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Stockholm 10 oktober 2018
Hans Bolin, Siiri Irskog & Anna McWilliams

Förord
Vi går längs med muren i Kristianopel, några går på den och andra på marken
bredvid. Vi rör oss sakta ut mot udden med havet på vår vänstra sida och
husvagnar och husbilar på gräsplätten till höger. Vi pratar om hur vackert
havet är, om att många svenskar tycker om att campa och att syrenerna blommar. Någon reagerar på att ordet ”syren” är likt namnet Syrien. En annan
undrar om det kostar mycket att campa och varför några av husvagnarna är
så stora.
Vi följer muren och pratar om varför man byggt den? Vem skulle den
skydda? Mot vem? När byggdes den? Vi pratar om krig mellan Danmark och
Sverige och om att våra gränser har ändrats sedan dess. En informationstavla
visar en bild på Kristian IV – vem var han?
Vi går vidare och kommer till en badplats med en brygga. I vattnet simmar
fiskar och vi står fascinerat och ser hur de simmar fram och tillbaka. Får man
fiska här? Vem får? Hur vet man vart man får fiska eller inte? En man som
fiskat mycket i sitt hemland har många frågor. Jag inser att jag inte kan många
namn på fiskarna vi har i Sverige. Vi pratar om att man får bada. Att här är det
långgrunt så här kan man ta med sig barnen. Ett par kvinnor säger att när
Ramadan är över ska de ta med familjerna hit, ha picknic och låta barnen bada.
Vi går vidare mot kyrkan om ligger mitt i byn. Vi hoppas på att kunna gå
in men får veta att det snart är begravning. Vi beskriver orden kopplat till
begravning och död och sedan går vi in på kyrkogården. Här blir frågorna
många: Hur begraver vi människor i Sverige. Ligger de verkligen där under
marken? Vem gör stenarna? Är de dyra? Måste man betala för sin plats?
Varför står några stenar uppradade vid sidan. Det tar en stund att svara och
sedan går vi ut genom en sidogrind och fortsätter längs en gångväg mellan
husen. Träden vid sidan av gången blommar. En man frågar varför det inte
finns några apelsiner eller annan frukt på träden. Han tycker det är väldigt
konstigt – hemma är det apelsiner överallt, menar han. Vi berättar om klimatet, kylan och om hur vi måste importera våra apelsiner från områden där
det är varmare. Det blir många nya ord men vi har inte bråttom utan fortsätter förklara medan vi går framåt.
Vid en busskur står en grupp och tittar på busstidtabellen. Det går färre
bussar här än inne i stan, varför är det så? Vilken buss behöver man ta om
man ska åka hit själv någon gång? Några andra läser en skylt om krig mellan

danskar och svenskar men det är många ord de inte förstår. Vi förklarar, hittar andra ord, gestikulerar och till slut är de med. Kanske inte på alla detaljer
men tillräckligt för att förstå sammanhanget och vi går vidare till några träd.
Vad är de för träd? Vi tror att det är päron, äpple och körsbär.
På så sätt rör sig våra samtal från allt mellan platsens historia och de lämningar vi kan se av den till hur människorna som bor här nu har det, hur man
semestrar i Sverige och hur lika och olika saker kan vara mellan olika länder.
Vi kommer ner till vattnet igen. Flera sitter och tittar ut och njuter av fläkten
från havet i det varma vädret. Vi säger att vi behöver gå tillbaka till bussen
och en av studenterna utbrister: ”Men varför? Det är ju så fint och skönt!” Vi
säger att platsen är allas och att de kan komma tillbaka när de vill. Vi rör oss
mot bussen och inom en timme är vi tillbaka i Karlskrona.
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INTRODUKTION

Introduktion
Denna lärarhandledning har tagits fram som del av forskningsprojektet Kulturmiljörelaterad SFI, ett samarbete mellan Södertörns högskola, Blekinge
museum och Stockholms stad. I projektet har vi studerat hur kulturarv och
kulturmiljöer kan integreras med språkundervisningen för nyanlända.
Landskapet omkring oss är fullt av spår och lämningar som berättar om människans historia från forntid till nutid. Med kulturmiljöer menar vi mindre
områden i detta landskap, områden som kan vara typiska för vissa tider eller
innehålla spår från olika tidsperioder. Denna lärarhandledning vänder sig till
SFI-lärare som vill lägga en del av sin undervisning utomhus i relation till den
närliggande kultur- och naturmiljön.
Det finns många fördelar med denna typ av undervisning som ligger
parallellt med själva språkinlärandet. Den främsta av dessa är vikten av att
komma ut från klassrummet och med alla sinnen möta den fysiska miljön
(Szczepanski 2013). Under vandringar i kulturmiljöer pågår samtalen på ett
mer avslappnat sätt vilket kan uppmuntra fler att prata och öva sin svenska,
både de som normalt pratar i klassrummet men även de som tycker att själva
klassrumssituationen är svårare. En kulturmiljörelaterad utomhusundervisning kan utföras i såväl stadsmiljöer som i mindre tätbebyggda områden
utanför staden. Denna handledning erbjuder exempel på besök till miljöer
både i och utanför staden (se bilaga 1 och 2) och vår förhoppning är att den
kan väcka intresse och inspiration hos SFI-lärare att själva planera och
genomföra sin egen utomhusundervisning.

Syfte och målgrupp
Att inrikta undervisningen mot miljöer utanför staden kan bidra till att öka
medvetenheten om olika naturlandskap och miljöernas kulturhistoriska
innehåll. Syftet med undervisningen är inte att enbart förmedla landskapets
natur- eller kulturhistoriska innehåll utan att också att försöka ge SFI-eleverna möjlighet att möta olika miljöer som kan skapa större medvetenhet och
kunskap om omvärlden. Ett exempel på detta är allemansrätten och allas rätt
att vistas i skog och mark, allas möjlighet till rekreation och fritidsaktiviteter
och möjlighet att kunna besöka kulturhistoriska platser samt att uppleva
landsbygden och komma nära naturen (för mer information om Allemansrätten på lätt svenska se Naturvårdsverkets hemsida).
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Att komma ut i områden som man normalt inte rör sig i, eller ge de områden man faktiskt rör sig i en bakgrund och historia, hjälper till att orientera
sig och att känna sig mer hemma. Detta ökar sannolikheten att man även i
framtiden kommer att söka sig tillbaka till de områden som man besökt och
våga sig ut till nya obekanta områden. En kulturmiljörelaterad undervisning
handlar i första hand om att ge SFI-elever och nyanlända möjlighet att möta
olika natur- och kulturmiljöer och att förstå att dessa platser är tillgängliga
för alla oavsett bakgrund. Handledningen ligger i linje med läroplanen för
vuxenutbildningen där förtrogenhet med kultur, historia och det svenska och
nordiska kulturarvet särskilt betonas. Den ligger också i linje med kursplanen
för SFI där vikten av att utveckla elevernas interkulturella kompetens poängteras (Skolverket 2018).
Lärarna behöver inte ha specialkunskaper i ämnen som berör historia eller
kulturmiljö och läraren bestämmer själv hur hen vill lägga upp undervisningen utifrån sina egna intressen och kunskaper. Målgruppen för denna
handledning är lärare i svenska som andraspråk som i sin undervisning
möter nyanlända. I handledningen presenteras exempel på utomhusundervisning som kombinerar språkinlärning och närområdeskunskap. Materialet
kan enkelt anpassas till de olika nivåerna och kan användas från Studieväg
1A till 3D.
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Planering av undervisning
Oavsett var din skola är lokaliserad så finns det alltid möjligheter att genomföra besök till intressanta besöksmål och miljöer med dina elever. Undervisning med besök till ett för många elever nytt och spännande besöksmål
kan planeras och genomföras på olika sätt, bland annat beroende på vilka
tidsramar som står till lärarens förfogande. Ett förslag är att läraren, utifrån
sin egen erfarenhet och/eller eget kunskapsintresse, väljer ett besöksmål vars
natur- eller kulturhistoriska innehåll får fungera som tema för undervisningen av eleverna. Nedan listas ett antal hemsidor där du kan inhämta information om intressanta besöksmål och kulturmiljöer.
Innehållet i och antalet tillfällen för undervisningen anpassas naturligtvis
efter elevernas språkliga nivåer men också till lärarnas undervisningsresurser. Ett kortare undervisningsupplägg kan exempelvis omfatta tre undervisningstillfällen för varje elevgrupp. Detta är uppbyggt för att eleverna ska få
information, ord och begrepp upprepade på olika sätt för att öka förståelsen.

I klassrummet
Läraren ger först en introduktion i klassrummet och med hjälp av bildspel,
kartor och språkligt anpassade texter presenteras det planerade besöket eller
vandringen. Här får eleverna möjlighet att lära sig nya ord och begrepp som
sedan blir återkommande under den fortsatta undervisningen. Förberedelsen
i klassrummet inför det kommande utomhusbesöket är viktigt för att eleverna lättare skall kunna relatera sina språkkunskaper och få ett större utbyte
av det kommande besöket.

Undervisning utomhus
Under det andra undervisningstillfället genomförs det planerade besöket till
platsen som studeras. Avgörande för denna är vilka tidsramar som läraren
har till förfogande och valet av besöksmål bör därför anpassas med hänsyn
till kommunikationer och elevernas schemalagda undervisning. Sammanställ
gärna ett instuderingsmaterial med information om vad ni ska besöka som
eleverna kan ha med sig under besöket (se exempel i bilagan).
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Återkoppling i klassrummet
Under det tredje och sista tillfället är eleverna tillbaka i klassrummet för att
återkoppla till vandringen och de platser som besökts. Återkoppla vandringen till presentationen och bildspelet från introduktionstillfället. Addera
gärna bildspelet med ytterligare bilder från besöket så att eleverna känner
delaktighet och lättare kan relatera till sina upplevelser. En effektiv och avslappnad samtalsmiljö kan uppnås genom att elever och lärare samlas kring
ett bord och gemensamt går igenom elevernas och gruppens erfarenheter
från besöket.
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Att hitta information
Alla platser har en historia och det finns flera olika sätt att söka information
om dessa. Nedan listar vi några länkar som kan ge tips om spännande och
intressanta miljöer och besöksmål i ditt närområde. Har man svårt att komma på idéer kan man börja med att ställa frågor till varför det ser ut som det
gör omkring oss idag. Nedan finns förslag på frågor som kan hjälpa dig att
komma igång. Sedan följer flera förslag på var man kan söka information.
Flera platser har också redan färdigställda vandringsleder, kulturstigar,
parker och naturreservat, etc., ofta med tillgängligt informationsmaterial i
form av skyltar på plats eller länkar på kommunens hemsidor.
•

Vad heter gatan där vi är? Var kommer namnet ifrån?

•

Vad heter gator och torg runt omkring? Säger namnen något om vad platserna använts till tidigare? Hur har de förändrats över tid?

•

Vad heter staden? Kan vi säga något om varför staden grundades från dess
namn? Var det en bruksstad, en handelsstad eller kanske en hamnstad?
Grundades staden kanske först under 1800–1900-talet när tågförbindelserna
byggdes ut?

•

Vad finns utanför staden? Vad säger dessa områden om hur de använts förr
och hur de används nu? Hur har dessa områden förändrats över tid?

Länsmuseet eller ditt lokala museum
Ett första steg kan vara att kontakta ditt länsmuseum, stadsmuseum eller annat lokalt museum som har kunskap om utbudet av besöksmål i just ditt
område. Många museer har information på sina hemsidor men du kan också
ta kontakt med deras informationsansvariga för att få råd om hur du söker
information om kulturarvet. Museerna har ofta kompetens inom en rad områden som berör kulturarvet, exempelvis arkeologer, historiker, arkivarier
och pedagoger.

Din hemkommun
Kommunerna kan ge dig information om kulturmiljöer och andra intressanta platser i närområdet. Vissa områden och platser ansvarar kommunerna
själva för och kan bidra med fördjupad information om dessa. Varje kom-
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mun har även ett kommunarkiv där du kan fördjupa undervisningen ytterligare. På kommunens hemsida hittar du länkar även till parker, kulturstigar
och naturreservat (se exempel i bilagan).

Länsstyrelsen
Hos länsstyrelsen kan du finna allmän information om begreppen som kulturarv, kulturmiljö och allemansrätt. På länsstyrelsens hemsida finns information kring besöksmål och vandringsleder som berör hela länet (se exempel
i bilagan).

Bibliotek
Det lokala biblioteket har vanligtvis litteratur kring den lokala natur- och
kulturmiljön och dess historia. Dessa böcker innehåller ofta äldre bilder som
kan användas för att jämföra hur det ser ut på platser idag och hur det förändrats över tid.

Hembygdsföreningar
Bygdeband är en öppen föreningsdriven webbplats för lokalhistoriskt
material och är uppbyggd kring platser runt om i Sverige. Med över en miljon
platser, personer, bilder och dokument är Bygdeband Sveriges enda rikstäckande webbplats för lokalhistoria. Bakom materialet står ca 620 hembygdsföreningar.
http://www.bygdeband.se

Digitala källor för egen informationssökning
Det finns också många digitala informationskällor där du själv kan utforska
ditt närområde och på så sätt planera dina egna vandringar och besök till intressanta kulturmiljöer i din närhet. Nedan har vi listat några av de informationskällor som vi använt oss av inom vårt projekt.

Kringla
Kringla är en så kallad samsöktjänst där du hittar information från svenska
museer, arkiv och register till exempel Världskulturmuseet, Tekniska museet,
Historiska museet och Riksantikvarieämbetet. Det rör sig om allt från föremål och fotografier till information om byggnader och fornlämningar.
www.kringla.nu
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Fornsök
Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor
om kulturarv och kulturmiljöer. Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök
innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga
kulturhistoriska lämningar i Sverige.
https://www.raa.se/hitta-information/fornsok
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Slutord
Historien finns överallt omkring oss och om man hittar rätt verktyg blir det
lätt att undersöka den. Genom undervisning i dessa miljöer blir det möjligt
att hjälpa nyanlända att förstå det samhälle de nu är en del av. Hur kommer
det sig att omgivningen ser ut som den gör? Hur har dagens samhälle utvecklats och hur påverkar detta hur människor lever idag? Hur kan det område jag befinner mig i berätta om den lokala, regionala och nationella historien? Hur man gör detta kan se väldigt olika ut men vi har försökt att i
denna handledning ge förslag på sätt att upptäcka sin närmiljö. Genom detta
hjälper man elevernas språk att utvecklas och ger de ord de lär sig mer
mening och kontext.
Genom detta projekt har vi också fått uppleva att det finns många fler
fördelar med att förlägga delar av undervisningen utanför klassrummet. Det
bryter upp den ibland lite stela uppdelningen mellan elev och lärare och
främjar diskussioner och samtal. Detta kan vara en stor hjälp för de som
finner det svårare att prata i klassrummet. Det hjälper också eleverna att hitta
till nya områden och miljöer som de annars inte rör sig i. Genom att arbeta
med dessa platser genom språk, historia och genom fysiska besök, ger man
eleverna en större kontext och ökar därmed förståelsen och kunskapen för
både språket och det samhälle som orden beskriver.
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Bilaga 1
Lyckåleden, Karlskrona kommun
Exemplet Lyckåleden, Karlskrona kommun i Blekinge genomfördes tillsammans med Sfi-lärare och elever Spår 1A under juni 2017.
Vid det första undervisningstillfället visades ett bildspel som presenterade
upplägget för den kulturmiljörelaterade utomhusundervisningen. Presentationen utgick från temat Platser med historia under vilken olika platsers
betydelse introduceras för eleverna inför den kommande vandringen utmed
Lyckebyån. Under bildspelet diskuterades nya, och för många elever ovanliga
ord som relaterade till temat. Eleverna fick även en kortare text som läsövning innehållande ord som i allmänhet anknyter till olika platser och deras
historiska innehåll. Undervisningen avslutades med en presentation av den
planerade vandringen utmed Lyckebyån som ligger strax utanför Karlskrona.
I samband med vandringen fick eleverna ett häfte med kortare information
om de olika besöksmålen längs Lyckåleden. Texten till läsövningen och häftet
inför vandringen presenteras sist i bilagan. Under sista lektionstillfället fick
vi möjlighet att reflektera över det vi sett och repetera ord och information.

Exempel på länkar med information om allmänna kulturstigar,
vandringsleder och besöksmål i Karlskrona:
På Karlskrona kommuns hemsida hittar du länkar till flera parker, kulturstigar och naturreservat.
https://www.karlskrona.se/kultur-fritid-och-turism/natur-och-friluftsliv/
På länsstyrelsens hemsida kan du ladda ner Blekinge utflyktsguide med
besöksmål och vandringsleder i hela Blekinge län.
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/djurochnatur/friluftsliv/blekingeutflyktsguide/Pages/default.aspx
Broar till historien
Broartillhistorien.se är en webbportal och verktyg för dig som pedagog på
skola eller kulturarvsinstitution. Inriktningen är arbete med källor för elever
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i grundskola. Bakom Broar till historien i Blekinge står Blekinge museum,
Blekingearkivet, Slöjd i Blekinge och Regional biblioteksutveckling Blekinge
och Kronoberg.
http://broartillhistorien.se/

Lektion 1 – Förberedande lektion i klassrummet
Platser med historia
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Det finns olika platser

Busshållsplats

Badplats

Mötesplatser

23

Båtplats

Religiösa platser

24

Kyrkor

Moské

Det finns gamla platser

25

Det finns nya platser

Det finns platser på landsbygden

Det finns platser i staden

Foto: Holger Ellgaard 2009.
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Förr i tiden bodde och arbetade många människor utanför staden.

27

Man hade djur som får, kor, hästar och höns.

Presentation av vandringen utmed Lyckebyån
Inför utomhusundervisningen fick eleverna se ett bildspel där vi berättade
om de platser som skulle besökas under den kommande vandringen. Denna
var baserad på bilderna i informationshäftet nedan.
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Lektion 2 – Informationshäfte för utomhusundervisningen
Detta är häftet som skrevs ut och togs med på vandringen.

1.
2.
3.
4.

Mariefors pappersbruk
Augerums kvarn
Kummelns gravfält
Lyckå slottsruin
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1. Mariefors pappersbruk.

I Mariefors finns en stor damm. Den byggdes år 1805. Mariefors var först ett
pappersbruk.

Mariefors gård.
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Mariefors har också varit hattfabrik, tvålfabrik, oljekvarn och gjuteri.

Lyckebyån.
Lyckebyån har mycket historia. Ån börjar i Småland och slutar i Lyckeby.
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Det finns många kvarnar och dammar vid ån. Tidigare var ån viktig för
handel med Småland. Idag kommer Karlskronas vatten från Lyckebyån.
2. Augerums kvarn.

I Augerum finns en kvarn. Den är 100 år gammal. I kvarnen gjorde man mjöl.

En vattenkvarn.
32

Augerum

Augerum är en by utanför Karlskrona. Byn är mycket gammal. Den är 700 år gammal.
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Augerums herrgård Foto: Jan Ainali

Husen är från 1800-talet. Här finns hus för fattiga och rika. Det finns en
herrgård och stugor.

I Augerum finns en gammal trädgård. Där odlade man grönsaker, frukt och
medicin. Varorna sålde man i Karlskrona.
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3. Kummelns gravfält

Foton: Katarina Olsson.

Utanför Karlskrona finns ett gammalt gravfält. Det är från vikingatiden. Det
är 1200 år gammalt.
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4. Lyckå slottsruin

Lyckå slott byggdes år 1545. Då var Blekinge danskt. Det låg i Danmark.

Kungen skyddade staden Lyckeby mot bönder och mot Sverige.
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Lektion 3 – Avslutande lektion i klassrummet.
För den avslutande lektionen i klassrummet använde vi de bilder som vi
använt vid lektion 1 och 2 men även bilder vi tagit under vandringen med
eleverna. Tillsammans med eleverna diskuterade vi utifrån bilderna vad vi
sett. På så sätt upprepade vi och övade ord och information. De fick också
arbeta med texter om platsen och själva skriva egna texter om upplevelsen.
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Läsövning
Läsövningen behöver förstås vara anpassad till elevernas nivå och relatera till
undervisningens återkommande ord och uttryck. Den användes under första
lektionen men vi återkom också till den under tredje och sista lektionen.
Vi ska prata om platser och platsernas historia. Det finns många olika platser.
Det finns badplatser, flygplatser, arbetsplatser, busshållsplatser, mötesplatser,
religiösa platser och idrottsplatser. En plats kan ligga i staden eller på landet.
Vi ska prata om platser på landet. De finns utanför staden. Där finns det skogar, ängar, gårdar, kyrkor och djur. Det är bra att kunna olika platser. Många
platser har en historia om gamla tider. Det finns många platser som har
historia i Karlskrona. Det finns gamla hus, arbetsplatser, vägar och kyrkor.
Historia berättar om människor som levde för länge sedan.
Vad hade de för arbete? Var de rika eller fattiga?
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Bilaga 2
Södermalm, Stockholm
Lektion 2 – Informationshäfte för vandringen
Detta är häftet som skrevs ut och togs med på vandringen.
Promenad på Södermalm

1.
2.
3.
4.
5.

Mosebacke torg
Slussen
Mariahissen
Münchenbryggeriet
Kristinehov
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1. Mosebacke torg 2016

Foto: Holger Ellgaard

Området heter Mosebacke efter en kvarn som låg på platsen på 1600-talet.
Kvarnen hette Mosis kvarn. Torget skapades 1857 efter en brand. Många hus
förstördes i branden.

Ritning av vattentornet som byggdes 1896.
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2. Slussen/Katarinahissen

Katarinahissen 1896.

Foto: Peter Haas

Katarinahissen 2011. 115 år har gått mellan bilderna. Den första hissen byggdes 1883. Den hiss som står här idag byggdes 1933.
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Målning av: Carl August Tholander

Såhär såg Slussen ut omkring år 1900.

Foto: Svenska Dagbladet 1935

Fotot visar invigningen av Slussen 1935. Slussen byggdes om i början av
1930-talet för att vara anpassad till biltrafiken. Då fanns det inte så många
bilar i Stockholm som det gör idag.
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Bellmanhuset ligger på Urvädersgränd 3. Huset ligger nära Mosebacke torg.
I detta hus bodde Carl Michael Bellman mellan åren 1770–1774.

Målning av: Per Krafft

Carl Michael Bellman var en poet som skrev verser och dikter. Han levde
mellan 1740–1795.
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3. Mariahissen

Mariahissen år 1898
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Mariahissen år 2018. Bilderna är tagna på samma plats men det är 120 år mellan dem.

Hissen byggdes för att transportera arbetare från sina hus till hamnen.
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Mariahissen från vattnet år 2012
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4. Münchenbryggeriet

Foto av Münchenbryggeriet 2012. Denna plats har haft flera industrier som tillverkat
bland annat kläder och öl. Byggnaderna har byggts under flera olika tillfällen. Foto: Holger
Ellgaard

Öl som tillverkades i Münchenbryggeriet kördes ut med häst och vagn på
1890-talet.
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5. Malmgården Kristinehov

Kristinehov är en malmgård. Denna gård användes som sommarbostad för rika som
bodde inne i Stockholm (Gamla Stan).

En ritning av Kristinehov från 1790.

48

Denna lärarhandledning har tagits fram som del av forskningsprojektet
Kulturmiljörelaterad SFI, ett samarbete mellan Södertörns högskola,
Blekinge museum och Stockholms stad.
Handledningen vänder sig till SFI-lärare som vill lägga en del av sin
undervisning utomhus i relation till den närliggande kultur- och naturmiljön. Här presenteras exempel på utomhusundervisning som på ett
enkelt sätt kombinerar språkinlärning med omvärldskunskaper.
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