
Undervisa i kulturmiljö
 

Röster från lärare och elever 
som utforskat kulturspår 

i landskapet



Kulturspår i landskapet

När såg du dig omkring i landskapet senast? Vilka spår 
från tidigare generationer känner du till i närheten av  
din skola? Genom att använda skolans närmiljö i under
visningen kan du som lärare skapa engagemang och  
förståelse för den plats där barnen bor och verkar. De 
flesta platser kan dessutom bli intressanta utgångspunkter 
i den traditionella undervisningen. 

Mellan 2016 och 2019 har ett 30tal lärare från Helgeland 
i Norge och Västerbotten i Sverige deltagit i projektet 
Kultur spår i landskapet – en resurs i skolan för att inspi
reras av arkeologer, skogskonsulenter, personal vid 
lärarutbildningen i Nesna och varandra med målet att  
i ännu högre utsträckning använda kulturlandskapet i 
undervisningen. Här får du möta några av dem och höra 
deras erfaren heter. 



AnnKristin Klausen från Helgeland musuem i Næsna rekommenderar  
alla lärare att upptäcka sin närmiljö tillsammans med eleverna.



”Jag är en sprallig kille och jag tycker att det är 
roligt att röra på mig och prata. Det får jag inte 
göra i klassrummet men här måste jag göra det.” 

ALVIS,  FURUVIKSSKOLAN I  LYCKSELE



Friluftsmuseet som klassrum

Hanna Nilsson är lärare på Furuviksskolan i Lycksele i  
Västerbotten. På vårterminen tar hon med sina elever  
till när belägna Skogsmuseet där de får praktiska ämnes
uppgifter samtidigt som de får byta miljö. Hon ser stora 
fördelar med att arbeta på det sättet. 

”Här kan vi göra allt som vi gör i klassrummet, fast på  
ett mer praktiskt sätt. Det passar särskilt bra till barn med 
spring i benen. Här får de röra sig mellan stationerna och 
har sedan lättare att koncentrera sig när de ska lösa olika 
uppdrag.”

På varje station finns en vuxen som ger en bakgrund och 
introduktion. Det kan vara en museiguide som berättar  
om en byggnad, maskin eller en gravplats. Eleverna får 
chans att ställa frågor och det blir ofta spontana samtal. 
För vissa elever kan miljön vara välbekant, men de har  
sällan reflekterat över varför det ser ut som det gör. För 
andra är det första gången de besöker platsen. 



Därefter följer alltid en skoluppgift. Det kan vara att 
be räkna omkrets, area och volym på byggnaden som just 
presenterats, att hitta geometriska figurer och namnge 
dem eller att fritt skapa egna berättelser och skriva ned, 
på svenska eller engelska.

Hanna har tagit för vana att fotografera de olika stationerna 
så att eleverna lättare kan återberätta och fortsätta arbetet 
senare i klassrummet. Hon har också tips på vilken vecko
dag som lämpar sig bäst för aktiviteter utanför klassrum
met.

”Torsdagar är en bra dag. Då har eleverna hunnit förbereda 
sig och dessutom bli lite trötta under veckan. Då är det 
välkommet med ett avbrott. På fredag kan vi använda 
materialet från exkursionen i skolarbete.”



Hanna Nilsson och Alvis trivs på Skogsmuseet.



”Alla människor är olika. Skolan måste försöka 
att möta fler elever på deras villkor och behov.”
          
KÅRE BØRLI,  LÄRARE HEMNES SENTRALSKOLE

Eleverna tycker om att vara ute. Det tilltalar olika elever på olika sätt.  
För vissa är för och efterarbetet viktigare och exkursionen blir en kul grej,  

för andra är exkursionen allt. 



Idébank för alla årskurser

Lärarna Kåre Børli och Frode Solbakken på Hemnes sentral 
skole utanför Mo i Rana delar det pedagogiska intresset 
för praktiska moment i undervisningen. De menar att det 
är en viktig del av inlärningen. Skolan har en lång tradition 
av undervisning utomhus men de har under projekttiden 
tagit steget längre och gjort en Kulturminneplan för 
skolans samtliga årskurser. Där kan skolans alla lärare 
enkelt hämta uppgifter att göra i närområdet. Övningarna 
knyter an till läroplanen i respektive årskurs.

Ändå kan det vara en tröskel att lämna klassrummet och 
gå ut. Det personliga intresset styr i hög grad menar de, 
och anser att det borde vara förenat med krav från skol
ledningen att uppfylla ett antal kulturmiljömål varje år.

”När vi har varit ute och tittat på kulturspår och eleverna 
fått förklarat vad det är för något, får de en identitet och 
relation till platsen. Många går tillbaka med sina föräldrar 
och berättar vad de lärt sig.”



”Förut var jag orolig i klassrummet. Jag  
pratade mycket, tjafsade och var allmänt  
stökig. För ett år sedan kom jag med i en  
grupp med elva elever från årskurs 3 till 9 
som fick olika uppdrag på skolan och  
runt om i Hemnes. Det passar mig perfekt.  
Det är lättare att vara i skolan nu när jag 
får vara ute tisdagar och torsdagar. 
De vuxna tycker att vi är duktiga och gör 
bra saker, och lärarna säger att de märker  
stor skillnad på mig nu.”

MARTIN, HEMNES SENTRALSKOLE
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Lärare Kristin Monsen i mitten med elever från Husøy skola.



Engagera lokalbefolkningen!

På ön Husøy i Træna kommun är Kristine Monsen lärare. 
Hon tar gärna med eleverna på exkursioner. Under en 
vårtermin, från februari till maj, arbetade eleverna i årskurs 
6 och 7 med att lära sig mer om de gamla sjömärkena 
som kallas stenkärringar. De bestämde sig tidigt för att 
försöka rusta upp en av dem med ny färg. Att projektet 
skulle utvecklas och bli så uppskattat och intressant hade 
hon ingen aning om där de startade. 

Det hela började med att eleverna skulle lära sig läsa kartor 
och placera ut de historiska sjömärkena på rätta ställen. 
Det väckte frågor om hur sjömärkena har använts, vem 
som har byggt dem, varför de har olika färg, varifrån de 
huggna stenarna kom, och mycket mera. 

”Jag hade hjälp av en lärarkandidat just den terminen, 
Annveig Moe, som bor på ön och är väldigt intresserad. 
Hon tog reda på mer än vi redan visste, och plötsligt var 
stora delar av befolkningen på ön involverade!”



Kristine Monsen och Annveig Moe.



Kristine Monsen och Annveig Moe ser stora fördelar med 
att engagera lokalbefolkningen i aktiviteterna. Det gör att 
eleverna engagerar sig ännu mer och känner samhörighet.

Eleverna är vana att vistas ute, men aktiviteterna i projektet 
kom ändå att sätta uthålligheten på prov. 

”Trots att vi har regelbunden schemalagd utevistelse så 
blev det här en helt ny upplevelse. Många hade aldrig  
gått så långt i terräng. Första gången var det några som 
tyckte att det var jobbigt förstås, men när vi hade varit  
på platsen sista gången frågade en av eleverna som från 
början var mest negativ om vi inte kunde gå dit fler gånger. 
Sammantaget var alla mycket nöjda och enga gerade.”



Andra roller

På Saxnäs skola i Västerbotten finns flera utbildade  
utomhuspedagoger. De har lång tradition av att förlägga 
aktiviteter utomhus, även om det har blivit mindre på  
senare år. Lärarna menar att skolan har brist på en sak: 
tid. Att förlägga lektioner utanför klassrummet kräver  
mer planering – alltså tid – än en traditionell lektion,  
och väljs därför lättare bort. Men de gånger som det  
blir utomhuslektioner är de desto mer uppskattade av 
eleverna. 

”Det är sådana dagar man lär sig något.”

En del elever på Saxnäs skola har flera mil till skolan. För 
att öka förståelsen och kunskapen om de olika platserna 
så har årskurs 4–5 gjort dagsutflykter till respektive elevs 
hemby. Barnen har berättat om platsen och tillsammans 
med andra vuxna har de lärt sig om byns historia, vilka 
som har bott i byn och varför den var välbefolkad förr  
och inte längre. 



Elever vid Saxnäs skola.



Lärarna har reflekterat över hur barnens roller förändras 
när de lämnar klassrummet. 

”En elev som är tyst och försiktig i klass -
rummet kan visa sig vara den som är mest 
praktisk och erfaren när vi kommer ut. 
Det kan få den eleven att växa. Vi fostrar 
ju framtidens ledare i skolorna. Vi kan hjälpa 
dem att skapa stolthet för sin plats och bli 
trygga i sig själva.”

MAGNUS JOHANSSON, LÄRARE SAXNÄS SKOLA



Positiva effekter av att bedriva platsbaserad  
undervisning:
 
•  Eleverna får ökad kunskap om sin närmiljö

•  Ökad kunskap skapar trygghet och förståelse

•  Eleverna övar sin fysiska och motoriska förmåga

•  Många elever växer med uppgiften och blir  
modigare

•  Många tillfällen till ahaupplevelser

•  Teoretiska färdigheter får praktisk betydelse



VILL DU VETA MER OM PROJEKTET ELLER FÅ TIPS PÅ HUR DU  

KAN ANVÄNDA KULTURLANDSKAPET I  UNDERVISNINGEN,  

VÄND DIG TILL VÄSTERBOTTENS MUSEUM I UMEÅ ELLER  

POLARSIRKELEN FRILUFTSRÅD I  NESNA.

ERIK.SANDEN@VBM.SE

PAL.VINJE@FRILUFTSRADET.NO




