
Ett läromedel om personliga och 
geografiska gränser i dag och på 1700-talet. 

För högstadiet och gymnasiet.

l ä r a r h a n d l e d n i n g





l ä r a r h a n d l e d n i n g e n 

Gränser kan vara bra för vår integritet och för att vi inte 
ska skada varandra. Gränser kan också såra och stänga 
ute. Gränser föds i människans huvud. Hur bryter vi ner 
de gränser som skapar rädsla och osäkerhet och upp-
muntrar varandra till att möta varandra med nyfikenhet? 
Vilka gränser har du byggt upp, som hindrar dig att 
möta din granne? 

Tapet. Gammel Estrup Herregårdsmuseum.



Med anledning av det skandinaviska samarbetet Väster-
havets kulturarv har tre museer runt Kattegatt/Skagerack 
valt att ta fram ett läromedel som fokuserar på de 
frågeställningar och tankar kring olika fysiska och 
personliga gränser som berör oss i dag men som också 
fanns på 1700-talet. 

Hur lik är 1700-talsmänniskan oss? Bedöm själv. 
Materialet består av en lärarhandledning samt ett 

kortsystem fördelat på 6 olika ämnen med tillhörande 
uppgifter. Kompletterande texter och bilder för inspiration 
samt läromedlet i sin helhet finns för utskrift på 
www.vasterhavetskulturarv.info/laromedel

Vi vill med detta material ge ett smakprov på hur 
du kan lägga upp en lektion eller ett museibesök med 
utgångspunkt i det källmaterial som våra museer presen-
terar. Tanken är att materialet ska vara enkelt att använ-
da, anpassningsbart för olika åldrar och att vi erbjuder 
möjlighet till fördjupning. 

Det har alltid funnits ett särskilt förhållande mellan 
skola och museum. Det förhållandet har sett olika ut ge-
nom tiderna. Med detta material vill vi möta skolan på ett 
nytt och fördjupande sätt. 

Tack till pedagog Heidi Meen Johansen, Aina Aske vid 
Larvik Museum och Stine Lucia Rasmussen samt Lone 
Bording Jensen vid Gammel Estrup Herregårdsmuseum 
för gott samarbete. Särskilt tack till pedagog Håkan 
Strömberg, Göteborgs stadsmuseum för textbearbetning.

Västerhavets kulturarv är ett projekt inom EU:s 
regionalpolitik 2007-2013 Kattegat/Skagerrak-programmet. 
Mer information om projektets övriga aktiviteter som 
vandringsutställning, webbaserad universitetskurs och 
seminarier se vidare: www.vasterhavetskulturarv.info

Maria Forneheim
Pedagog och projektledare Västerhavets kulturarv



i n s t r u k t i o n e r 
 t i l l  l ä r a r e n :

 
Den gränslösa resan är ett läromedel som har utformats 
med rapporten ”Förnyelse av det pedagogiska arbetet på 
Göteborgs Stadsmuseum” som grund. Fokus ligger på 
deltagarens aktivitet och utgångspunkten är den arrang-
erade lärarsituationen där pedagogen erbjuder uppdrag 
samt material så att uppdraget kan lösas. 

Den gränsöverskridande resan vill förmå eleverna att 
ge sig i kast med det främmande, både i tid och över 
språkgränser. I materialet ställs nutiden mot 1700-talets 
språk, bildspråk och föreställningsvärd. Uppgifter och 
fördjupningsmaterial är uppdelade så att två teman är på 
svenska, två på danska och två på norska. Genom att låta 
tid och språk mötas hoppas vi att eleverna ska våga korsa 
ett antal gränser så att de både ser att historien har kopp-
lingar till idag och att språkgränser inte är oöverstigliga 
barriärer.

 Materialet består av ett kortsystem med 6 uppdrag, 
alla med egen färg och symbol. Uppdragen vänder sig till 
elever med olika intressen, som lust att resa, mode eller 
lust att skriva. De bygger genomgående på att uppgifterna 
kan lösas i grupp. 

Det fördjupningsmaterial som ingår återfinns på 
www.vasterhavetskulturarv.info/laromedel. Där kan elev-
erna hämta det själva eller så kan det skrivas ut av läraren 
inför lektion. 

Den som vill redovisa sitt arbete på något av de del-
tagande museerna, hittar kontaktuppgifter på projektets 
hemsida.

Akvarell, Larvik 1783. Larvik Museum.



D e  s e x  u p p d r a g e n

Syfte: 
Fokus ligger på att eleverna ska upptäcka och beskriva 
världen idag, på samma sätt som man beskrev den i 
resedagböcker på 1700-talet, med viljan att förstå allt 
från geografi till pistiller.

Övningen att beskriva det invanda som något främ-
mande och exotiskt, kan vara rolig men också nyttig. För 
den som kommer utifrån, som turist, gäst, invandrare eller 
flykting kan det som man själv tycker är självklart framstå 
som främmande, obegripligt, komiskt eller skrämmande.
Man skulle kunna säga att det inte finns något självklart, 
det finns bara vant och ovant.

 
Drömresan 
Uppdraget tar sin början i elevernas egen verklighet, i 
längtan efter att resa och nyfikenhet på världen. Gruppen 
får tillsammans planera och redovisa sin drömresa.

 
Resedagböckerna 
Eleverna får därefter via projektets hemsida stifta bekant-
skap med några resenärer från 1700-talet och ta del av 
utdrag ur deras resedagböcker. 

 
Skriva egen resedagbok 
Som tredje steg får samtid och 1700-tal mötas. Uppgiften 
är att skriva en resedagbok à la 1700-tal om någonting i 
vardagen.  

 

äv e n t y r et

Ostindiefarare, ca 1780, Göteborgs Stadsmuseum.



Syfte:  
Eleverna ska ges möjlighet att fundera över att lämna sitt 
hemland. Varför gör man det, skulle eleverna själva kunna 
göra det, vilka praktiska möjligheter och svårigheter finns? 

 
Varför flytta 
Uppdraget tar sin början i elevernas egen samtid. Många 
människor flyttar på sig. Någon kan ha egna erfarenheter 
av att ha bytt hemland, eller ha föräldrar som har gjort 
det. Andra kan drömma om att flytta och jobba i ett 
annat land. För andra kan det kännas helt främmande. 
Eleverna får intervjua varandra kring vad som skulle 
kunna få dem att lämna allt de känner till, för att flytta till 
något nytt. Vart skulle de vilja åka? Vad skulle de ta med 
sig? Hur tror de att de kommer att behöva anpassa sig i 
sitt nya hemland?

 
Att flytta på 1700-talet 
Eleverna får via projektets hemsida möta några män-
niskoöden från 1700-talet. Varför gav de sig av och vad 
fann de? Hur lik eller olik är deras motivation och deras 
upplevelser det som man kan ställas inför idag? 

 
Planera uppbrottet 
Eleverna får själva ta reda på vilka möjligheter och svårig-
heter det finns med att flytta. Kan man bara ta ett plan till 
England, Danmark eller Australien och börja söka jobb? 
Är det olika lätt eller svårt till olika länder? Är det lättare 
eller svårare idag än på 1700-talet att förflytta sig?  

o m sta rt
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k ä r l e k e n

Syfte:  
Att eleverna ska få jämföra kärlekens språk i olika tider. 
Vad är likt och vad är olikt? Är kärleken alltid densamma? 

 
Jag älskar dig! 
Uppdraget börjar i elevernas egen verklighet, i en längtan 
efter någon och i de kärleksbudskap som omger oss. Elev-
erna får fundera över hur man faktiskt uttrycker sin kärlek 
här och nu. 

 
Kärleksbrev på 1700-talet 
Eleverna får via projektets hemsida ta del av ett antal 
kärleksbrev från 1700-talet. 

 
Kärleksbrev 
Eleverna får skriva en kärlekshälsning där 1700 talet och 
nutiden möts. De gamla breven får inspirera till en kär-
lekshälsning här och nu. Den kan bli allt från ett sms till 
en sångtext eller ett bildkollage.

 

AL Hellemann 1722, Larvik Museum



i n s p i r at i o n

Syfte:  
Att eleverna ska bli medvetna om de trender som omger 
dem samt få lära känna och hämta inspiration ur 1700-
talets motsvarigheter.  

 
Mode idag 
Uppdraget börjar i elevernas egen verklighet, då de får un-
dersöka och sätta ord på det mode som omger dem idag. 

 
Mode på 1700-talet 
Eleverna får via projektets hemsida och ur andra källor 
stifta bekantskap med 1700-talets trender i form av möns-
ter, grafiska element, arkitektoniska detaljer och inspira-
tion från antiken och Kina. Vad är tydligt och typiskt? 

 
Skapa eget 
Elevernas uppdrag blir slutligen att formge dagsaktuella 
föremål med inspiration från 1700-talet. Det kan vara 
allt från att pynta en vägg eller formge en möbel till att 
designa ett tyg eller ett klädesplagg.

 

Jørgen Scheel (1718-1786) med hustrun Charlotte Louise von Plessen (1720-1801). 
Gammel Estrup Herregårdsmuseum.



s e  på  m i g

Syfte:  
Eleverna ska få möjlighet att fundera över hur människor 
manifesterar sig, hur vi visar vilka vi är eller vill vara.

 
Att visa vem man är 
Uppdraget börjar här och nu. Hur visar man vem man är 
eller hur man vill att andra ska se en? Projektets hemsida 
erbjuder ett bildgalleri men eleverna kan lika gärna gå till 
tidningar, reklam eller människor omkring sig. Eleverna 
uppmanas också att leta upp så kallade Cribs på nätet, det 
vill säga filmer där kändisar presenterar sina (ofta exklu-
siva) hem. 

 
Herrgården 
Via projektets hemsida får eleverna möta ett sätt att mani-
festera rikedom, makt och förfining under 1700-talet. Ett 
bildgalleri ger prov på 1700-talets herrgård och allt vad 
den skulle kommunicera. 

 
Byggnaden som är du 
Den avslutande övningen blir att eleverna får tänka ut och 
ge form (skiss, dataanimation eller modell) åt en byggnad 
som likt herrgården manifesterar vem eleven är, vill vara 
eller vill bli sedd som. 
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m i n  p l ats

Syfte:  
Att visa hur skildrandet av världen omkring oss aldrig 
är objektivt. Att jämföra hur städer och platser visas upp 
i turistbroschyrer och på kommunala hemsidor med 
1700-talets mer eller mindre realistiska sätt att 
avbilda världen.  

 
Platsen där du bor 
Uppdraget börjar med att eleverna får undersöka hur deras 
egen stad/ort/stadsdel skildras till exempel på hemsidor, på 
skyltar och i turistreklam. Vilka platser, byggnader, händel-
ser och vyer framhävs. Varför väljer man att lyfta fram just 
detta? Vem är det som väljer? Övningen kan utsträckas till 
andra exempel. Vilka byggnader väljer till exempel Paris 
och London att lyfta fram?Varför är Eiffeltornet viktigare 
än ett stort sjukhus? 

 
1700-talets val 
Via projektets hemsida får eleverna ta del av målningar 
och bilder från 1700-talet. Då fanns inte kameror, vilket 
gav en ännu större frihet i att göra om verkligheten så att 
den passade. Vad är det som framhävs? Vad finns med och 
vad finns inte med? Vad är sant och vad är önsketänkande? 

 
Din egen bild 
Slutligen får eleverna ge sin egen bild av sin stad/ort/
stadsdel. Vad tycker de är viktigt, vad förtjänar att fram-
hävas, förstoras, ställas i förgrunden? Varför väljer de så? 
Resultatet kan bli en skiss, ett collage, en broschyr, en 
hemsida, en karta eller något helt annat.

Larvik 1685, Riksarkivet, Norge
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