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Hemma bäst, men hemmastadd bra!
”Hemma är inte där du bor, utan där man förstår dig”, skrev författaren Christian 
Morgenstern. Och det är nog riktigt – det viktigaste för varje människa är att känna 
sig sedd, behövd och förstådd. Men ett steg på vägen är att själv förstå den plats där 
man bor. Genom platskunskap blir vi mer hemmastadda. Och att känna sig hemmas-
tadd är att känna sig trygg, bekväm, insatt och delaktig.

”Nästan som hemma”…
… är en utbildning som riktar sig till den som vill lära känna sin bostads- eller ar-
betsort och därigenom få kunskap om den svenska samhällsutvecklingen. Kärnan i 
utbildningen är en guidad vandring, där vi använder omgivningen som lärobok. Innan 
guidningen ges en föreläsning om att bygga och bo i Sverige, med fokus på 1900-ta-
let. Föreläsningen ger också en introduktion till den aktuella ortens historia. 

Målet är att deltagaren dels ska bli mer bekant med ”sin” ort, dels få ett breddat 
perspektiv på typiska svenska vardagsmiljöer och dagens välfärdssamhälle. Kalmar 
läns museum ansvarar för utbildningen som genomförs i samarbete med den lokala 
hembygds- eller samhällsföreningen. Kursen blir därmed också ett möte med rotade 
ortsbor och lokalt föreningsliv.



”Nästan som hemma” fungerar som ett fristående program, men passar även ut-
märkt som påbyggnad till programmet ”Världens märkligaste land”. De storskaliga 
historiska strömningarna, händelserna och tankemodellerna förklaras i ”Nästan 
som hemma” genom småskalig lokalhistoria och konkreta miljöer. Under kursen 
finns en stor lyhördhet för att fånga upp deltagarnas egna reflektioner och spontana 
frågor.

”Nästan som hemma” är alltid anpassad till platsen och gruppen. Efter önskemål 
kan den även vinklas mot särskilda frågeställningar eller teman. Grundprogrammet, 
med föreläsning och vandring, kan byggas ut med visning av en intressant byggnad, 
arbetsplats eller utställning. Eller med en fördjupande del, genom ett möte med en 
historisk person (dramatiserad visning) eller en historisk pröva-på-aktivitet. 

Pris
Grundprogrammet tar 2,5 timme effektiv tid (1 timmes föreläsning + 1,5 timmes 
vandring). Pris enligt offert. 

Max 30 deltagare/kurs.

Kontakt & bokning
Andreas Juhl, Marknadsenheten
0480-45 13 03
andreas.juhl@kalmarlansmuseum.se

Liselotte Jumme, Bebyggelseenheten
0480-45 13 89
liselotte.jumme@kalmarlansmuseum.se



Vi är många som lever eller arbetar på en ort som vi inte 
känner så väl, där vi skulle vilja bli mer hemmastadda. Var-
för blev det så många hus här? Varför blev det så fint eller 
fult, konstigt eller vanligt? Vilka ställen är viktiga och var-
för? För den som kommer från en annan plats eller kultur 
är frågorna särskilt många. Kan du ge några bra svar?

”Nästan som hemma” ger insikter om svenskt samhälle och 
kultur med de lokala husen och platserna som lärobok. 


