedan tidigare var förtrogna med museet och hade 

kännedom om vad som erbjöds. Alice tyckte att efter besökt museet på en lärarkväll fanns en 

etablerad kontakt som var lätt att återknyta till och boka en specialutformad visning. 
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Enligt Kristin och Madeleine valdes museibesöket utifrån upplevelsen och känslan som 

skapades i och med Jag Herulen´s upplägg. Kristin tyckte att ljudet och musiken åstadkom att 

fakta och årtal inte utgjorde den enda rollen för museibesöket och att upplevelsen stannade 

kvar länge hos eleverna. 

 

Madeleine och Lotta berättade även att de valde att använda museet i sin historieundervisning 

för att museet innehar äkta arkeologiska föremål som är funna i utgrävningar, vilket bidrar till 

att historien inte blir så abstrakt. Dessutom tyckte Madeleine att det är roligt med historia och 

museum. Alice tyckte att det är viktigt att eleverna inte enbart befinner sig i skolmiljö utan att 

lärare söker sig utåt i samhället och anordnar studiebesök i undervisningen. Hon berättade att 

oavsett vad undervisningen handlar om finns det alltid något att se på museet. Dock är det 

viktigt att inte greppa över för mycket under ett museibesök. 

 

Alla fyra lärarna var överens om att de i framtiden kommer att använda sig utav Värmlands 

Museum i sin historieundervisning. Lotta berättade att hon redan i dagsläget hade två 

museibesök inplanerade på Värmlands Museums teknikavdelning Lusten.   

 

Museibesök som resurs för kunskapsmålen 

Samtliga lärare var eniga om att ett museibesök är en bra resurs på vägen mot 

styrdokumentens kunskapsmål. Kristin och Alice tyckte att det var en bra resurs att nyttja då 

museibesöket är en konkret upplevelse och undervisningen blir inte enbart teoretisk. 
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3 Sammanfattning och diskussion 
 

3.1 Sammanfattning utav litteraturgenomgång 
Museet är en del utav samhällets kollektiva minne och dess uppdrag är att bevara det 

kulturella arvet med bildning för medborgarna som syfte. I bildningsperspektivet är museets 

pedagogiska verksamhets ändamål en del av det som utgör grunden. Genom integrationen 

mellan museum och skola kan eleverna möta olika uttryck för kunskaper. Museet kan erbjuda 

autentiska miljöer som ger eleverna en upplevelse och stimulera dem till upptäckarlust och 

nyfikenhet. Enligt Gumbrecht (2000) har människan ett behov av att uppleva det som har hänt 

innan den egna födelsen. Poulsen (2000) har i en undersökning om historiemedvetande och 

intresset att leva sig in i historien, pekat på att historia kan verka identitetsskapande. 

 

Historiemedvetande är ett centralt begrepp i historieundervisningen. Lindqvist (2000) 

definierar begreppet såsom att historiemedvetande är upplevelser av sammanhang mellan 

tolkningar av det förflutna, nutiden och perspektiv på framtiden och hur dessa är relaterade till 

varandra. Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet ska skolan pröva och utveckla arbetsmetoder i närsamhället och eleverna efter 

genomgången grundskola ska ha fått ett ökat intresset för samhällets kulturutbud. Kursplanen 

i historia betonar att eleverna ska ges tillfälle att arbeta med historiskt material. Genom att 

knyta ihop generationers erfarenhet kan en djupare kulturell identitet utvecklas och förståelse 

för människors livsvillkor under skilda epoker. 

 

Värmlands Museums mål är att främja ett lustfyllt och livslång lärande och bidrar till 

historieundervisningen med pedagogiska program som är utformade efter skolans kursplaner. 

De pedagogiska programmen är åldersanpassade och inbjuder grundskolan till diskussioner i 

olika teman. Flertalet utav programmen, Forntidens barn, Rena Rama Medeltiden och Jag 

Herulen, har fäste i Värmlands Museums permanenta utställning Jag Herulen, som är en 

vandring i Värmlands historia under tiotusen år. Ett pedagogiskt program grundas i en annan 

permanent utställning med samma namn, Stadsliv Karlstad. Museet erbjuder även tillfälliga 

pedagogiska program så som Brott och Straff som visas på fängelsemuseet i Hotell Bilans 

källare. 
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3.2 Sammanfattning utav undersökningens intervjuer 
 

Museipedagogernas intervjuer 

Verksamhetens mål på Värmlands Museum är att sprida kunskap om historia till allmänheten 

i Värmlands län och deras vision är att bli en del utav undervisningen med en plats i 

kursplanen. För att marknadsföra verksamheten till skolorna i regionen skickas broschyrer 

med de pedagogiska program som museet har att erbjuda. Museipedagogerna inbjuder även 

till lärarkvällar där de informerar om hur de kan bidra till historieundervisningen. Båda 

museipedagogerna påpekade att de även kan utforma individuella pedagogiska program efter 

specifika önskemål. Det är viktigt att lärarna tycker att museets pedagogiska program är 

meningsfulla inslag i deras undervisning. Värmlands Museum har ett allmänhetsansvar när 

utställningar konstrueras och museipedagogerna sammanställer utifrån dem pedagogiska 

program som skolan kan använda sig utav. I dagsläget har Värmlands Museum pedagogiska 

program som riktar sig till yngre och äldre åldrar samt program som riktar sig till alla åldrar. 

Det kan dock vara svårt att utforma pedagogiska program som är intressant för både yngre 

och äldre elever. En utställning kan däremot innehålla olika sektioner med olika 

frågeställningar som lämpar sig för de olika åldrarna. 

 

Två utav museet permanenta utställningar som används i historieundervisningen är Jag 

Herulen och Stadsliv Karlstad. Varje år utformas även tillfälliga utställningar. Dels inför 

större högtider med historiska vinklingar och dels ett pedagogiskt program, Brott och straff, 

som planeras att återkomma under en tidsperiod varje år och som visas på fängelsemuseet i 

Hotell Bilans källare. Till Stadsliv Karlstad finns ett pedagogisk program med namne, där 

staden Karlstad diskuteras ur historiskt perspektiv med grundandet, central-, industri- och 

nöjesstaden. Historiska personer gestaltas och branden tas upp. Till Jag Herulen finns fyra 

pedagogiska program varav tre riktar sig mot både yngre och äldre elever. Det fjärde 

pedagogiska programmet riktar sig mot grundskolans senare år och gymnasiet. De 

pedagogiska programmen är Forntidens barn, Rena Rama Medeltiden och Jag Herulen som 

är en visning av hela utställningen. Forntidens barn koncentreras till forntidens tre epoker, 

sten-, järn- och bronsåldern med rekvisita så som kläder och verktyg, som en del av 

programmet. Rena Rama Medeltiden fokuserar, beroende på elevernas erfarenhet, på 

jämförelse mellan två värmländska borgar som man tror att den ena är en fogdeborg och den 

andra en privatbostad. Digerdöden, kyrkan och kristendomen diskuteras också i programmet. 

Hela visningen av Jag Herulen kan vara svårbegripligt för yngre elever så under denna 
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visning tar museipedagogerna ofta smakprov från Forntidens barn, Rena Rama Medeltiden 

och det tredje pedagogiska programmet som innehåller 1800-talet och emigrationen. 

 

Museipedagogerna är lyhörda för skolans önskemål och använder skolans kursplaner under 

sammanställningen utav pedagogiska program och undersöker vad i museets utställningar 

som skolan kan ha användning av på vägen mot kunskapsmålen. Gemensamt för de 

pedagogiska programmen är att de historiska perspektiven sätts i relation till nutid, vilket även 

är målet för programmen samt att motverka förutfattade meningar och att eleverna ska kunna 

ifrågasätta fakta och jämföra det med andra länder. 

 

Lärarnas intervjuer 

De fyra lärarna hade tillsammans besökt Värmlands museum med elever i åldrarna åtta till 

tolv år under sex besök. Samtliga använde sig utav den permanenta utställningen Jag Herulen 

på varierande sätt. Den permanenta utställningen Stadsliv Karlstad och det tillfälliga 

pedagogiska programmet Brott och straff i Hotell Bilans fängelsemuseum hade också använts 

i två av lärarnas historieundervisning. I samtliga museibesök leddes visningarna av en 

museipedagog samt ett besök i Jag Herulen som leddes utav läraren själv. Museets 

utställningar användes av lärarna både som introduktion till en ny epok, som avslutning och 

mitt i ett arbetsområde. Antingen hela eller specifika delar i Jag Herulen nyttjades utav 

lärarna.  

 

Inga särskilda förberedelser gjordes inför museibesöket för fyra av skolklasserna. Dels för att 

två av besöken hade syfte att introducera en ny epok och dels att de två andra besöken så 

arbetade eleverna redan med respektive område och lärarna ansåg att de hade lite förkunskap. 

De två resterande skolklasserna gjorde däremot förberedelser då eleverna besökte museet som 

avslutning till ett arbete om Värmland och eleverna arbetat en tid innan med området, samt att 

museipedagogerna skickade instuderingsmaterial som användes utav läraren inför besöket på 

fängelsemuseet. 

 

Tre utav museibesöken följdes upp på tre olika sätt, läraren samtalade med eleverna, eleverna 

reflekterade i sina dagböcker och en teater som gestaltade Värmlands historia. I samtliga fall 

fortsatte historieundervisning traditionellt efter museibesök och uppföljning.  
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Lärarnas val för användning av Värmlands Museum i historieundervisningen innehöll flera 

aspekter. Dels för tidigare erfarenhet och kännedom om vad museet erbjuder. Dels för den 

konkretiserade historien och upplevelsen som museet förmedlar. Samtliga lärare var eniga om 

att museet är en bra resurs att nyttja i sin undervisningen för att uppnå styrdokumentens 

kunskapsmål. 

 

3.3 Diskussion 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur Värmlands Museum utarbetar sin verksamhet och 

förmedlar sitt samhällsuppdrag mot skolan samt hur verksamma lärare i praktiken nyttjar 

länsmuseet i historieundervisningen för grundskolans tidigare år. För att erhålla ett resultat har 

undersökningens syfte grundats på två frågeställningar som genom kvalitativa intervjuer har 

besvarats utav museipedagoger på Värmlands Museum och verksamma lärare på olika 

skolområden i Värmlands län.  

 

Kulturdepartementet (1994) har tilldelat Sveriges museer ett uppdrag att genom 

dokumentation bevara det kulturella arvet. I uppdraget ingår bildning för allmänheten. 

Resultatet av intervjuerna visar att museipedagogerna på Värmlands Museum är väl förtrogna 

med museets uppdrag. I intervjuerna betonade museipedagogerna samhällsansvaret som 

genomsyrar deras verksamhet. Museets utställningar konstrueras utifrån samhällsuppdraget 

och riktas till allmänheten. Museipedagogerna blir under konstruktionen tillfrågade hur skolan 

kan ha användning av den nya utställningen. Dock kan inte alltid museipedagogernas 

önskemål tillgodoses. 

 

Statens kulturråd (1999) framhåller att den pedagogiska verksamheten är en utav grunderna i 

bildningsperspektivet. Resultatet utifrån museipedagogernas intervjuer visar att Värmlands 

Museum med utgångspunkt från sitt samhällsuppdrag utformar den pedagogiska 

verksamheten på ett variationsrikt sätt som riktar sig till historieundervisningen för 

grundskolans tidigare år. Museet erbjuder olika pedagogiska program som marknadsförs via 

broschyrer som skickas ut till skolorna samt att museipedagogerna inbjuder lärare till 

lärarkvällar där de informerar om hur de kan använda museet i undervisningen. 

Museipedagogerna är medvetna och lyhörda inför skolans bildningsansvar. Lärare är 

välkomna att kontakta museipedagogerna med förslag eller förfrågan om individuella 

pedagogiska program och visningar. Enligt museipedagogerna uppskattas dessa önskemål och 
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de kan utformas tillsammans med lärarna. De pedagogiska programmen4 praktiseras i två utav 

museets permanenta utställningar5, Jag Herulen och Stadsliv Karlstad och riktas till 

grundskolans tidigare år från förskoleklass till skolår sex. Till Jag Herulen finns det tre 

pedagogiska program: Forntidens Barn, Rena Rama Medeltiden och Jag Herulen. Till 

Stadsliv Karlstad finns ett pedagogiskt program med samma namn. Till de permanenta 

utställningarna tillkommer även temporära utställningar med historiska perspektiv till 

exempel inför större högtider samt Brott och Straff 6, som är planerat att återkomma under en 

begränsat tid varje år. De pedagogiska program är utformade utifrån skolans kursplaner och 

kunskapsmål. Enligt museipedagogerna är det viktigt att skolan tycker att museets 

pedagogiska verksamhet är meningsfulla inslag i undervisningen. Målet med de pedagogisk 

programmen är att eleverna ska lära sig de grundläggande begreppen som till exempel att 

känna igen museiföremål. Museipedagogerna vill även att eleverna ska ställa frågor, 

ifrågasätta fakta och jämföra det med andra länder. Kritisk faktagranskning är en viktig aspekt 

som museets miljö kan erbjuda enligt Kulturdepartementet (1995). Det viktigaste målet enligt 

en av museipedagogerna, är att motverka stereotypa bilder och förutfattade meningar om 

historiens tidsepoker samt att kunna sätta fakta i relation till nutid. Sätta historisk fakta i ett 

nutidsperspektiv är ett centralt begrepp i historieundervisningen och ger eleverna ett 

historiemedvetande. Enligt kursplanen i historia ska skolan sträva efter att eleverna förvärvar 

ett historiemedvetande som underlättar tolkningar utav händelser i nutiden och skapar en 

beredskap för framtiden. 

 

Resultatet från lärarnas intervjuer visar en varierad användning av hur Värmlands Museum 

har nyttjats i historieundervisningen. Sammanlagt sex museibesök presenterades med olika 

genomföranden. Jag Herulen, både hela utställningen och specifika områden, besöktes av alla 

lärarna med olika syften. Utställningen användes för att dels introducera en ny epok och dels 

under studierna om ett särskilt område samt vandring genom hela utställningen. Stadsliv 

Karlstad besöktes för att avsluta ett arbetsområde. Även det tillfälliga pedagogiska 

programmet Brott och straff i Hotell Bilans fängelsemuseum besöktes. I samtliga museibesök 

leddes visningarna av en museipedagog förutom ett besök i Jag Herulen som leddes av 

läraren själv. Det som har använts av lärarna på Värmlands Museum uppvisar en kunskap om 

hur museet kan brukas. Vilket i sin tur visar på att Värmlands museum har nått ut till skolorna 

                                                           
4 Se sidorna 10-12 för ytterligare beskrivning:  Forntidens barn, Rena Rama Medeltiden, Jag Herulen, Stadsliv 
Karlstad  
5 Se sidorna 8 – 11 för ytterligare förklaring: Rubrikerna 2.1.8 och 2.1.9 
6 Se sidan 12 för ytterligare beskrivning: Rubrik 2.1.10 
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om hur de kan användas. Museipedagogerna är öppna och flexibla inför skolans önskemål. Är 

detta speciellt för Värmlands Museum eller uppvisar även andra svenska museum samma 

lyhördhet? 

  

Valet utav Värmlands museum som en del i undervisningen enligt resultatet från lärarnas 

intervjuer grundades på flera olika aspekter. Dels intresse och erfarenhet sedan tidigare. Dels 

konkritiseringen och upplevelsen som skapas utav utställningens upplägg med museiföremål 

och autentiska miljöer. Kulturdepartementet (1995) anser att integrationen mellan museet och 

skolan kan utveckla goda inlärningsmiljöer där eleverna kan möta flera uttryck för kunskaper. 

Enligt en av museipedagogerna kan ett museibesök ge en ”aha-upplevelse”, vilket bidrar till 

ett effektivt lärande genom att kulturhistorien levandegörs på ett annat sätt än vad faktatexter i 

litteratur gör. Museipedagogens åsikt stöds utav Larsson (2000) som skriver i rapporten Att 

resa i tiden, att den kronologiska ordning som kulturhistoriska museer kombinerar sina 

utställningar i, åstadkommer att museibesökaren färdas genom historien och lever sig in i den. 

Enligt Borgström (2003) kan de autentiska miljöerna bidra till att eleverna skapar inre bilder 

som berikar och stimulerar lärandet.  

 

Sveriges museer och skolor har båda ett viktigt uppdrag – bildning. Skolan ska förmedla en 

värdegrund, kunskap i olika former och en beredskap för framtiden så att eleverna kan vara 

delaktiga i ett demokratiskt samhälle. Museet kan bidra till skolans ansvar genom dess 

funktion som en del utav samhällets kollektiva minne. De historiska processerna i människans 

och samhällets utveckling kan ge eleverna en förståelse för livsvillkor och etiska aspekter som 

rådde under olika tidsepoker. Statens kulturråd (1999) och kulturdepartementet (1995) 

framhåller viktiga aspekter som museets miljö kan erbjuda. Dock ger skolans nationella 

styrdokument en vag tolkningsgrund för museibesök. I dagsläget står det skrivet i läroplanen 

för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet att eleverna efter 

genomgången grundskola ska erhålla ett ökat intresse för att ta del utav samhällets 

kulturutbud. I kursplanen i historia står det skrivet att skolan ansvarar för att eleverna ges 

tillfälle att arbeta med historiskt material. Värmlands Museum har en vision om att bli en del 

utav undervisningen med en plats i kursplanen när historia blir ett eget kärnämne, och även i 

grundskolans kursplaner. De intervjuade lärarna var överens om att ett museibesök är en 

resurs på vägen mot styrdokumentens kunskapsmål. Användningen av ett museum har en bred 

variation i historieundervisningen och även i andra skolämnen, vilket dock inte redovisas i 

detta arbete. Ett museibesök kan verka identitetsskapande och medverka till att historien blir 
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mindre abstrakt. Återkommande och gemensamt för undersökningens olika underkapitel är 

fördelarna med en integration mellan skola och museum. Finns det en möjlighet att 

Värmlands museums vision uppfylls och grundskolans kursplaner får ett tillägg eller 

revideras? Enligt läroplanen ska skolan utvecklas kvalitativt vilket kräver att 

undervisningsmålen och nya metoder ständigt prövas. Ett sådant arbete måste ske i samspel 

mellan elever och skolans personal i nära kontakt med både hem och omgivande samhälle. 

 

Under rubriken 1.4 Forskningsläge presenteras tidigare forskning om samarbete mellan 

museum och skola. De tre olika museerna, Kalmar läns Museum, ”Jamtli” Jämtlands läns 

museum och Värmlands Museum, som omnämns har drama som gemensam metod. Kalmars 

Läns Museum och Jamtli samarbetade med skolan genom att levandegöra historia i form utav 

upplevelse- och rollspelsdagar respektive en tidsresa där eleverna reser genom tid och rum. 

Värmlands Museums lokaler nyttjades då för att ge autenticitet för en gestaltning om 

emigrationen från Värmland till Amerika under ett temaarbete på en grundskola i Karlstad.  

Dramatisering av historiska människor och händelser är en värdefull metod att tillämpa där 

fakta växelverkar med inlevelse. Museets scenografi och föremål kan levandegöra 

gestaltningen och fördjupa kunskapen. Drama bidrar även till att uttrycka känslor på ett annat 

sätt än vad en teoretiskt föreställning om människors olika livsvillkor kan. John Dewey´s 

talesätt learning by doing tar skepnad i en dramatisering. I detta arbete har inte drama 

representerat något utav Värmlands Museums bidrag till grundskolans historieundervisning. 

Däremot presenterade Värmlands Museum flera bidrag som kan användas för en vandring i 

Värmlands historia under tiotusen år eller för att fördjupa sig i en specifik tidsepok där teori 

blandas med praktik, som har nyttjats av verksamma lärare med positiva resultat.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide till examensarbetet 

 

Frågor till museipedagoger 

 

Vad arbetar du med på museet? 

 

 Arbetar Värmlands museum mot skolorna i regionen? 

- På vilket sätt? 

- Hur länge har ni arbetat ut mot skolorna? 

 

 Hur kan Värmlands Museum användas i skolans undervisning i historia? 

- Olika pedagogiska program: Forntidens barn, Rena rama medeltiden, Jag 

Herulen och en gruvlig historia, berätta om dem. 

 Vilka delar utav historien har ni valt att återspegla? 

- Varför dem? 

 Vad är målet och syftet med de pedagogiska programmen?  

 Har ni guidade turer? 

  - Hur går de till? 

 Jag har inga fler frågor. Vill du ta upp något mer eller fråga någonting innan vi avslutar 

intervjun? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följdfrågor som var, hur, varför, förklara, berätta mer, används under intervjun vid eventuellt 

behov. 
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Bilaga 2 
Intervjuguide till examens arbetet 

 
Frågor till lärare 

 

Verksamma år:               Vilket årskurs besökte du Värmlands museum med? 

  

 Hur har du använt dig utav Värmlands museum i din historieundervisning? 

 Vilken utställning använde du dig av? Hela eller delar? 

- Använde du dig ett av museets pedagogiska program? Vilket? Vad Tyckte du? 

 Gjordes det några förberedelser innan besöket? 

 Vill du beskriva hur besöket gick till? 

- Vilka delar utav historien återspeglades? 

 Vad gjorde ni efter besöket? Följde ni upp museibesöket? 

 Tycker du att utställningen/pedagogiska program är en bra resurs för att uppnå målen i 

styrdokumenten? 

- På vilket sätt? 

 Hur kom det sig att du valde att använda dig av Värmlands museum i din undervisning? 

 Kommer du använda museet fler gånger? 

 Jag har inga fler frågor. Vill du ta upp något mer eller fråga någonting innan vi avslutar 

intervjun? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följdfrågor som var, hur, varför, förklara, berätta mer, används under intervjun vid eventuellt 

behov. 
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