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Abstract 
 

Local history projects in education - An analysis of  upper secondary school teachers' 

uses of history and high school students' historical consciousness at three Swedish upper 

secondary schools. 

 

The purpose of this study is to examine if, how and why history teachers work with 

local history projects in education. The results will be analyzed based on a theory of the 

uses of history. I also investigate, through group interwiews with students, if and how 

students’ historical consciousness may develop through teaching about local history. 

The result is a variation map of teachers’ different uses of history and how students 

historical consciousness can manifest itself.  

 

The results of the study shows that all the teachers interviewed uses local history 

projects in education. The local historical projects vary to some degree among the 

teachers, some tasks are more peculiar than others, some projects are similar. There is 

also a variation in the extent of local historic project. Some teachers have not worked 

with local history in several years, while other teachers works consistent with local 

history projects. It can also be stated that all teachers uses an existential use of history. 

Most teachers also use a scientific use of history, which is particularly evident in the 

construction of the tasks. 

 

With regard to students' development of a historical consciousness in relation to local 

history education, the study shows that a local historical education develops the 

historical consciousness of the interwiewed students’. The students achieve at least 

three of Jensen's five aspects of the concept of historical consciousness.  
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1 Inledning  

 

Det är svårt att precisera exakt vad som fick mig att förstå att jag är en del av 

historien, samtidigt som jag själv skapar historia genom min existens. Den lilla 

historien, min släkt och familjs historia har på min mammas sida alltid varit 

mycket levande, genom mormor, morfars och mammas berättelser om sin 

uppväxt, sina drömmar, människors livsöden, beslut och tillfälligheter som 

förändrat framtida generationers villkor. De lokala betingelserna har ofta varit 

centrala och påtagliga inom familjen, då föregående generationer varit jord-, och 

skogsbrukare i en och samma by. Ett sådant förvaltande av skog och mark har 

resulterat i att jag är bosatt på samma ort dit min morfars farfar en gång flyttade. 

 

Motsatsen har funnits hos min pappa, vars familjehistoria har karaktäriserats av ett 

slags icke-bruk av historien, där man inte pratar om det som har varit, genom att 

gömma sig bakom svar som ”det där minns jag inte, det är ju så längesedan”, när 

frågorna kommer. Kanske är det i denna klyfta mellan historiemedvetande och 

historielöshet som mina funderingar och reflektioner över min egen plats i 

historien har skapats.  

 

Det var när jag började på gymnasiet som jag förstod att historia var något jag 

ville arbeta med som vuxen. I mitt projektarbete tog jag chansen att skriva delar 

av min släkts historia genom att släktforska, och fläta samman den lilla historien 

med den stora nationella historieskrivningen. Mina egna erfarenheter av 

lokalhistoria, i alla möjliga variationer, har inte varit påtaglig för min del under 

skoltiden. Från lågstadiet minns jag något om bostadsortens lokalhistoria. Från 

årskurs 8 minns jag att vi fick skriva ”Boken om mig själv”. 

 

När jag påbörjade min lärarutbildning var historia ett givet ämne att studera. 

Fördjupade insikter i pedagogik och historiedidaktik har väckt intresse för 

historieförmedling, alternativa undervisningssätt, motivationsfaktorer hos elever, 
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elevers förutsättningar för lärande samt lärares kunskapsuppdrag, som i sin tur 

styrs av en rad dokument som reglerar undervisningen. Min erfarenhet av 

lokalhistoria i undervisningen, både som elev och som lärarstudent är att lärare 

trots att styrdokumenten påbjuder undervisning utifrån lokala perspektiv, väljer 

bort att undervisa om detta och därmed väljer de också bort att utnyttja det 

spelrum som läroplanen ger. Eftersom gymnasieskolan är målet för framtida 

arbetsplats, får den utgöra mitt studieobjekt. I gymnasieskolans läroplan stadgas 

bland annat att undervisning i historia skall syfta till att eleverna utvecklar ett 

historiemedvetande, en förmåga att anknyta mellan perspektiven dåtid, nutid och 

framtid. 
1
  

 

Till stor del syftar undervisningen till att elever skall förstå sin egen plats i 

historien och förstå att människor själv skapar historia. Ungdomar idag är inte 

ointresserade av historia, tvärtom är de mycket aktiva i sitt identitetssökande. 

Undersökningar visar dock att skolan är dålig på att tillvarata och koppla samman 

den lilla historien med den stora, det lokala med det nationella/globala för att på 

så sätt skapa sammanhang i historien. 
2
 

 

Syfte  

Syftet med studien är att genom personliga intervjuer undersöka om, hur och 

varför historielärare arbetar med lokalhistoria i undervisningen. Studien syftar 

också till att genom gruppintervjuer med elever få veta något om och i så fall hur 

elevers historiemedvetande utvecklas genom en lokalhistorisk undervisning. 

Studien syftar till att bidra med en variationskarta över lärares olika historiebruk 

och hur elevers historiemedvetande kan ta sig uttryck.  

 

 

 

 

                                                 
1
 Läroplan för gymnasieskolan, Gy 11. Skolverket 2011, s. 66. 

2
 Berntsson, Kerstin, Spelar släkten någon roll? Diss. Lund, 2012, s. 11. 
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2 Disposition 

Uppsatsens syfte är att genom intervjuer med elever och lärare, undersöka om och 

hur lokalhistoria brukas av lärare på gymnasiet och om en sådan undervisning 

påverkar elevers historiemedvetande. Ett kombinerat kapitel med tidigare 

forskning och bakgrund utgör kapitel tre. I den tidigare forskningen diskuteras 

lokalhistoriens framväxt och funktionen som didaktiskt verktyg, och även relevant 

aktuell forskning tas upp, varpå en positionering följer och uppsatsens 

frågeställningar specificeras. I samma kapitel ges en kort historisk överblick över 

svenska läroplaners betoning på historia och lokalhistoria över en 100-års period, 

och den svenska historiedidaktikens utveckling och framväxt diskuteras. Teorier 

om historiebruk, historiemedvetande och historiedidaktik är centrala i uppsatsen 

och diskuteras därför i uppsatsens fjärde kapitel. Eftersom intervjuer kommer att 

genomföras med lärare och elever diskuteras intervjuer ur ett metodiskt och 

källkritiskt perspektiv i uppsatsens femte kapitel, där även urvalet diskuteras. I 

kapitel sex presenteras uppsatsens resultat, och i kapitel sju analyseras resultaten 

utifrån de i kapitel tre presenterade teorierna, och därmed besvaras även 

uppsatsens frågeställningar. Kapitel åtta utgör en sammanfattning av hela 

uppsatsen.  
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3 Forskningsläge och bakgrund 

3.1 Lokalhistoria  

I detta kapitel görs ett försök att diskutera begreppet lokalhistoria ur olika aspekter 

utifrån tidigare forskning. Begreppet skall till en början definieras, sedan följer en 

kronologisk utveckling av ämnet lokalhistoria. En diskussion om lokalhistoria 

som didaktiskt verktyg förs mot bakgrund av tidigare forskning. Vidare 

presenteras några avhandlingar som sätter in min uppsats i ett större vetenskapligt 

sammanhang, och mitt sätt att förhålla mig till forskningsläget diskuteras. Därefter 

följer uppsatsens frågeställningar. Avslutningsvis följer ett avsnitt som diskuterar 

förekomsten av lokalhistoria i skolans styrdokument. Det är relevant att i 

sammanhanget förklara att både gymnasieskolan och grundskolan behandlas i 

detta avslutande avsnitt, även om det bara är lokalhistoria i gymnasieskolan som 

är denna uppsats undersökningsområde. Jag finner ändock att detta bör behandlas, 

eftersom gymnasieskolan har haft en brokig historia fram tills det att 

gymnasieskolan blir enhetlig år 1964, och därmed fick en egen läroplan. Före 

1964 fanns flera typer av gymnasieskolor, alla reglerade på sitt sätt, varför en 

historik över grundskolan ändå kan förklara hur de allmänna tankegångarna om 

lokalhistorisk undervisning gick. 

 

3.1.1 Definitioner 

Historieprofessor Peter Aronsson har definierat lokalhistoria i uppslagsverket 

Nationalencyklopedin till följande:  

 

historia som studerar och beskriver ett avgränsat område, t.ex. en by, 

socken, stad eller kommun.
3 

 

Peter Aronsson har själv i sin forskning sysslat med lokalundersökningar och 

lokalhistoria. I inledningen till avhandlingen Bönder gör politik, tar han upp flera 

relevanta forskare som också har definierat begreppet lokalhistoria.  

 

                                                 
3
 Nationalencyklopedin, Lokalhistoria [http://www.ne.se/lang/lokalhistoria], 2013-10-08. 
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En av de tidiga forskarna i Sverige inom den lokalhistoriska disciplinen var Eva 

Österberg. I en reflektion från år 1974 över lokalhistoriens plats i svensk 

historieskrivning menar hon att lokalhistoria är ett otydligt begrepp vad gäller  

rumslig gränsdragning. Österberg ser att rikshistorien står i centrum för 

historieskrivningen, medan lokalhistorien blir mer perifer, och hamnar i 

skymundan till förmån för rikshistorien, eftersom lokalhistoriska 

forskningsresultat spelar mindre roll i relation till rikshistorien.
4
 Österberg 

analyserar relationen mellan rikshistoria – lokalhistoria, centrum – periferi utifrån 

termerna mål och medel. Österberg menar att lokalhistoria lämpar sig väl att 

använda som medel för problem- och teoristyrda studier.
 
Det finns dock ett 

metodologiskt problem med lokalhistoria vad gäller generaliseringar. Den stora 

frågan är ifall resultaten av en lokalhistorisk undersökning är särskilda eller 

typiska för en trakt.
5 

 

 

Aronsson diskuterar vidare lokalhistoria som antingen medel eller mål på ett 

teoretiskt plan. Rikshistoria har sällan krävt någon legitimering, utan har tagits för 

självklar eftersom den har skrivits av professionella historiker. Därmed har den 

hamnat i centrum för historieskrivningen. De professionella historikerna har 

således konstruerat sin motsats i hembygdsforskningen som betraktats som 

oprofessionell i fråga om källhantering och teori. Hembygdsforskning blir därmed 

exempel på dåligt genomförd lokalhistoria, och hamnar i periferin. Att 

lokalhistoria fungerar som medel när det gäller problem- och teoristyrda 

undersökningar, har varit ett sätt att ytterligare avgränsa sig mot 

hembygdshistoria, och på så sätt har man legitimerat lokalhistoria i sig.
6
 Vidare 

ansluter sig Aronsson till konsensusuppfattningen att lokalhistoria måste kopplas 

samman med övergripande samhällsförändringar för att äga något vetenskapligt 

värde.
7
 

 

Magnus Hermansson – Adler, som är före detta lärare och lektor vid Göteborgs 

                                                 
4
 Aronsson, Peter, Bönder gör politik. Det lokala självstyret som social arena i tre smålandssocknar 

1680-1850. Lund University Press, 1992, s. 10; Andersson, Bo, Delen och helheten. Lokalhistoria och 

ämnesdidaktik. Institutionen för ämnesdidaktik, Mölndal 1998, s. 8.  
5
 Aronsson 1992, s. 10f.  

6
 Aronsson 1992, s. 10f.  

7
 Aronsson 1992, s. 13.   
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universitet, definierar lokalhistoria till närsamhällets historia, vilket inte 

nödvändigtvis är detsamma som hembygdshistoria. Hermansson – Adler menar att 

det är viktigt att anknyta och komparera den lokala historien med rikshistoria och 

världshistoria för att skapa sammanhang i historien.
8
 

 

Författarna till antologin Lokalhistoria i skolan. Exempelsamling menar, likt 

Hermansson – Adler, att lokalhistoria bör sättas in i ett större sammanhang, för att 

inte kunskapen ska uppfattas som svårförståelig och meningslös. Lokalhistoria i 

undervisningen skall fungera som ett medel, för att förklara och förstå allmänna 

historiska processer och inte som ett mål i sig.
9
 

 

Den norske historikern Knut Kjeldstadli, avgränsar lokalhistoria som eget 

ämnesområde genom att särskilja lokalhistoria i sig från undersökningar på lokal 

nivå. I en lokalhistorisk kontext är man intresserad att få veta något om det lokala 

för dess egen skull, och i det senare fallet söker man svar på en allmän fråga på 

den lokala nivån.
10

 Därmed kommer han också fram till en definition av 

begreppet: 

 

Lokalhistoria är studiet av ett speciellt lokalsamhälle eller av fenomen 

i ett lokalsamhälle.
11

 

 

Licenciaten Axel Hultman påvisar i sin licentiatavhandling en skillnad mellan 

Sverige och Norge i detta avseende. Resultaten av hans undersökning visar att 

norsk lokalhistoria alltid skall komma lokalsamhället till del och fungera som ett 

mål. I Sverige saknas enighet kring en sådan definition,
12

 vilket betyder att 

lokalhistoria i Sverige kan vara både lokalhistoriska undersökningar för 

lokalsamhällets nytta, eller undersökningar på lokal nivå för att söka svar på en 

                                                 
8
 Hermansson – Adler, Magnus, Historieundervisningens byggstenar – grundläggande pedagogik och 

ämnesdidaktik. Liber, Stockholm 2009, s. 234f.  
9
 Nilsson, Hans (red.) Lokalhistoria i skolan. Exempelsamling. Centrum för lokalhistoria, Linköping 

1994, s. 1.  
10

 Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång var. Studentlitteratur, Lund, 1998, s. 91.  
11

 Kjeldstadli 1998, s. 91.  
12

 Se Aronsson 1992, s. 13.  
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allmän fråga, då lokalhistorien används som ett medel.
13

 

 

3.1.2 Lokalhistoriens utveckling 

Svensk historiekultur visar på svag lokal identitet och är traditionellt sett 

centralistisk och präglad av statsidealism.
14

 Vid slutet av 1700-talet skrevs några 

lokalhistoriska avhandlingar, men disciplinen fick ge vika för en alltmer 

statsorienterad forskning från och med 1800-talet och framåt, vilket har medfört 

att lokalhistoria har hamnat lägre och lägre ned i rangordningen av olika historiska 

ämnesområden. Det finns alltså få svenska exempel på kommun-, socken-, och 

gårdshistoria.
15

 Stadshistoria har först och främst skrivits av akademiker.
16

 

 

När det akademiska ämnet historia kom att koncentera sig på forskning inom 

stadshistoria, kom andra entreprenörer att bevara och vårda den lokala delen av 

historien till exempel i fornminnesföreningar och muséer. Även enskilda aktörer 

blev betydelsefulla i vårdandet av det lokala, till exempel Artur Hazelius (1833-

1901). Han kom att bevara den svenska folkskatten, föremål, interiörer och 

byggnader och bildade den Skandinavisk – Etnografiska samlingen som senare 

ombildades till Nordiska Museet.
17 

 I anslutning till museet, beläget på Djurgården 

i Stockholm bildades även Skansen där gamla byggnader inryms.
18 

 Den 

lokalhistoriska historieskrivningen kom inom akademin alltså att sakta förflytta 

sig från historieämnet till ämnena kulturgeografi och etnologi.
19  

 

Omkring sekelskiftet 1900 etablerades hembygdsrörelsen. Precis som begreppet 

antyder handlar det om ett organiserat intresse för hembygden, som en reaktion på 

de samhällsomvandlingar som präglade sekelskiftet 1900 med stora 

folkomflyttningar, dels från landsbygd till stad, men också emigration. 

                                                 
13

 Hultman Axel, Lokalhistoria i norsk och svensk skola. Diss. Lund, 2012, s. 183.  
14

 Hultman 2012, s. 32.  
15

 Hultman 2012, s. 34.  
16

 Hultman 2012, s. 36.  
17

 Nationalencyklopedin, Skansen. [http://www.ne.se/lang/skansen] 2013-12-28. 
18

 Nationalencyklopedin, Artur Hazelius. [http://www.ne.se/lang/artur-hazelius,] 2013-12-28. 
19

 Hultman 2012, s. 34.  

http://www.ne.se/lang/artur-hazelius
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Hembygdsrörelsen syftade till att skapa trygghet i ett föränderligt samhälle.
20

 

Något samarbete eller utbyte mellan professionella historiker och 

hembygdsrörelsen har inte funnits, eftersom den lilla, lokala historien inte ansågs 

främja den nationella historien.
21

 

 

Lokalhistoria med sin låga status har ofta blivit förknippat med populärhistoria, 

något ovetenskapligt, och av professionella historiker bemött med 

misstänksamhet. Under 1960- och 1970-talen då socialhistoria blev intressant att 

studera kom intresset för landsbygden att öka bland professionella historiker. Men 

syftet var inte att skriva lokalhistoria för invånarnas skull, utan att förklara större 

samhälleliga fenomen som endast tog sin utgångspunkt i det lokala.
22

 

 

Ungefär vid samma tid uppstod Grävrörelsen, som en reaktion på Sven Lindqvists 

bok Gräv där du står! Hur man utforskar ett jobb, från år 1979. Boken 

presenterade en avsaknad av arbetarnas historia. Det fanns en klyfta mellan den 

professionella historien och hembygdsrörelsen, och det var arbetarnas historia 

som inte lyftes fram i några sammanhang.
23

 Syftet med rörelsen var att inte låta 

arbetarnas historia falla i glömska.
24

  

 

Annika Alzén menar att både hembygdsrörelsen och grävrörelsen är exempel på 

proteströrelser mot hanteringen av historien och det förflutna. Hon menar att 

rörelserna trots deras olika organisationer, uttrycker ett kritiskt ifrågasättande av 

det professionella historieämnets hantering av det kulturella arvet.
25

 

 

På 1980-talet väcktes dock ett större intresse för det lokala i sig, och för att förstå 

människors vardag. Lokalhistoria som vetenskaplig disciplin etablerades först 

under 1900-talets senare decennier på svenska universitet.  Forskningen kring 

                                                 
20

 Aronsson, Peter & Sandén, Annika (red.), Ideér om Hembygden. Utmaningar för en folkrörelse med 

lokalsamhället i fokus i en glokaliserad värld, Linköping 2007, s. 47. 
21

 Hultman 2012, s. 32.  
22

 Hultman 2012, s. 40.  
23

 Hultman 2012, s. 41.  
24

 Aronsson & Sandén 2007, s. 49.  
25

 Aronsson & Sandén 2007, s. 51.  
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lokalhistoria har ökat på universiteten, men är till viss del fortfarande en 

inomvetenskaplig angelägenhet, utan förankring hos de lokala invånarna.
26

 

 

3.1.3 Lokalhistoria som didaktiskt verktyg 

Hermansson – Adler menar att en stimulerande och utvecklande 

historieundervisning ökar elevers historiemedvetande och intresse för historia, och 

argumenterar utifrån detta för ett ökat användande av lokalhistoria i skolans 

historieundervisning. Genom att låta elever arbeta med föremål och platser 

hämtade ur deras egen livsvärld, ökar möjligheterna till autentiska upplevelser 

vilket i sin tur leder till identitetsutveckling.
27

 

 

Hermansson - Adler beskriver hur historien traditionellt delas in i tre olika nivåer; 

lokalhistoria, rikshistoria och världshistoria, och hur denna taxonomi tycks 

sammansmälta med det svenska utbildningsväsendet i ett slags stadietänkande. 

När man börjar skolan tar undervisningen sin utgångspunkt i den lokala historien, 

för att sedan med åldern vidgas till den nationella nivån, ibland även på en nordisk 

nivå – för att slutligen avancera till världshistoria. Författaren menar att denna 

tyngdpunktsförskjutning är fel. Lokalhistoria bör alltid vara basen, oavsett nivå 

inom historien eller skolan.
28

 Det lokalhistoriska perspektivet bör kombineras med 

ett nationellt perspektiv för att synliggöra likheter och olikheter mellan fenomen. 

Studium av lokalhistoria ger rika möjligheter till motivation, konkretion, 

elevaktivitet, både kollektiv och individuell sådan.
29

 

 

I antolologin Lokalhistoria i skola. Exempelsamling, ger författarna exempel på 

hur elever kan tänkas arbeta lokalhistoriskt, och lärares egna erfarenheter och 

lektionsplaneringar kring lokalhistorisk undervisning presenteras. Utgångspunkter 

för lokalhistoriskt arbete kan enligt dessa författare till exempel vara arbete utifrån 

en speciell yta som studeras kronologiskt, historiska promenader, studium av en 

ledande industri på orten, studium av en ort vid ett visst år. Till undervisningens 

                                                 
26

 Hultman 2012, s. 44.  
27
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28
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29
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hjälp finns källmaterial som bokens författare tar upp exempelvis kartor, 

husförhörslängder, dödböcker och tidningar.
30

 

 

De fördelar med lokalhistoria som Hermansson-Adler beskrivit, förekommer även 

hos författarna till boken Lokalhistoria i skolan. Exempelsamling. I förordet tar 

författarna, hjälp av Robert Sövik, som är ordförande för den norska 

organisationen Landslaget for lokalhistorie i skolen när han motiverar fördelarna 

med lokalhistoria. Sövik menar bland annat att den pedagogiska metoden  att gå 

från det kända till det okända även fungerar inom historieämnet. Metoden gör det 

lättare för elever att se hur samhället utvecklar sig. Han menar vidare att intresset 

för historieämnet ökar när läraren utgår ifrån elevernas närmiljö. Lokalhistoria 

intresserar sig för alla samhällsgrupper, vilket leder till att lokalhistoria ofta blir 

demokratisk historia. Ett lokalhistoriskt arbetssätt ger också elever möjlighet att 

vara aktiva vid insamlingen av källmaterial.
31

 

 

Författarna till boken kompletterar vidare med egna punkter om vad lokalhistoria i 

undervisningen kan tänkas göra. Lokalhistoria är en tvärvetenskaplig disciplin, 

där andra ämnen än just historia med fördel kan integreras. Lokalhistoria ger 

konkretion, genom att människans egna ingrepp i natur och kultur blir tydliga. 

Vidare erbjuder lokalhistoria ett elevaktivt arbetssätt, eftersom eleverna själva 

stimuleras till att ställa frågor, eftersom det inte finns några färdiga svar. På så sätt 

tillåts elever att lyckas, eftersom det inte finns några givna rätt eller fel. Detta ger 

en stärkt självkänsla över att ha erövrat ett område av egen kraft. Ett 

lokalhistoriskt arbetssätt erbjuder läraren en alternativ roll i klassrummet. Istället 

för den traditionella kunskapsförmedlaren, blir läraren något av en handledare, när 

det gäller att ta sig igenom källmaterial och utveckla frågor kring detta. 

Avslutningsvis bidrar lokalhistoria till att utveckla elevers historiska tänkande, 

exempelvis i termer av generation; jag, mamma, mormor… 
32

 

 

Sigrun Gudmundsdottir, amanuens i pedagogik, Anne Reinertsen, inspektör, och 

                                                 
30

 Nilsson (red.), 1994.  
31

 Nilsson (red.), 1994, s. 2; Andersson 1998,  s. 7, 33. 
32
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Nils P. Nordtømme, norsk historielärare diskuterar norsk historieundervisning om 

händelserna i Eidsvoll 1814 utifrån en specifik lärares undervisning.
33

 

Diskussionen intar inte ett särskilt lokalhistoriskt perspektiv, men ett didaktiskt 

som är relevant att belysa. Författarna refererar till didaktikern Lee Shulman. 

Aktuellt i denna redogörelse är Shulmans fas om anpassning och differentiering 

av undervisningen. Som lärare är man tvingad att anpassa sin undervisning till 

eleverna. Om eleverna behöver träning i något speciellt anpassas arbetssätten 

efter eleverna. Ibland behöver även innehållet i undervisningen presenteras och 

läggas upp på ett särskilt sätt för eleverna. Detta är vad Schulman kallar 

differentiering. Den kunskap läraren har om eleverna i klassen påverkar lärarens 

undervisningsplanering. Det gäller alltså att kunna anpassa sin undervisning efter 

rådande klassammansättning. Exemplet om Eidsvoll 1814 öppnar upp för flera 

perspektiv som läraren kan inta beroende på elevgrupp. Ett nationalistiskt 

perspektiv på händelserna är föga intressant för de flesta elever, eftersom 

händelsen ligger långt tillbaka i tiden. Än viktigare kan det vara att istället 

tematisera händelsen kring frågor om demokrati och rösträtt, då dessa frågor 

säkert skulle engagera fler elever i en klassammansättning där eleverna kan tänkas 

komma från olika nationella och etniska bakgrunder.
34

 

 

3.1.4 Aktuell forskning om lokalhistoria i undervisningen  

För att sätta in uppsatsen i ett större sammanhang, behöver andra studier som 

berör mina forskningsfrågor diskuteras. Två nyare avhandlingar på ämnet har 

kommit till genom regeringens initiativ till en forskarskola i historia och 

historiedidaktik, som samarbetar med Lunds universitet och Malmö Högskola. 

Även annan vetenskaplig litteratur kommer att diskuteras.  

 

Hultmans licentiatavhandling Lokalhistoria i norsk och svensk skola (2012) 

komparerar lokalhistoria i de båda länderna med varandra utifrån 

historiekulturella perspektiv. Hultman beskriver vad lokalhistoria är, och därmed 

ger en bra bakgrund till ämnets framväxt och utveckling. I studien har Hultman 

genomfört lärarintervjuer för att få reda på hur och varför lärare drivs till att 

                                                 
33
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använda lokalhistoria i skolan. Vidare söker författaren kategorisera lärares olika 

historiebruk, något som är centralt och något av en frågeställning även i denna 

uppsats.
35

   

 

Uppsatsens resultat struktureras utifrån frågeställningarna vad lokalhistoria är, gör 

och kan. Hultman hävdar att Norge har en klar definition av vad lokalhistoria är, 

men att Sverige saknar en sådan definition. Lokalhistoria är långt mer etablerad i 

Norge än i Sverige. Han visar också att det inte finns några belägg för att 

lokalhistoria i skolan är starkare i Norge jämfört med Sverige.
36

  

 

Hultman diskuterar också vad lokalhistoria gör och kommer fram till resultat som 

argumenterar för en ökad lokalhistorisk undervisning. Ett av resultaten är att 

lokalhistoria aktiverar eleverna, både pedagogiskt och didaktiskt, samt att 

lokalhistoria skapar närhet, identifikation och sammanhang. Arbetssättet skapar 

också kontakt över generationsgränser och kan hjälpa till att förstå sin egen plats i 

historien.
 37

  Hultman visar att lokalhistoria inte enbart används av infödda lärare, 

utan även av inflyttade lärare som är nya på en ort. Lärarna anser att det är 

tidskrävande att jobba med lokalhistoria eftersom det kräver mycket förberedelse. 

De flesta lärare motiverar användningen av lokalhistoria utifrån kursplanerna.
38

 

 

Avslutningsvis diskuteras vad lokalhistoria kan göra. Bland annat lyfter Hultman 

fram Norges forskningsråd, som menar att lokalhistoria behöver relateras till en 

mer internationell värld, bortom den nationella historien, som det lokala så ofta 

vävs samman med. Skolans lokalhistoriska undervisning måste anpassas till elever 

med ursprung ur andra delar av världen varför en lokalhistoria som studerar 

handelsströmmar och migration kan vara intressant.
39

 Om lokalhistoria skall vara 

relevant för de elever som kommer ifrån andra delar av världen krävs det att 

lokalhistoria kopplas till annat än bara lokalitet, menar Hultman.
40
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I avhandlingen Spelar släkten någon roll? ”Den lilla historien” och elevers 

historiemedvetande (2012) av Kerstin Berntsson låter författaren 39 elever, från 

samma skola, i årskurs 9 skriva berättelser om efterkrigstiden utifrån undervisning 

om efterkrigstiden och intervjuer med äldre släktingar. Berntsson har vidare 

analyserat elevernas berättelser utifrån den danske professorn Bernard Eric 

Jensens teori om historiemedvetande; hur elever möter historien och hur de 

förmedlar den vidare. Textanalysen har gjorts i fyra steg. Först presenterar 

Berntsson aktörsperspektivet i texterna, och tittar på hur elever berättar utifrån en 

enskild individs liv, exempelvis en mormor eller en farfar. I nästa steg diskuterar 

Berntsson hur historiemedvetande tar sig uttryck när elever skriver in den egna 

historien i den storslagna berättelsen om svensk välfärdsutveckling under 

efterkrigstiden. I det tredje steget undersöker Berntsson hur eleverna väver 

samman den personliga historien med den nationella historien, och hur trovärdig 

berättelsen blir för eleverna, och slutligen återberättar Berntsson de intervjuer hon 

gjort med eleverna när de tillsammans har diskuterat historiemedvetandets 

meningsskapande funktion.
41

   

 

Berntsson kommer fram till ett övergripande resultat. I intervjusituationerna med 

eleverna berättar de att historia som ämne blir mer meningsfullt när de själva får 

intervjua äldre släktingar och sedan foga samman den med den stora historien, 

exempelvis på ett nationellt plan. Flera av eleverna uppger att de fått fördjupad 

förståelse och att historien blir mer verklig vid ett sådant arbetssätt, deras känslor 

har berörts.
42

 En av historiemedvetandets funktioner är att kunna skapa 

samanhang i tid och rum, och dessa två är beroende av varandra. För att lättare 

förstå sammanhang i tid kan rumsliga faktorer som studiebesök på museum, eller 

historiska platser samt personliga berättelser utveckla ett historiemedvetande.
43

  

Berntsson menar att genom att låta elever intervjua äldre släktingar skapas 

känslomässiga och rumsliga mötesplatser mellan den stora och lilla historien, 

vilket hjälper eleverna att själva se sammanhang mellan tid och rum samt skapade 
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ett ökat intresse för historia.
44

  

 

Vidare vad gäller forskning kring historiemedvetande finns till exempel 

ytterligare en intressant avhandling. Det känns inte längre som det var länge 

sedan: en undersökning av gymnasieelevers historiska tänkande, från år 2010 av 

licentianden Maria de Laval undersöker inte historiemedvetande, utan elevers 

historiska tänkande. Hon låter eleverna i undersökningen arbeta med lokalt 

källmaterial från staden Norrköping kring första världskriget. Ett viktigt resultat i 

studien är att välplanerade frågeställningar kring ämnet väcker historiskt intresse 

och tänkande hos eleverna.
45

 de Laval visar också hur eleverna utvecklar sitt 

historiska tänkande när de får möjlighet att identifiera sig med den historia som 

finns i närmiljön.
46

  

 

Avhandlingen Historiemedvetande: elevers tidsförståelse i en skolkontext från år 

2001 av docenten i pedagogik, Nanny Hartsmar, har studerat historiemedvetande 

hos elever i årskurs 2, 5 och 9 på fyra grundskolor i Sverige. Hennes huvudsakliga 

syfte är att se om historiemedvetande begreppet har fått något genomslag i svensk 

grundskola. Teorin hämtas från Jensen. Hartsmar menar att människans egen 

historia, den lilla historien hör samman med den historia vi alla är en del av, den 

stora historien.
47

  Studien är mer pedagogiskt än didaktiskt orienterad, men ett 

viktigt resultat i studien är att den ”lilla” historien inte förankras med den ”stora” 

på ett bra sätt, samt att skolans historieundervisning inte utgår ifrån elevens egen 

livsvärld.
48

 

 

3.1.5 Positionering 

Indelningen av historien i världshistoria, nationell och lokal historia som bland 

annat Österberg och Hermansson – Adler beskriver är ett etablerat sätt att dela in 

historien, som jag själv tillämpar på teoretisk såväl som praktisk nivå. Att 
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indelningen ser ut som den gör är en förutsättning för hela studien. Både 

Österberg och Aronsson menar att den nationella historien har haft en tendens att 

hamna i centrum eftersom den skrivits av professionella historiker. Det lokala 

perspektivet som främst fångats upp av amatörhistoriker har hamnat i periferin då 

denna forskning betraktats som oprofessionell. Min hypotes är att indelningarna i 

nivåer av historien, som också medfört en indelning i centrum och periferi har 

smittat av sig till skolans historieundervisning, där nationella perspektiv 

förespråkas snarare än lokala, vilket till exempel Nanny Hartsmars avhandling om 

elevers historiemedvetande i grundskolan visar. Jag vill ta reda på om liknande 

slutsatser som de Hartsmar kommer fram till kan dras utifrån gymnasieskolan. 

 

Vidare diskuterar forskningen huruvida det lokalhistoriska perspektivet skall 

fungera som medel eller mål. Forskningen är rörande överrens om att lokalhistoria 

skall fungera som ett medel för att förstå historiska och allmänna processer, vilket 

även jag ansluter mig till. Den lokala nivån bör anknyta till den nationella för att 

elever skall få sammanhang i historien. Berntssons forskning är ett exempel på 

detta, när elever utifrån äldre släktningars berättelser får skriva ihop en egen 

historia där uppgiften tillåter återkoppling till den nationella historien. Berntssons 

resultat visar att ett sådant arbetssätt fördjupar elevers historiemedvetande. 

  

Ur ett didaktiskt perspektiv framhåller flera att ett lokalhistoriskt arbetssätt är 

elevaktivt och bidrar till konkretion, motivation och ett ökat intresse för 

historieämnet. Hultman menar att lokalhistoriska arbetssätt skapar identifikation, 

närhet och sammanhang så att eleven kan hitta sin plats i historien. de Lavals 

undersökning visar att den historia som finns i närmiljön utvecklar elevers 

historiska tänkande.  Jag vill undersöka om eleverna som jag intervjuar beskriver 

liknande upplevelser efter deras erfarenheter av att jobba lokalhistoriskt. 

Forskningen visar också att en lokalhistorisk undervisning ställer krav på läraren, 

att anpassa undervisningen efter elevsammansättning. Jag vill undersöka hur de 

intervjuade lärarna reflekterar över en sådan problematik. Vidare vill jag 

undersöka likt Hultman, hur lärare motiverar lokalhistorisk undervisning och hur 

de brukar historien.  
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3.1.6 Frågeställningar 

Nedan följer de övergripande frågeställningarna, konstruerade utifrån uppsatsens 

syfte.  

  Om lärarna arbetar med lokalhistoria, hur motiverar lärarna undervisning 

i lokalhistoria och hur arbetar lärarna med lokalhistoria i undervisningen konkret? 

  Hur utvecklas elevers historiemedvetande genom lokalhistorisk 

undervisning i skolan? 

 

3.2 Lokalhistoria i skolans styrdokument 

Staten styr skolan på olika sätt, bland annat juridiskt och ekonomiskt, men även 

ideologiskt genom skolans styrdokument.
49

 Ett direkt uttryck för statens 

ideologiska styrning återfinnes i de läroplaner och kursplaner som reglerar 

innehållet i skolans verksamhet.
50

  

 

Det första läroplansdokumentet i modern tid är undervisningsplanen från år 1919, 

U19. Dokumentet stadgar att alla barn skall gå i skolan i minst 6 år, oberoende av 

klass och kön, och betraktas därför som ett första steg i skolans demokratisering.
51

  

U19 innehöll detaljerade beskrivningar om undervisningens innehåll och dess 

form.  Undervisningen skulle anpassas till elevernas mottaglighet och behov.
 52

 I 

undervisningsplanen infördes även  ämnet hembygdskunskap som motvikt till den 

starka nationella historieskrivningen.
53

 Kursplanen innehåller lokalhistoriska 

perspektiv och betonade starkt lokala anknytningar till arbetsliv och natur.
54

 

  

I samband med beslutet om grundskolan år 1962 infördes  en ny läroplan,  Lgr 62. 

Den  innehöll idéer om att skolan skulle vara jämlik oavsett klass, kön och 
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geografisk hemvist samt att skolan skulle arbeta i demokratisk anda. Läraren 

skulle utgå ifrån elevens erfarenheter och behov, och sätta eleven i centrum för sin 

undervisning.
55

 Rent tidsmässigt fick historieämnet mindre tid, trots att ämnet 

ansågs vara viktigt.
56

 I läroplanen betonades att hembygdshistoria skulle vara ett 

inslag främst på lågstadiet, men man preciserade även att hembygdens historia 

skulle läsas i årskurs 8 eftersom hembygdens förhållanden i mångt och mycket 

kunde knytas till svensk historia under 1800-talet. Läroplanen förespråkade 

samarbete mellan skola och hembygdsföreningar, samt att levandegöra 

undervisningen genom bilder, kartor och ljudupptagningar.
57

  

 

I nästkommande läroplan, Lgr 69, samordnades ämnena geogafi, religion, historia 

och samhällskunskap i ett samhällsorienterande block (SO-block). Läroplanen 

betonade  elevvård, och elevers ”skolsvårigheter” uppmärksammades på ett nytt 

sätt.
58

 I läroplanen fanns  hembygdskunskapen kvar som ett inslag på lågstadiet, 

men  även  i de högre klasserna eftersom hembygdskunskap skulle fungera som 

en motvikt till den nationella historien. Den internationella historien lyftes fram på 

högstadiet och för att vidga den förståelsen var det lokala en viktig utgångspunkt 

för eleverna.
59

   

 

När gymnasieskolan blev enhetlig år 1968, angavs en ny läroplan år 1970. Man 

värnade något mer om historia som enskilt ämne inom gymnasieskolan. Där 

framhölls det på 1960-talet bland annat att studiet av historiska skeenden var 

viktiga att belysa för att få vidare förståelse för det moderna samhället. Men i 

gymnasieskolans läroplan från år 1970, lyste lokalhistorien med sin frånvaro. 

Dock fick lärare rekommendationen att göra lokala studiebesök. 
60

 

 

År 1981 utkom en ny kursplan för historia på gymnasiet där lokalhistoria blev ett 

nytt inslag i undervisningen. Där uppmuntrades tematiska arbetssätt om 
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levnadsförhållanden och traditioner. Detta bland annat därför att den marxistiska 

historieskrivningen, med fokus på social- och agrarhistoria vid universiteten fick 

fäste. Därmed fick det lokala större utrymme i avhandlingarna. Samtidigt uppstår 

också grävrörelsen, som har diskuterats i ett tidigare avsnitt.
61

   

 

Ett av målen med Lgr 80 var att öka lärarens och elevens frihet att välja 

kunskapsinnehåll. Undervisningen skulle vara saklig och allsidig, och genom ett 

sådant arbetssätt skapades förutsättningar hos eleven att utveckla ett självständigt 

och kritiskt tänkande. Läroplanen uttryckte en människosyn där egenskaper som 

ansvarstagande, solidaritet, och jämställdhet betonades.
62

 I samband med Lgr 80 

luckrades även  ämnesgränserna upp. Historia skulle ses i ett större sammanhang 

som en del i de samhällsorienterade ämnena, och ämnesövergripande arbetssätt 

uppmuntrades.
63

  Hembygdskunskap var ändå ett centralt tema på alla stadier i 

grundskolan. På lågstadiet fick eleverna studera sin egen historia, hur människor 

hade levt och verkat i närmiljön. På mellanstadiet fick eleverna fördjupa sig i sin 

egen släkthistoria, och på högstadiet undervisades det om ortens historia.
64

 I Lgr 

80 stod elevernas erfarenheter, problem och verklighetsuppfattning i centrum. Det 

hävdades att undervisningen borde ha föregående utgångspunkt, istället för att 

undervisningen delades upp i olika ämnen. Studierna bör istället vara 

ämnesintegrerade och de traditionella ämnesgränserna brytas.
65

 Därmed 

förekommer inte heller ämnet historia, utan ett historiskt tidsperspektiv är invävt i 

samhällsorienteringen (SO).  

 

I samband med införandet av Lpo 94 framhöll läroplanskommittén att historia var 

ett viktigt ämne. Trots detta lade kommittén krutet på andra ämnen, vilket 

medförde mindre tid inom historieämnet.
66

 Konsekvensen av år med reduceringar 

av tid och stoff inom ämnet, ledde till att svenska ungdomar fick mycket 

bristfälliga kunskaper, bland annat i fråga om demokratins värden och 
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Förintelsen.
67

  

 

Lpo 94 gav läraren stor frihet att själva välja stoff och utforma undervisningen 

efter eget tycke. Detta i samband med den nya målstyrningen kom att leda till att 

vissa lärare och vissa elever kom att ägna sig mycket åt lokalhistoria, och det 

motsatta: vissa lärare och därmed också eleverna fick lite lokalhistoria i sin 

undervisning. I Lpo94, under rubriken ämnets karaktär och uppbyggnad betonas 

elevens egen koppling till historien, genom sin familj, släkt, hembygd och sitt 

land, och att dessa kunskaper utvecklar historiemedvetandet. I den gemensamma 

kursplanetexten för SO-ämnena formuleras att eleven i slutet av skolår 9 skall 

kunna ge exempel på hur lokala och globala händelser och förhållanden hänger 

samman samt hur de kan förklaras i ett historiskt perspektiv.
 68

 

 

I kursplanetexten för historieämnet på gymnasiet i Lpf 94 återfinnes inget som kan 

kopplas till lokalhistoria, inte heller finns lokalhistoria med i kursplanen för 

historieämnets A-kurs.
69

  Först på i betygskriterierna på B och C-kursen, anges att 

eleven skall ha uppnått följande för att förtjäna betyget: ”Eleven knyter samman 

det lokala och regionala med det globala utifrån ett historiskt perspektiv
70

 och 

Eleven identifierar och diskuterar källorna för den egna bygdens historia.”
71

   

 

Historieämnets C-kurs på gymnasiet fungerade som tillvalskurs och lästes därmed 

av ett fåtal elever, som förutsätts vara intresserade av historia och därmed också 

förbereds för att kunna arbeta vetenskapligt inom ämnet med hjälp av att tolka och 

finna historiskt källmaterial och dra slutsatser ifrån detta.
72

  

 

Under den borgerliga regering som tillträdde 2006, har ett större skolpolitiskt 

projekt initierats. Vid höstterminen 2011 infördes nya läroplaner för både 

grundskola och gymnasium, Lgr 11 och Gy 11. Anledningen till de nya 
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läroplanerna är bristande resultatutveckling och likvärdighet i svensk skola.
73

 Nytt 

är också att läroplan och ämnesplanerna är sammanhållna i samma dokument, 

vilket de inte varit tidigare.
74

 En viktig nyhet i samband med införandet av den 

nya läroplanen för gymnasiet, var att regeringen beslutade att göra historieämnet 

till en obligatorisk kurs för alla gymnasieelever att läsa oberoende av program.
75

 

 

I nuläget styrs alltså undervisningen av nya läroplaner, Lgr 11 för grundskola, 

förskola och fritidshem, och Gy 11 för gymnasiet. Läroplanerna har till skillnad 

från Lpo94 och Lpf94 ett mer framskrivet ämnesinnehåll, vilket återfinnes inom 

ämnesplanerna under rubriken centralt innehåll. Kunskapskraven inom varje 

ämne skulle vara mer konkreta än tidigare och utvärderingsbara. Begreppet 

historiemedvetande är än tydligare i Lgr 11, eftersom många elever inte lyckats nå 

upp till den tidigare läroplanens nivå kring begreppet. En stor del av svenska 

elever uppvisade även bristande kunskaper i allmän historia.
76

  

 

Det finns lokalhistoriska inslag i läroplanen, särskilt tydliga i årskurserna 1-3.
 

Vidare i årskurserna 4-9 är de lokalhistoriska inslagen färre, men lokalhistoria 

som arbetssätt skulle kunna användas för att nå delar av målen.
77

  

 

Gy 11 är uppbyggd på samma sätt som Lgr 11, men med ämnesplaner istället för 

kursplaner. Historieämnet har dock blivit ett gymnasiegemensamt ämne, det vill 

säga obligatoriskt för alla elever. Betoningen på att eleverna förvärvar ett 

historiemedvetande är mycket stark i Gy 11: 

 

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, 

fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om 
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det förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse av 

hur historia används. Eleverna ska därigenom ges möjlighet att 

utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det 

förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar om framtiden 
78

 

 

I kursen Historia 1 nämns inte lokalhistoria, men däremot på kursen Historia 2a i 

det centrala innehållet: 

 

Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse 

för individer, grupper och samhällen till exempel lokalhistoria, global 

migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på 

jämställdhet och människors värde samt resursutnyttjande och 

människors förhållande till naturen 
79

 

 

I historia 3, som är en fördjupningskurs återfinnes också utrymme för att arbeta 

lokalhistoriskt, bland annat genom följande lydelser i kursens centrala innehåll:  

Någon global förändringsprocess under 1800- och 1900-talen. Dess 

konkreta förlopp samt konsekvenser för samhällen, grupper och 

individer på regional eller lokal nivå 
80

, samt hur historia används 

inom kulturarvssektorn, till exempel arkiv, bibliotek och museer 

utifrån ett regionalt eller lokalt perspektiv. 
81

 

 

Sammanfattningsvis kan man se tendenser till en ökning av de lokalhistoriska 

inslagen i undervisningen. I dagens läroplaner går det urskilja att det lokala 

perspektivet tillåts ta plats på ett nytt sätt i gymnasieskolan, men även på 

grundskolan jämfört med de föregående läroplanerna. Det lokala perspektivet 

finns idag konkret utskrivet i styrdokumenten men får samsas jämte de regionala, 

nationella och internationella perspektiven. Problematiken med lärares stoffurval 
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beroende på skiftande intressen och kunskaper kvarstår – lärare kan fortfarande 

välja att ha med ett lokalhistoriskt perspektiv i sin undervisning eller inte. 

 

3.3  Historiedidaktikens framväxt 

Bengt Schüllerqvist, professor från Karlstad universitet, har gjort en översikt över 

den svenska historiedidaktiska utvecklingen på uppdrag av Vetenskapsrådet.
82

 

Trots att den numera har ett par år på nacken ger översikten en god inblick i den 

historiedidaktiska disciplinen för svenskt vidkommande. 

 

Liksom historievetenskapen har historiedidaktiken sina rötter i Tyskland. Dock 

uppstod dessa två inte vid samma tillfälle. Historia som vetenskap etablerades på 

1800-talet och historiedidaktiken långt senare, på 1960-talet i dåvarande 

Västtyskland. Historiedidaktiken gjorde sitt intåg i Sverige på 1980-talet och 

spreds också till övriga nordiska länder vid samma tid. Schüllerqvist inleder 

översikten genom att diskutera historiedidaktik mellan åren 1980 – 1987. I 

jämförelse med de andra nordiska länderna låg Sverige långt efter inom 

historiedidaktisk forskning. Ja, knappt hade den kommit igång, enligt Christer 

Karlegärds uttalande vid den första Nordiska historiedidaktikkonferensen år 1982. 

Dock har Schüllerqvist en annan uppfattning, och menar att viss historiedidaktisk 

forskning fanns redan innan 1980, även om det rör sig om få forskare och enstaka 

verk, bland annat av forskarna Göran Andolf och Herbert Tingsten. Allt sedan 

1982 har de historiedidaktiska konferenserna fortsatt och publicerat 

konferensrapporter där forskare inom historiedidaktik har trätt fram.
83

 

 

Historiedidaktikens stora fråga blev till en början Varför historia? Beroende på 

olika kunskapstraditioner motiverades svaret på olika sätt. Vissa förespråkare 

ansåg att historieämnets viktigaste uppgift var att bidra till människans förmåga 

att orientera sig i tid, vilket var viktigt för den personliga utvecklingen. Andra 

motiverade historieämnet genom att ämnet hade ett emancipatoriskt syfte, att det 

kunde frigöra människor från onödigt tvång. Rent konkret innebar det ett aktivt 
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motarbetande av historiefatalism, det vill säga ett evigt fastställande av fakta om 

hur det ”är”.
84

  

 

På 1980-talet inleddes en hel del undervisningsprojekt med historiedidaktisk 

inriktning i ett samarbete mellan Lunds universitet och Malmö lärarhögskola. I 

projektet deltog historielärare, pedagoger och historieforskare och tillsammans 

påbörjade de första avhandlingarna inom disciplinen historiedidaktik.
85

  År 1987 

publicerade Karlsson sin avhandling om historieämnet i rysk och sovjetisk skola 

vid Lunds universitet, och har sedan dess varit mycket aktiv i den 

historiedidaktiska debatten. Mellan åren 1980-1987 blev även Historielärarnas 

förenings årsskrift ett viktigt forum för diskussion kring historiedidaktiska 

frågor.
86

  

 

Samma decennium kom historiedidaktiken att mera fokusera på att definiera 

historiedidaktikens forskningsfält genom att definiera begrepp som 

historiemedvetande och historisk identitet, vilket innebar att det samarbete mellan 

historievetenskapen och historiedidaktiken som inletts i början av 1980-talet 

började upplösas och separeras.
87

 

 

Inom historiedidaktiken utvecklades också vid samma tid en samhällelig 

dimension. Frågor kring historiebruk, om hur historia brukas och används i ett 

bredare samhälleligt perspektiv än skolan kom att diskuteras och utvecklas. 

Exempelvis förekom diskussioner kring användningen av historia i massmedier 

och opinionsbildning. Intresset för historiens roll i det moderna samhället bidrog 

också till att frågor kring individer och gruppers historiemedvetande väcktes, 

exempelvis om hur historiemedvetandet påverkas av olika samhällsstrukturer och 

dess utveckling.
88

 

 

Schüllerqvist sammanfattar hela 1980-talet och menar att historiedidaktiken 
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utvecklades på en rad olika arenor, bland lärarutbildare, historiker, pedagoger, 

genom de nordiska konferenserna samt genom facktidningar. Det fanns även 

personer och institutioner utanför ovanstående krets som gjorde inlägg i den 

historiedidaktiska debatten. Detta var en bra grogrund för det historiedidaktiska 

forskningsfältet att växa på.
89

   

 

1990-talets historiedidaktik handlade om en normativ historiedidaktik, det vill 

säga historiens innehåll. Bland annat uppmärksammades kultur-, identitets-, och 

mentalitetshistoria, som viktiga delar av historien som sällan uppmärksammats 

tidigare i undervisning. Intresset för forskning om nationalism och etnicitet ökade 

i och med Sovjetunionens upplösning i början på 1990-talet.
90

 Enligt Schüllerqvist 

kan man se en svagare utveckling under 1990-talet inom historiedidaktiken. 

Mellan åren 1987-1996 tillkom inga nya avhandlingar med historiedidaktiskt 

perspektiv. Regionen Malmö/Lund, som förespråkat historiedidaktiken dog ut. Ett 

försök att starta en historiedidaktisk tidsskrift gjordes, men vann ingen 

genomslagskraft. Dock fortsattes det att hålla nordiska konferenser i 

historiedidaktik.
91

 

  

Läget kom dock att förändras efter år 1997, då en historiedidaktisk antologi 

skriven av flera nordiska forskare gavs ut, med redaktörerna Christer Karlegärd 

och Klas-Göran Karlsson. Ytterligare en antologi kom året efter från Högskolan i 

Jönköping. Antologierna möjliggjorde en större läsekrets, främst bland 

studenter.
92

  

 

I en artikel, skriven för Historisk Tidsskrift 2002, tog Aronsson upp debatten om 

historiebruk där han lyfte fram internationell minnesforskning och historiebruk. I 

sammanhanget framstod den svenska forskningen som liten och underutvecklad. 

Något år innan presenterade ett större arbete om historiebruk i Sovjet där han gör 

ett försök att typologisera olika historiebruk som också återanknyter till större 
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internationell forskning.
93

 

 

I början av 2000-talet publicerades en rad olika avhandlingar med 

historiedidaktisk inriktning och många av dem diskuterade ett samhälleligt 

historiebruk. Men en diskussion om historiedidaktik i pedagogiska miljöer 

saknades.
94

 Särskilt drivande i de historiedidaktiska frågorna på senare tid har 

lärosätena kring Malmö/Lund, Umeå och Karlstad varit. Den historiedidaktiska 

utvecklingen i Sverige kan sammanfattas i att disciplinen, som introducerades på 

1980-talet, byggde på att ett mindre antal historiker engagerade sig och arbetade 

utifrån ett personligt intresse i denna typ av frågor, vilket i sin tur ledde till att 

historiedidaktiken gick i dvala under 1990-talet eftersom den inte fick någon 

större genomslagskraft eller förankring på universiteten.  

 

För en långsiktig och hållbar etablering av historiedidaktiken vid svenska 

universitet, eftersöker bland annat Karlsson en fast och institutionell bas för 

forskning och undervisning på nationell grund som hela tiden tillförs resurser 

regelbundet för verksamheten.
95

 Något av Karlssons tankar tycks ha genomförts i 

samband med regeringens beslut från år 2008, om att inrätta en forskarskola i 

historia och historiedidaktik, inom ramen för lärarlyftet. Forskarskolan är i nära 

samarbete med historiska institutionen vid Lunds universitet och lärarutbildningen 

vid Malmö Högskola. Forskarutbildningen leder till en filosofie 

licentiatavhandling om 75 högskolepoäng, och avhandlingen skall syfta till att 

stärka historieämnets kvalitet.
96

 Även vid Karlstad universitet och Umeå 

universitet finns liknande forskarskolor.
97
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4 Teori 

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som syftar till att förklara och 

förstå uppsatsens frågeställningar. För att hjälpa de läsare som inte är bevandrade i 

den historiska disciplinen men som ändå finner uppsatsen värdefull ur andra 

aspekter, kommer kapitlet inledningsvis att förklara vad begreppet 

historiedidaktikik innefattar. Inom historiedidaktiken förekommer även begreppen 

historiebruk och historiemedvetande, som är teoretiskt viktiga delar, för att 

uppsatsens syfte skall kunna uppnås. Vidare i kapitlet diskuteras och 

problematiseras också begreppen historiebruk och historiemedvetande.  

 

4.1 Historiedidaktik 

4.1.1 Didaktik 

Begreppet didaktik härstammar från grekiskan och betyder undervisa.
98

 

Didaktikerna Werner Jank och Hilbert Meyer menar att olika förklaringar av 

begreppet didaktik tenderar att vara allt för snäva, och att den allmängiltiga 

definitionen av didaktik är lika med undervisningens innehåll. Men Jank & Meyer 

nöjer sig inte med den förklaringen utan definierar didaktikens innehåll utifrån nio 

följande kriterier: 

 vem som skall lära sig 

 vad man skall lära sig, 

 när man skall lära sig 

 med vem man skall lära sig 

 var man skall lära sig 

 hur man skall lära sig 

 genom vad man skall lära sig 

 varför man skall lära sig 

 för vad man skall lära sig 

 

Utifrån dessa kriterier sammanfattar de sedan en arbetsdefinition av begreppet och 

kommer således fram till att didaktik är undervisningens och inlärningens teori 
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och praktik.
99

  

 

4.2 Historiebruk 

Ett viktigt begrepp inom historiedidaktiken är historiebruk som här skall 

presenteras. Karlsson har kategoriserat olika typer av historiebruk, dess brukare 

och funktioner.  Alla bruk av historia kan sägas handla om människors sökande 

efter mening och sammanhang i tillvaron.
100

 En typologi är nödvändig då studien 

syftar till att identifiera lärares historiebruk. Karlsson menar att tanken är att hans 

typologi ska kunna användas på olika samhällen och olika tider för att förvärva ny 

kunskap om historiebruk förr och nu i olika samhällen. Han påpekar vidare att 

historiebruken ibland överlappar varandra, vissa kan kombineras och vissa är helt 

oförenliga med varandra.
101

  

 

Karlsson presenterar först det vetenskapliga historiebruket som förser till exempel 

historielärare med relevanta fakta, vilket är nödvändigt inom historieämnet. I en 

genetisk eller kronologisk undervisning är detta av stor vikt för att kunna 

analysera varför samhället ser ut som det gör. Ett vetenskapligt historiebruk ställer 

också kritiska frågor till historien, om hur det kunde varit istället. Historiebrukets 

behov är att upptäcka och rekonstruera, dess funktion att verifiera och tolka 

material. I ett samhälle där vetenskap premieras högt, har detta bruk ofta 

betraktats som det enda rätta bruket av historia, alternativt överordnat resterande 

historiebruk.
102

 

 

Det existentiella historiebruket återfinns hos alla människor, och är oftast av 

privat karaktär. Bruket aktiveras när individen känner ett behov av att minnas, 

glömma, för att få förankring eller orientera sig i tid och rum. I samband med 

detta historiebruk ställs också den lilla historien, den individuella, släktens eller 

ortens historia vilket kan vara särskilt intressant med tanke på uppsatsens syfte.
103
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Ett moraliskt bruk av historia handlar konkret om att ge individer eller grupper 

återupprättelse för att de av vissa anledningar förträngts ur historien, kanske på 

grund av förtryck eller av andra orsaker. Det handlar om att avslöja historiska 

oförrätter och föra fram dem i ljuset, att restaurera och försonas med historien. 

Historiebruket används av intellektuella och en politisk elit.
104

 

 

Inom det ideologiska historiebruket återfinnes samma aktörer som i det moraliska, 

intellektuella och politiker. Genom ett ideologiskt historiebruk syftar makthavare 

att legitimera positioner i samhället. Ofta sker ett tillrättaläggande av historien för 

att tona ned misstag och felaktigheter under vägen till makten för att istället 

framhäva det som gick bra, man uppfinner och konstruerar historiska händelser så 

det passar ideologin. Detta historiebruk kopplas ofta till de två politiska 

ideologierna nationalism och socialism/kommunism.
105

 

 

Ett icke-bruk av historia är en form av ideologiskt historiebruk. Bruket innebär att 

aktörerna medvetet tar bort historiska företeelser ur historien för att förtränga och 

ignorera. Samhällets existens skall inte motiveras utifrån historia, utan istället 

utifrån rådande socioekonomiska förhållanden. Det bygger på en föreställning om 

att det moderna samhället inte bör luta sig mot gammal historisk kunskap utan 

istället orientera sig framåt.
106

 

 

Det pedagogisk – politiska historiebruket är ett slags jämförande historiebruk som 

förenklar och oproblematiserar förhållandet mellan då och nu. Det politisk-

pedagogiska brukets syfte är att ställa dagsaktuella politiska frågor i jämförelse 

med företeelser i det förflutna, för att söka vägledning i politiska beslut eller vinna 

politiska fördelar. Ett sådant bruk kan därför bara betona likheter mellan nu och 

då, eftersom ett påvisande av skillnader inte skulle försvara det politiska syftet.  

Likaså kan samma förenklingar användas i ett pedagogiskt syfte i skolans 

undervisning, där pedagoger plockar ut historiska händelser och företeelser för att 
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ställa dem i relation till nutiden. Ofta betonas även här just bara likheterna. På 

detta sätt riskerar man att få en oreflekterad historieundervisning. I sig är ett 

jämförande av händelser bra, men händelserna bör vara kompatibla med varandra 

och ställas i ljuset av både likheter och skillnader.
107

 

 

Det sistnämnda historiebruket är det kommersiella. Historia har under senare tid 

börjat uppskattas av en bredare grupp i samhället. Detta har medfört att historiska 

motiv har plockats upp bland annat litteratur och film, men även i skriven form 

vad gäller populärhistoriska tidsskrifter. Särskilt är historiska händelser som 

anknyter till folks känsloliv populära motiv att ta upp.
108

 

 

Karlssons historiebruksteori är inte allenarådande inom forskningen kring 

historiebruk. Teorin har utsatts för kritik av bland andra Peter Aronsson. Han 

menar att begreppet historiebruk är komplicerat och svårt och fokuserar då särskilt 

på efterledet – bruk.  En normativ användning av begreppet bruk föranleder oftast 

även motsatsen, missbruk.
109

  Karlssons historiebrukskategorisering har formen av 

en indelning i bruk och missbruk. 

 

För att kortfattat presentera Aronssons historiebruksteori bör sägas att han 

identifierar fyra typer av historiebruk: institutionellt, offentligt, kommersiellt och 

privat historiebruk.
110

 Ett privat historiebruk handlar ofta om en individs 

livsberättelse som är absolut nödvändig för alla individers existens och som 

skapas av minnen, och i samspel med andra exempelvis familj, övrig släkt och 

vänner.
111

 Det kommersiella historiebruket tar sig uttryck till exempel i turism- 

och besöksnäring, i handel och byggindustri och i kultur, såsom film och litteratur, 

där företag tjänar pengar på att använda historiska motiv i sina produkter.
112

  

 

Det offentliga historiebruket förknippas med nationell politisk historia och 
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minnespolitik, menar Aronsson, och han diskuterar nationers missbruk och 

normativa bruk av historien. Som exempel tas Sovjetunionens nationella politiska 

historia upp, där historien skrevs om, händelser togs bort eller lades till som 

exempel på sådant som är värt att minnas eller glömmas bort.
113

 Samtidigt 

poängterar Aronsson att minnespolitik påverkas av olika medvetandenivåer och 

flera mänskliga dimensioner som kan gestalta både hågkomst och glömska.
114

 Det 

sistnämnda historiebruket kallar Aronsson för institutionellt, och med det avser 

han det historiebruk som återfinnes inom vetenskapen och den professionella 

historien, som skall producera riktig historisk kunskap utifrån vad som verkligen 

har hänt. Detta ställningstagande har resulterat i en stark metodologi i form av 

bland annat källkritik på gott och ont.
115

 Aronsson aktualiserar frågor om vem 

som skall och vem som faktiskt skriver Sveriges historia i samma diskussion, 

samtidigt som han även diskuterar institutionellt historiebruk på nationell nivå, 

vilket har åsidosatt den regionala och lokala nivån.
116

 

 

Mitt val av teoretisk utgångspunkt för att kunna analysera och kategorisera lärares 

historiebruk har fallit på Klas-Göran Karlssons definitioner, trots att den är utsatt 

för kritik. Den har fler kategorier än Aronssons kategorisering av historiebruken, 

och på så sätt finns det möjligheter till bredare analyser av mina resultat.  

 

3.3 Historiemedvetande 

Ett annat begrepp som är centralt inom historiedidaktiken är historiemedvetande. 

Historiemedvetande är en del av uppsatsens undersökningsområde när det gäller 

att försöka identifiera elevers historiemedvetande. 

 

Historiemedvetande är ett uttryck för individers förmåga att orientera sig i tid. 

Varje människa har ett historiemedvetande, och utan ett sådant skulle man inte 

kunna existera varken som individ eller samhällsvarelse. Att ha ett 

historiemedvetande innebär att man reflekterar över och integrerar historien i sitt 
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eget vetande, sin egen identitet och sina egna handlingar.
117

 Begreppet har varit 

centralt i skolans historieundervisning, men sträcker sig även över samhället i 

stort, eftersom historia inte bara skapas i skolan utan också i andra 

livssituationer.
118

 

 

Begreppet introducerades år 1979 av den tyske didaktikern Karl – Ernst Jeismann, 

och uttrycker en relation mellan tolkning av det förflutna, förståelse av samtiden 

och perspektiv på framtiden.
119

  

 

Den danske historiedidaktikern Sven Sødring Jensen kom ytterligare att utveckla 

historiemedvetande-begreppet till: 

 

En närvarande visshet om att människan, alla samhällsinstitutioner 

och alla samlevnadsformer existerar i tid, att de alltid har ett 

ursprung och en framtid, och att de inte är uttryck för något som är 

stabilt, oföränderligt, och utan förutsättningar.
120

 

 

Ytterligare en historiedidaktiker, dansken Jensen, har också försökt att reda ut 

begreppet historiemedvetande. Han ser att Jeismanns tolkning av begreppet 

faktiskt innehåller fem olika dimensioner, som visar att begreppet är mångtydigt 

och därför behöver definieras ytterligare.
121

  

 

Den kritik Jensen riktar mot Jeismanns tolkning av historiemedvetandet är bland 

annat han förväxlar och likställer termerna historiskt medvetande och 

historiemedvetande med varandra. Jensen hävdar att ett historiemedvetande 

endast är en liten del i ett större historiskt medvetande.
122

 Det finns också 

tolkningsproblem vad gäller tempusformerna. Ett historiemedvetande skall enligt 
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Jensen innefatta dåtid-nutid-framtid. Men begreppet historia syftar oftast på 

dåtiden, vilket ställer till det i tolkningen av begreppet historiemedvetande 

Begreppet tidsmedvetande hade kanske varit bättre, enligt Jensen.
123

 Jensen menar 

också att ett historiemedvetande inte bara behöver kopplas till historievetenskap, 

historieundervisning och historiedidaktik, utan också till samhället i stort. Det är 

inte endast inom den ämnesteoretiska ramen som historiemedvetande skapas, utan 

också i en samhällsteoretisk. Alla individer och kollektiv är skapade av historia 

och skapare av historia.
124

 Med hjälp av kritiken har Jensen formulerat fem olika 

typer av historiemedvetanden, som också är att betrakta som lärprocesser: 

 

 Historiemedvetande som identitet 

 Historiemedvetande som mötet med det annorlunda 

 Historiemedvetande som socio-kulturell lärprocess 

 Historiemedvetande som värde- och principförklaring 

 Historiemedvetande som berättelse 

 

De två första punkterna hänger ihop. När den egna identiteten och identifikationen 

med ett kollektiv etableras, etableras också föreställningarna om det motsatta, det 

som är olikt den egna individen och kollektivet. Identiteten skapar sammanhang i 

tid och rum. Genom identitetsbildningen identifierar människor sig även med ett 

kollektiv, en föreställd gemenskap, med likasinnade människor. Dock måste även 

en etablering ske mellan individens dåtidstolkning, nutidsförståelse och 

framtidförväntan, vilket innebär att individen behöver ställa frågor till sig själv, 

exempelvis: ”Vem är jag? Hur blev jag den jag är? Vart är jag på väg?” Alla 

frågor innefattar ett historiemedvetande. Genom aktivt arbete till exempel i skolan 

kan historiemedvetandet genom denna spegling bryta ned eller bygga upp 

föreställningar, stereotyper och fördomar om individer och kollektiv, samt 

påverka och förändra elevers åsikter och känslor.
125

 

 

En undervisning som syftar till skapande och uppbyggande av identiteter, bör 
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också ta hänsyn till den tredje punkten om historiemedvetande. Jensen menar att 

identitetsskapandet i sig är en socio-kulturell process, vilket betyder att människor 

inte kan tala om ”de andra”, utan att tala om sig själv. Undervisningen skall 

försöka inkludera så mycket sakkunskaper som möjligt för att undvika att få fram 

skeva resultat. Konkret kan detta ta sig uttryck genom att låta elever leva sig in i 

annorlunda situationer och förmåga att byta perspektiv.
126

 Genom ett sådant 

arbetssätt kan eleven förstå hur individer, kollektiv och institutioner agerar under 

vissa bestämda förhållanden. Eleven kan i denna lärprocess också utveckla 

alternativa scenarion, så kallade kontrafaktiska övningar.  

 

Det fjärde historiemedvetandet, historiemedvetande som värde- och 

principförklaring, utvecklas i ett led av det tredje historiemedvetandet. I detta 

historiemedvetande gäller det att kunna värdera vissa förhållanden, beteenden, 

händelser och tillstånd som bra eller dåliga, önskvärda eller icke-önskvärda. Det 

handlar ur ett elevperspektiv om att dra slutsatser av historien och bedöma dem 

enligt rådande allmängiltiga principer i samhället, till exempel ur en demokrati-

princip.
127

 

 

Det sista historiemedvetandet och lärprocessen som Jensen definierar är 

historiemedvetande som berättelse. Med detta menar Jensen människans förmåga 

att berätta om sitt och andras liv under olika processer i tid och rum. Skolan har en 

uppgift att utveckla elevernas narrativa förmåga för att utveckla elevernas 

historiemedvetande. Syftet är att få eleven att förstå att hela livet består av levda 

berättelser. Genom berättandet kan eleven få insikt i sin egen historicitet, att de 

själva är historia och att de själva skapar historia.
128

  

 

I uppsatsen kommer Jensens definitioner att användas för att kunna resonera något 

om elevers historiemedvetande. Utifrån Jensens lärprocesser och elevernas 

erfarenheter från olika lokalhistoriska moment i historieundervisningen, kommer 

lärprocesserna att fungera som kriterier på ifall eleverna genom en lokalhistorisk 
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undervisning fördjupat sitt historiemedvetande.  

 

5 Metod och material 
 

Eftersom källmaterialet bygger på intervjuer med lärare och elever krävs en 

genomgång och en diskussion av muntliga källor, intervjuer som metodiskt 

verktyg och en källkritisk diskussion på ett teoretiskt plan. På ett mer praktiskt 

plan av arbetet redovisas tillvägagångssättet i uppsatsen och hur urvalet kring 

informanterna har gått till. Kapitlet avslutas med etiska överväganden och 

tillvägagångssätt.  

 
5.1 Muntliga källor 

 
Inspelade intervjuer, bandade diskussioner, uttalanden vid presskonferenser, 

offentliga tal, radio- och tv-program är alla exempel på muntliga källor.
 129  

De 

muntliga källorna särskiljer sig från de skriftliga genom att de muntliga är skapade 

av forskaren i ett speciellt syfte, vilket kräver att intervjuns innehåll och 

genomförande granskas noga utifrån.
130 

Om det inte varit för forskarens studie 

hade den muntliga källan genom bandinspelning kanske aldrig tillkommit. Det 

gäller att vara medveten om att källan som skapas inte är oberoende av den 

kontext den är skapad i. Relationen mellan intervjuare och informant är högst 

påtaglig i intervjun, och även intervjuarens frågor och kunskapsmål påverkar 

intervjun, liksom informantens vilja och förmåga att besvara frågorna som ställs. 

Därför måste källans uppkomst dokumenteras noga.
131

 

 

Enligt Kjeldstadli avses personliga källor när man talar om muntliga källor. En 

sådan typ av källa uppstår i ett samtal, som helst skall dokumenteras med 

bandinspelning. Muntliga källor kan handla om minnen, hågkomster av egna 

upplevelser, och de kan handla om traditioner, berättelser som traderats i flera led 

genom generationer.
132
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5.2 Muntlig historia 

 
När man diskuterat muntlig historia som metod, finns en tendens att alltid 

diskutera källkritik. De muntliga källornas tillförlitlighet har ofta diskuterats 

utifrån människors förmåga eller oförmåga att minnas. Många menar att 

källkritiken är den historiska disciplinens främsta kännetecken, och särskilt stark 

är den källkritiska traditionen i Sverige. 
133

  Förespråkarna för muntlig historia 

menar att det är dags att vidareutveckla den klassiska källkritiken, utifrån dagens 

aktuella forskningsfrågor, att relatera och diskutera källkritik utifrån de frågor och 

perspektiv som idag utgör historieforskningen. 
134

  

 

Ett exempel på hur källkritiken kan utvecklas är att den har skapar funktionella 

källbegrepp åt sig själv. Istället för att rangordna källor i kvarlevor och berättande 

källor bör källkritiken utgå ifrån att ett skriftlig eller muntligt material blir till en 

källa först när den ger svaret på en uttalad fråga.
 135 

Det finns även forskare som 

menar att muntliga källor både kan ses som kvarlevor och berättande källor. Dels 

kan källan bli en kvarleva när man vill veta vilka personer eller grupper som var 

intressanta att intervjua vid en viss tidpunkt. Dels är det också en berättande källa 

när forskaren vill veta vad som hände vid en viss tidpunkt samt när man vill 

analysera hur människor kommer ihåg saker och vad det har för betydelse för vår 

uppfattning av dåtiden, men även nutiden. 
136

 

 

Att använda den etablerade källkritiken på en muntlig källa är dock helt möjlig, 

men man bör tänka annorlunda i fråga om källan. En källa med tendens, förkastas 

ofta som meningslös och oanvändbar. Vad gäller muntliga källor bör forskare 

istället synliggöra tendensen och analysera den.
137

 Vad gäller beroende bör en 

källa enligt källkritiken vara oberoende av påverkan utifrån. Men en muntlig källa 

behöver inte bara berätta utifrån sina egena erfarenheter, utan också om andra 

människors erfarenheter vilket kan vara viktigt i en analys.
138 

Även tidpunkten 

och platsen är viktig i den klassiska källkritiken, att källan ligger nära händelserna 

den berättar om i tid. Vad en person väljer att berätta och minnas  i intervjun är 
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sammanlänkat med dåtid, nutid och ibland även framtid, varför det är viktigare att 

analysera detta samband än närhetskriteriet, menar förespråkare för muntlig 

historia.
139

 

  

4.3 Intervjuer 

Florén & Ågren menar att det finns metodologiska problem att vara uppmärksam 

på vid ett genomförande av intervjuerna. Eftersom forskaren är med och skapar 

källan i intervjusituationen, måste forskaren bland annat se till att de egna 

förväntningarna styr intervjun så lite som möjligt. Det är särskilt viktigt att den 

som intervjuar inte ställer ledande frågor, som då kan tänkas leda fram till ett av 

forskaren önskvärt resultat.  Det är också viktigt att intervjuaren tänker på hur 

frågorna formuleras; som man frågar får man svar.
140

  Kjeldstadli menar vidare att 

det också är viktigt att skaffa bra och representativa informanter inför sina 

intervjuer, samt påpekar vikten av noggrannhet i efterarbetet med intervjuerna. 

Det är mycket tidskrävande att transkribera från ljud till text.
141

  

 

Intervjuer i grupp är ett effektivt sätt att spara tid. Det är också befogat eftersom 

gruppintervjuer ofta får helt olika utslag än en enskild intervju eftersom personer 

som intervjuas samtidigt samspelar och bygger upp berättelser med varandra.
 

Dock kan vissa saker få stort utrymme i intervjun eftersom deltagarna kan enas 

om dem, vissa saker kan få lite plats eftersom man inte vågar berätta eller ovilja 

att hamna i en konflikt.
142

 Det är viktigt att deltagarna känner sig trygghet och 

tillit med varandra.
143

 

 

Inför min studie är det viktigt att påpeka att det förekommer fler frågor i 

intervjusituationerna, för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. 

Fördjupande frågor samt följdfrågor blir naturliga i sammanhanget eftersom 

intervjuer utgör underlaget för själva studien. Dessa typer av frågor är 

situationsanpassade ochär svåra att presentera, men det är frågor som kommer att 
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just visa på variationer mellan skolor, lärare och elever. En intervjuguide 

återfinnes i Bilaga A – Intervjufrågor, lärare och Bilaga B – Intervjufrågor, elev. 

 

5.4 Urval av material 
 

Enligt gällande styrdokument för gymnasieskolans historieundervisning ska lärare 

bedriva undervisning med lokalt perspektiv, vilket motiveras utifrån 

ämnesplanernas centrala innehåll.
144

 

 

Att jag har valt att fokusera på att studera hur lokalhistoria tillämpas på 

gymnasienivå, har sin grund i de skrivningar som återfinnes i läroplanen för 

gymnasieskolan, Gy 11. Eftersom läroplanen är ett nationellt styrdokument, som 

gäller för alla skolor, alla lärare och alla elever runt om i Sverige, förutsätter jag att 

alla som är verksamma i skolan arbetar efter ovanstående direktiv.  

 

Studiens material utgörs av intervjuer med lärare och elever för att få fram en  

variationskarta över förekomsten av lokalhistoria i gymnasieskolans 

historieundervisning och vilka former en sådan undervisning kan ta. För urvalets 

skull spelar det då mindre roll hur stort antalet skolor, lärare och elever är. Det 

spelar ingen roll om jag väljer tio eller hundra gymnasieskolor, studien blir ändå 

inte fullständig om jag inte undersöker alla gymnasieskolor i Sverige.  Eftersom 

intervjuer kommer att genomföras med lärare och elever, får studien en unik och 

djupare analys, snarare än en bred och allmän analys. För att studien skall vara 

arbetsekonomiskt genomförbar, har jag beslutat mig för att göra intervjuer på 3 

gymnasieskolor i Sverige, med två gymnasielärare i historia på varje skola. Totalt 

kommer 6 lärarintervjuer att göras. Elevintervjuerna kommer att genomföras i 

grupp av metodiska skäl.
145

  

 

5.4.1  Urval av lärare 

 

Jag har valt ut 3 gymnasieskolor i Sverige att göra mina intervjuer på. De är alla 

kommunalt arrangerade. På varje gymnasieskola skall 2 lärarintervjuer 

genomföras. Efter uppgifter på respektive skolas hemsida, har historielärare vid 

varje skola kontaktats via e-post av mig. I utskicken där jag förklarar mitt ärende, 
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lämnade jag utrymme för lärarna att fundera och höra av sig till mig om de var 

intresserade av att delta i studien. Sammanlagt mailade jag 14 historielärare 

verksamma vid de tre gymnasieskolorna. Intresseanmälan från 3 av de kontaktade 

lärarna kom omdelbart och tid och plats kunde bokas för genomförandet av 

intervjun. För att få ytterligare 3 lärare att ställa upp har ytterligare övertalning 

krävts i form av att skicka ut ett påminnelse-meddelande till övriga, varpå de 

såsmåningom svarade och ville ställa upp. Intervjuerna har genomförts under 4 

veckor.  

 

 

5.4.2 Urval av elever 

 

Eftersom det rör sig om hundratals elever på varje gymnasieskola, har det varit 

allt för arbetskrävande att söka upp dessa individer på eget bevåg. Jag har därför 

bett de intervjuade lärarna att slumpmässigt välja ut 3-4 elever från sina klasser, 

som därmed också har deltagit i lokalhistorisk undervisning för intervju. Urvalet 

av elever har därför tenderat att vara ambitiösa, högpreseterande, 

historieintresserade elever. De är etniska svenskar, och har därmed även haft 

lättare än många andra elever när det gäller att komma i kontakt med äldre 

släktingar som far- och morföräldrar när uppgiften har krävt det.  

 

 

5.5  Etiska överväganden 
 

I studien följs de riktlinjer som forskningsrådet har framtagit angående god 

forskningssed.
146

 Eftersom studien innefattar andra människor är det viktigt att de 

behandlas på ett korrekt sätt, och att de skyddas från skador eller kränkningar i 

samband med medverkandet i forskningen. Informanterna som deltagit i denna 

studie, både lärare och elever är anonymiserade och avidentifierade för att 

eliminera risken för att hänföra svaren till en viss individ. Detta ger också en form 

av skydd eftersom anonymiteten förhindrar att andra kan söka upp 

informanterna.
147

  

 

Vad gäller de källdata som insamlas i samband med intervjuerna återfinns dessa 

hos forskaren. Vanligt är att dessa källdata betraktas som forskarens personliga 
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egendom, men när forskningen utförs vid universitet, är det myndighetens 

egendom. Materialet skall bevaras om anklagelser för vetenskaplig oredlighet 

eller om forskningsresultaten behöver kontrolleras.
148

 

 

6 Resultat   
 

I detta kapitel presenteras resultaten av studien i förhållande till uppsatsens 

frågeställningar. Först sammanfattas innehållet i lärarintervjuerna utifrån 

intervjufrågorna var för sig. Vidare sammanfattas även innehållet från 

gruppintervjuerna med eleverna. En intervjuguide med frågor återfinnes i bilaga A 

och B, denna uppsats. I bilaga C återfinnes förklararingar för de kurskoder som 

presenteras, men inte förklaras i reslutatet. Fullständiga transkriberingar av 

intervjuerna återfinnes hos författaren.  

      

6.1 Resultat, lärarintervjuer  
     

6.1.1 Lärare 1  

 

Lärare 1 arbetar på en gymnasieskola i södra Sverige. Där har hon arbetat sedan år 

2006, då hon blev klar med sin lärarutbildning. Hon har tidigare haft tjänst på 

skolan fast då som dramapedagog, men beslutade sig för att ta tjänstledigt och 

utbilda sig till gymnasielärare i historia och religion vid en högskola i södra 

Sverige. Hon har jobbat med ett särskilt lokalhistoriskt projekt i sina klasser, och 

just i samband med intervjun startade hon upp projektet för tredje gången. Lärare 

1 berättar att hon inte fick någon undervisning i lokalhistoria under sin 

lärarutbildning, men att hon har tagit fasta på det under praktikperioderna som 

gavs i samband med utbildningen. Denna terminen undervisar hon i Historia 1b 

och Historia 2b – kultur.  

 

I det senaste projektet vävdes Historia 1b och Historia 2b - kultur ihop, eftersom 

lärare 1 skulle undervisa samma elever i båda kurserna, både i klass 1 och klass 2. 

När hon under elevernas första år på gymnasiet frågade vad de var intresserade av 

att lära sig, var det givna svaret att de ville lära sig om sin egen historia. Detta bar 

lärare 1 med sig, men är tiden inte räckte till i grundkursen Historia 1b, lade hon 

in momenten om lokalhistoria i Historia 2b – kultur. En avgörande faktor för detta 
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var också att det enligt läraren fanns dåliga studiematerial gällande den 

sistnämnda kursen. Alltså fick lärare 1 snickra ihop sitt eget arbetsmaterial. 

Genom att vänta med det lokalhistoriska projektet till klass två kunde man även 

ge arbetsområdet mer tid. Det lokalhistoriska projektet rör sig enbart inom 

historieämnet, det finns inget integrerat arbetssätt med andra ämnen.  

 

Själva uppgiften består av två delar; dels av elevens egen historia, men också om 

ortens historia. När det gäller elevernas egna historia, går uppgiften ut på att rita 

upp sitt släktträd, genom att söka information via databasen ArkivDigital som 

tillhandahåller svenska kyrkböcker. Eleverna skall ta reda på släktingarnas 

födelseår, dödsår samt dödsorsak, födelseort, levnadsorter, yrken, äktenskap, antal 

barn och släktingens ålder vid första barnets födelse. I samband med detta 

framhålls även korrekt källhantering. Vidare skall eleverna välja ut tre processer 

under 1800-, och 1900- talet som deras förfäder har varit en del av och beskriva 

vilka konsekvenser dessa fick på såväl individnivå och samhällsnivå. I samband 

med detta skall eleverna också göra minst en intervju kring någon av de processer 

som eleven valt ut.  

 

Den andra delen av projektet innefattar ortens historia, där eleverna i grupper om 

två får välja ut en byggnad, ett hus eller dylikt, eller ett område på orten och 

studera hur detsamma har växt fram. Med hjälp av sökningar i olika arkiv skall 

eleverna ta reda på vad för slags verksamhet som funnits i byggnaden – samt vad 

som händer där idag, vad det har blivit av byggnaden. De får möjligheter att 

fotografera och dokumentera för att sedan visa upp sitt arbete i en utställning för 

hela gymnasieskolan.  

 

Lärare 1 började redan när eleverna gick i ettan att dra i trådar för att bilda sig ett 

kontaktnät utanför skolan, eftersom hon själv inte är från orten. Lärare 1 har 

funnit hjälp hos två olika ideella föreningar på orten. Dels har hon varit i kontakt 

med ordföranden för den lokala släktforskarföreningen, som för det första har lärt 

upp läraren, och sedan kommit till skolan och instruerat eleverna i hur 

släktforskningsarbete gått till. Denne har fortsättningsvis stöttat eleverna under 

hela projektets gång, om eleverna behövt hjälp med något i arbetet om sin släkt. 
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Eleverna får en inloggning på ArkivDigital som gäller ett helt år, vilket också är 

arbetets tidsram.  

 

Vad gäller ortens historia har läraren varit i kontakt med en lokalhistorisk förening 

som har specificerat sig på trakten i och kring orten. Dit går läraren med sina 

elever på studiebesök för att introducera denna delen av arbetet med. Där får de 

guidning och information kring hur orten har växt fram, från 1800-talet och 

framåt, och hur den har förändrats i takt med stora samhällsomvandlingar som 

urbanisering och industrialisering. Ett inslag i samband med studiebesöket är att 

de får titta på kartmaterial och se hur orten har förändrats på olika sätt. Ibland har 

föreningen även filmvisning av lokalhistoriska filmer. De har ett par månader på 

sig med detta arbetet som gäller ortens historia.  

 

Lärare 1 berättar att eleverna har olika förkunskaper redan vid projektets start. 

Några elever vet mer än andra om sin släkts bakgrund, några elever kan redogöra 

för flera generationer bakåt, och andra vet nästan ingenting: 

 

Ja, så, och sen beror det ju, alltså alla kommer ju olika långt, endel 

har ju släktingar som redan har släktforskat, och kan berätta att dom 

är släkt med Gustav Vasa, medans andra kanske bara har sina 

föräldrar sen har dom inte mer. Då blir det stopp där och då får man 

muntligt bara försöka luska i den historien som, det man har, så här 

mycket vet vi, eller vet jag om mig själv och mitt liv, ibland kan det 

kanske till och med landa på att det blir bara min historia. 149 

 

Lärare 1 poängterar vikten att vara stolt över sin historia och genom arbetet 

försöka visa vad eleverna vet om sig själva och sitt liv, presentera sin historia, om 

de inte kan presentera sina förfäders. Lärare 1 ser av inlämningarna att även de 

blir väldigt olika beroende på hur mycket eleverna fått veta genom sin forskning. 

Vissa elever har skrivit rena släktkrönikor och andra mer personliga berättelser. 

 

Lärare 1 har genom introducerandet av detta projekt blivit intresserad av 

släktforskning kring sin egen historia. Hon tycker att det är spännande och mer 
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intressant att forska om den orten där man har sina rötter, som för hennes del är i 

norra sverige. Hon talar utifrån egna erfarenheter, när hon berättar att desto mer 

hon lär sig om en ort, desto mer tycker hon om den, och hon kan igenom den 

kunskapen förstå människornas mentalitet på ett annat sätt. Lärare 1 har lärt sig att 

orten i fråga är och har varit mycket anpassningsbar vad gäller försörjning samt 

industri- och produktutveckling. Hon berättar om egna äldre släktingar och om 

deras förhållningssätt till sin historia, vad som varit värt att berätta och vad man 

inte velat prata om. 

 

Lärare 1 menar att det inte har skett en ökning av lokalhistoria i ämnesplanerna i 

samband med införandet av Gy 11. Hon menar att momenten har blivit fler, vilket 

betyder att det är fler moment som skall plockas in i kursen jämfört med tidigare 

läroplan. Ämnesplanen ger inte utrymme för att låta eleverna vara med och 

bestämma var tyngdpunkten inom ämnet skall läggas menar lärare 1. 

Ämnesplanerna är uppstyrda och fokus ligger på vilka områden man som lärare 

gått igenom och vilka mål eleven skall ha nått. Ytterligare något som stjälper 

kursplanen är att trots att många elever lägger ned ett stort engagemang i arbetet, 

är det inte säkert att de källor eleverna har hittat ger tillräckligt utrymme för 

analys. Det kanske fattas någon källa, eller så säger källorna inte så mycket om 

just den forskningsfrågan. På så sätt kan en elev som vanligtvis har betyget A, 

riskera att inte uppnå målen för ett A vilket lärare 1 ser som problematiskt 

eftersom eleverna har genomfört arbetet. Därför anser hon att även själva 

arbetsprocessen är viktig och inte bara resultatet.  

 

Lärare 1 motiverar sitt användande av lokalhistoria i undervisningen dels utifrån 

styrdokumenten, men menar också att det personliga intresset växter i samband 

med detta: 

 

Jo, det finns i styrdokumenten att vi ska gå igenom det, men sen 

brukar det finnas ett ganska stark intresse på det. Och för såna som 

inte riktigt har haft intresset… vi har en jättefin bok […] som visar just 

gamla hus och hur dom har byggts om, så det brukar komma också ett 
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slags, oj vad det här är förstört, tänk vad fint det var och att det… 

jaa…
150

 

 

Hon menar att det alltid är osäkert i början av ett projekt ifall eleverna kommer att 

nå målen för arbetet eller inte. Ett orosmoment är också att eleverna inte skall hitta 

något intressant i källorna, att det finns för lite material i arkiven. Lärare 1 menar 

dock att detta kommer rätta sig till efter några år, eftersom hon också med hjälp av 

eleverna kommer lära sig vilka byggnader som det finns bra matreial kring och 

vilka byggnader där källorna är dåliga. På så sätt kan hon hjälpa de elever som har 

svårt att komma igång, och de elever som tycker att det är jobbigt att själv vara 

aktiv i sökandet av material. Till sådana elever som har svårt att hitta motivation 

får man nästan peka ut ett område åt som, säger hon. Det kaske inte är det 

roligaste just för dem, men det finns möjligheter för att hitta drivkraft där. Andra 

problem med detta projektet som läraren har identifierat har varit att vissa elever, 

samt deras föräldrar inte ser något värde i historia, och därför kan det bli svårt att 

hitta källor.  

 

Lärare 1 upplever att elevernas egna historia berör dem själva, en slutsats hon drar 

efter att ha läst deras arbeten om släktforskningen. De får syssla med något som 

intresserar och motiverar dem. De förstår syftet med historia på ett annat sätt. Det 

är svårare att motivera undervisning om antiken eller medeltiden, eftersom 

eleverna inte har någon personlig relation till det förutom de som är intresserade 

av historia. Lärare 1 menar att ett lokalhistoriskt arbetssätt är bra eftersom 

eleverna får ett väldigt varierat material. Det är andra aktörer från föreningar som 

kommer in i undervisningen och berättar. Eleverna berättar själva också utifrån 

sina släktintervjuer för varandra. Arbetet med byggnaderna blir väldigt konkret, 

fysiskt och påtagligt: 

 

...och det blir påtagligt tycker jag, att du kan titta på det här gamla 

huset och då jämföra hur har det sett ut, det blir ett väldigt, väldigt 

tydligt exemplifierande av historia. 151
 

 

                                                 
150

 Intervju, lärare 1, 2013-11-21, s. 14. 
151

 Intervju, lärare 1, 2013-11-21, s. 7. 



  
 

 47   

En sådan historia gör anspråk på att vara mer personlig än exempelvis läroböcker 

i historia, menar Lärare 1. 

 

Det är dock inte alltid eleverna förstår vikten av sin egen historia, och lärare 1 tror 

att det kan vara jobbigt och ibland svårt för eleverna att se att historien pågår och 

att man själv är en del av den. Hon berättar om elevernas släktberättelser, och att 

endel elever helt glömt att sätta in sig själva i historien, som om att historia inte är 

en ständigt pågående process utan slutar med förädrarna exempelvis.  

 

Lärare 1 menar att historia utifrån en annan människas perspektiv är mycket 

viktigt och att eleverna därigenom känner identifikation. Hon exemplifierar med 

elever eller elevers föräldrar som har erfarenheter av krigets konsekvenser, från 

vilka övriga klassen har fått mycket spännande och personliga berättelser som ger 

en helt annan inblick än läroböcker i historia.  

  

6.1.2 Lärare 2 

 

Lärare 2 arbetar på en mindre gymnasieskola i södra Sverige. Där har hon arbetat 

sedan år 2010. Hon tog sin gymnasielärarexamen 2001, och läste inte det 

enhetliga lärarprogrammet. Hon har istället läst enstaka kurser och på så sätt satt 

ihop sin utbildning själv från ett universitet i mellersta Sverige. Hon berättar att 

hon inte fick några lokalhistoriska inslag i samband med universitetsstudierna, 

men att hon sedan hon blivit lärare, gått en kurs ledd av en kvinna som skivit en 

avhandling om lokalhistoria, varpå det är därifrån lärare 2 fått inspiration till att 

även ha med detta moment i sin egen undervisning. I samband med den kursen 

fick deltagarna ett kompendium med olika övningar. Lärare 2 har 

ämneskombinationen historia och samhällskunskap och undervisar just nu i 

Historia 1b och Historia 2a. När hon arbetade på ett högstadium hände det att hon 

vävde samman historia och samhällskunskap i de lokalhistoriska projekten, men 

på gymnasiet har hon inte arbetat ämnesövergripande med lokalhistoria.  

 

När lärare 2 får definiera lokalhistoria, menar hon att det är detsamma som 

närområdet. Det är dels den historia som finns runt omkring oss nu och dels det är 

platsen där vi är uppvuxna. Hon menar att närområdet oftast är ganska stort, som 

oftast definieras till landskaps- eller länsindelning. 
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Lärare 2 är inflyttad till södra Sverige, och kommer från början från norra Sverige. 

Vid den nuvarande arbetsplatsen har hon inte arbetat med lokalhistoria i 

undervisningen, men hon vill gärna. Däremot har hon erfarenheter av 

lokalhistorisk undervisning från den tid då hon var verksamvid en högstadieskola 

i norra Sverige. Lärare 2 informerar om att det i närheten av arbetsplatsen fanns 

ett landsarkiv, som hon hade stor hjälp av i sin undervisning. Där fanns också en 

särskild pedagog hon kunde samarbeta med när det gällde att hitta material. Hon 

berättar bland annat att hon och pedagogen på landsarkivet arbetade kring en 

flickas dagbok från i början på 1900-talet. Dagboken blev utgångspunkt för flera 

stadsvandringar där eleverna fick bekanta sig med sin stad. Hon berättar också att 

det finns ett stort bildarkiv på landsarkivet, och att hon låtit eleverna utgå ifrån 

bilden för att sedan med hjälp av arkivstudier i kyrkböcker, domböcker, och andra 

arkiv lista ut vilka personer som är med på bilden och i vilket sammanhang bilden 

är tagen. Någon elevgrupp har också fått testa på släktforskning. I samband med 

den lokalhistoriska undervisningen har lärare 2 också undervisat eleverna i att 

tyda gammal skrift. 

 

Lärare 2 menar att trakten kring hennes nuvarande arbetsplats är mycket rik på 

historia, det finns till exempel mycket industrier i trakten vars historia är värd att 

belysa. Bland annat finns det ett gammalt industriområde på orten, som fungerar 

som museum. Men hon betonar också svårigheterna i att skapa sig ett kontaktnät 

som inflyttad lärare, och hon berättar att hon saknar den närhet på den nuvarande 

arbetsplatsen, som hon kände vid den förra arbetsorten, belägen i norra Sverige. 

Hon vill gärna försöka applicera de övningar som hon fick i samband med att hon 

tog en kurs i lokalhistoria på sina nuvarande elever.  

 

Hon ser också ett problem i att trakten kring arbetsplatsen är präglad av stor 

invandring, och menar att de eleverna inte får känna sig bortglömda i en 

lokalhistorisk undervisning, och att hon har funderat mycket på hur de skall känna 

sig delaktiga. Lärare 2 menar att det i sådana komplexa elevgrupper kan vara 

lägligt att lägga upp undervisningen kring en intressant och spännande person från 

bygden för att väcka alla elevers intresse för lokalhistoria, att dramatisera en 

persons levnadsöde: 
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 Ehm, här är det ju lite svårare på det sättet eftersom vi har mycket 

invandrare… […] Ja, och det har jag också funderat på att man inte 

får dom att känna sig utanför då. Så då kanske man måste hitta... Eh, 

spännande personer... Som har funnits i den här bygden...
152

 

 

Ett ytterligare problem som lärare 2 ser med lokalhistoria är tiden. Hon menar att 

det är viktigt att man har gått om tid för ett lokalhistoriskt projekt.  

 

Eftersom lärare 2 har erfarenheter av landsarkiv är hon mycket intresserad av att 

kanske åka till ett landsarkiv i södra Sverige med sina elever, för att eleverna 

själva skall få titta i gamla kyrkböcker och på så sätt få en autentisk upplevelse, 

snarare än i digital form på internet. Hon har inga erfarenheter av att arbeta med 

andra institutioner, exempelvis föreningar eller muséer.  

 

Lärare 2 motiverar arbetet med lokalhistoria utifrån en diskussion om 

historiebruk, och betonar att det är viktigt att påvisa för eleverna hur vi kopplar 

ihop historien med nutiden, och att historien faktiskt är präglad av den bygd vi 

lever i. Hon betonar också att hon i samband med de lokalhistoriska projekten har 

diskuterat källkritik, bland annat upphovsman och eventuella värderingar som 

upphovsmannen färgat källans innehåll med.  

 

Lärare 2 ser inte att utrymmet för lokalhistoria varken har ökat eller minskat i en 

jämförelse mellan Lpf 94 och Gy 11, däremot ser hon att det har blivit tydligare 

betoningar på lokalhistoria i samband med Gy 11, men att det fortfarande är upp 

till läraren att få in det i undervisningen. Hon tror att många lärare glömmer bort 

de lokalhistoriska inslagen eftersom det är så mycket annat som skall hinnas med i 

undervisningen.  Lärare 2 tror att det är lättare att få in lokalhistoriska moment i 

Historia 2a eftersom den är lite mer flexibel och lättsam än Historia 1b.  

 

Lärare 2 ser flera fördelar med att arbeta lokalhistoriskt. Hennes erfarenheter av 

lokalhistorisk undervisning är att eleverna tycker att en sådan undervisning är kul 

och rolig, bland annat eftersom eleverna då kan fråga sina mor- eller farföräldrar 

om saker, en källa som lärare 2 tror inte eleverna tänker på att de kan använda sig 
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utav. Det är en historia som ligger dem nära och då blir det roligt, menar hon. En 

historia som är nära eleverna blir också tydlig menar lärare 2. Hon hoppas att 

eleverna genom en lokalhistorisk undervisning skall få en ökad förståelse och ett 

ökat intresse för både lokalhistoria och historia i allmänhet samt att eleverna får 

insikt i vilken bygd de lever i. Hon hoppas också att eleverna utvecklar sitt 

historiemedvetande, något som hon kan märka av ibland att eleverna i vissa fall 

också gör. Hon hoppas också att eleverna fortsättningsvis, efter ett avslutat 

lokalhistoriskt projekt, fortsätter fråga äldre personer i sin omgivning om 

historiska händelser, och använder det som en resurs i andra uppgifter.  

     

6.1.3 Lärare 3 

 

Lärare 3 arbetar på en gymnasieskola i södra Sverige. Han har arbetat som lärare 

sedan 2001, och har allt sedan dess arbetat på samma gymnasieskola bortsett från 

ett vikariat på en termin i en av Sveriges största städer. Lärare 3 har 

gymnasielärarexamen från ett universitet i södra Sverige i ämnena historia och 

samhällskunskap. Hans erfarenheter av lokalhistorisk undervisning är få enligt 

honom själv, men nyligen har han för första gången startat upp ett lokalhistoriskt 

projekt i en av sina elevgrupper. Just nu undervisar han i kurserna Historia 1b, och 

Historia 2a.  

 

När lärare 3 definierar lokalhistoria vill han använda ordet bygd och den historia 

som rör bygden. I förhållande till gymnasieskolan menar lärare 3 att bygden blir 

detsamma som kommunen, med tillhörande gränstrakter, eftersom 

upptagningsområdet för gymnasieskolan sträcker sig utanför kommunens gränser.  

 

Lärare 3 berättar att det fanns lokalhistoriska inslag på hans utbildning, men har 

svårt att se det som just lokalhistoria utifrån sin egen definition. Han menar att så 

fort historien berör en storstad finns det ett riksintresse i det hela. Lärare 3 berättar 

att utbildningen bland annat berörde olika manufakturer under slutet av 1800-talet 

och framåt, men inom den ekonomiska historien fanns också en betoning på ett 

stort handelsbolag som var beläget i storstaden. Lärare 3 tycker inte att den 

historien är jämförbar med lokalhistoria just eftersom det finns en genomgående 

påverkan från hela landet.  
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Lärare 3 har i lokalhistorisk undervisning bland annat arbetat med att låta elever 

jämföra hemkommunen med ett annat område i Europa. Han har även handlett 

elever i det som då kallades projektarbete, som då hade lokalhistorisk anknytning. 

Men när han själv har lett undervisning har han haft mycket få lokalhistoriska 

inslag. I samband med undervisning om den stora historien har han möjligen tagit 

upp några lokala betingelser, men han har inte arbetat med det systematiskt. 

Orsaken till detta är att han själv är inflyttad till orten, och att han kan för lite, 

förklarar han.  

 

Lärare 3 har nyligen introducerat ett nytt arbetsområde i lokalhistoria i en av sina 

elevgrupper som läser på kursen Historia 2a, som individuellt val. Det handlar om 

modern lokalhistoria, och eleverna skall ge två ögonblicksbilder från kommunens 

centralort, en bild från år 1900 och en bild från år 1950. Valet av tidsperiod 

motiverar lärare 3, är att tidigare än 1900 var centralorten en bondebygd där det 

egentligen inte hände något utmärkande och med att han tror att det blir roligare 

för eleverna när det ligger närmre i tiden. Tanken är att resultatet skall bli en 

fotoutställning på biblioteket för allmän beskådan.  

 

Vid intervjutillfället hade eleverna påbörjar arbetet sedan ett par veckor tillbaka. 

Lärare 3 berättar att de har besökt ett industrimuseum som är beläget i 

kommunens centralort. En elev bjöd in sin morfar till skolan, eftersom denne är 

aktiv i lokalhistoriska kretsar, och själv hade ett förflutet som 

kommunfullmäktigeledamot, så att han fick berätta om sina minnen och 

erfarenheter, han hade mycket att berätta om säger lärare 3. Han har även visat 

gamla filmer från centalorten som finns tillgängliga via webbplatsen Youtube. 

Lärare 3 har också varit i kontakt med andra utomstående institutioner, som den 

lokala hembygdsföreningen, vars ordförande arbetar på gymansieskolan, vilket är 

en tillgång. Läraren och eleverna har också varit i kontakt med kommunarkivet. 

Just nu är det problematiskt eftersom kommunhuset står inför en renovering och 

arkivet är stängt. Det blir särskilt krångligt att få tillgång till materialet menar 

lärare 3. Eleverna har själva också fått söka bland källorna i samband med arbetet. 

Bland annat via Lantmäteriets kartor på internet, men också via endel dokument 

som kommunen lägger upp på deras hemsida. Som källa, eller referensmaterial 
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finns också en bok om orten som är en värdefull tillgång i en lokalhistorisk 

undervisning.  

 

Lärare 3 ville att alla elever i projektet skulle vara inriktade på just centralorten, 

trots att eleverna ibland inte är födda på just den orten utan på andra orter i 

kommunen. Han menar att eleverna trots allt har köpt hans koncept, och motiverar 

sitt urval genom att kunskapen om bara en ort leder till djupare kunskaper, istället 

för ytliga kunskaper. Om dem tillsammans kan dela upp centralorten i olika 

sektorer, som fritid, bostäder, jobb och industrier bidrar det till fördjupad kunskap 

om orten: 

 

Ja, precis. Och då kunde man ju sagt att dom skulle göra var sin bild 

från sin hembygd då, men jag ville att dom skulle komma mer djupare, 

det blir lite ytligt när dom gör så. […] Men om dom tillsammans kan 

dela upp det mellan sig och hålla på med bostäder, fritid, jobb, 

industrier, byggnader så blir det större djup i det tycker jag. 153 

 

Lärare 3 poängterar att arbetet inte har utvärderats än, eftersom projektet är nytt. 

Men som han känner nu, vill han fortsätta att arbeta lokalhistoriskt med sina 

elever, men menar att det gäller att man som lärare utvecklar projekten och hittar 

nya vinklingar så att man även motiverar sig själv som lärare att lära sig nya 

saker.  

 

Lärare 3 motiverar alltid sin undervisning ifrån läroplanen, och de kursplaner som 

är aktuella för den kurs han undervisar i, säger han. I den aktuella kursen Historia 

2a,  finns det angivet tematiska studier, och då passar lokalhistoria menar han. 

Lärare 3 berättar också att hans eget intresse för bygden har ökat. Han har tidigare 

inte varit intresserad, eftersom han inte har några rötter här, och det är därför han 

inte har initierat några lokalhistoriska projekt innan. När lärarens intresse är stort 

på ett område, smittar det av sig till eleverna: 
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 …och då får man också med det till eleverna. På något sätt så 

lärarens intresse tror jag är viktigt […] Annars så kan man inte 

motivera eleverna att hålla på med det heller. 154 

 

Är man inte intresserad själv, blir inte eleverna intresserade heller, menar lärare 3 

Han beskriver sina elever som väldigt förstående, när han öppet har förklarat att 

han inte är ifrån bygden och att han vet för lite, därför måste de hjälpas åt med 

detta lokalhistoriska projekt. Eleverna förstår det, berättar han. Lärare 3 menar 

också att det är viktigt att eleverna känner till vad de kommer ifrån i en allt mer 

globaliserad värld med många internationella kontakter.  

 

Lärare 3 ser inte några större skillnader mellan Lpf 94 och nyintroducerade Gy 11. 

Han menar att möjligheterna för lokalhistorisk undervisning är stora i 

fortsättningskurserna, det vill säga Historia 2a och Historia 2b, och att läraren är 

fri att utforma momenten som denne vill. Grundkurserna, Historia 1a och Historia 

1a1 har alltid varit mer styrda och reglerade, samma principer gällde även för Lpf 

94 A-, och B – kurs. Lärare 3 har därför försökt att lägga in lokala reflektioner i 

undervisning på grundkurserna, när det finns något särskilt att berätta i 

förhållande till den stora historien, men de lokala inslagen har inte varit 

systematiska. Vidare i fortsättningskurserna har lärare 3 försökt lägga in ett större 

temaarbete om lokalhistoria.  

 

Lärare 3 tror att en lokalhistorisk undervisning kan få honom mer motiverad att 

lära sig nya saker eftersom han inte är från trakten. Det är roligt att kunna sätta in 

det i ett större sammanhang, något som eleverna inte alltid kan, menar lärare 3. 

Man förstår mer och fattar mer, säger han.   

 

Lärare 3 tror att de flesta elever finner något särskilt intresse i den stora historien, 

kanske något krig eller någon politisk omvälvning. Det kan finnas en poäng i att 

visa på att det kan finnas samband mellan den stora historien och den lilla, egna, 

lokala historien, som eleverna kanske inte alltid förstår som just historia. Eleverna 

tänker inte alltid på att den egna familjen eller bygden också kan vara historia. Det 

gäller för läraren att försöka koppla ihop det stora med det lilla, och visa att det 
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som händer i just din familj eller i din bygd också har något med den stora 

historien att göra. Lärare 3 berättar att när de besökte industrimuseet på orten och 

de berättade om att industrierna i bygden exporterat till Nazityskland på 1940-

talet väcktes elevernas intresse direkt. 

 

…och visa att det som händer i er familj eller det som har hänt I det 

här samhället har nånting med den stora historien att göra. Och det 

sa dom också på indusrimuseet, när dom började prata om export till 

Nazityskland på 40-talet fick dom alltid med sig eleverna… Så att… 

det där är en pedagogisk finess…. Att koppla ihop det… Det lilla och 

stora ja. 
155

 

 

Lokalhistoria är också viktigt att introducera för eleverna, och särskilt då den egna 

familjen eftersom deras mor-, och farföräldrar ofta lever. De kommer inte alltid att 

finnas. Det stimulerar till samtal kring den tid som förflutit mellan ung och 

gammal.  

 

De nackdelar som lärare 3 ser med lokalhistorisk undervisning är främst 

tillgången på material, och att materialet skall vara lättillgängligt för eleverna. 

Dock poängterar han att det i trakten finns gott om fritidshistoriker, särskilt 

inriktade på lokalhistoria, som skapat bra material som skolan får tillgång till. 

Återigen menar lärare 3 att man som lärare måste vara duktig på att motivera 

eleverna, och att hitta en anknytning till den stora historien.  

 

Lärare 3 förväntar sig att en lokalhistorisk undervisning skall ge eleverna en ökad 

förståelse och ett ökat intresse kring bygden. Att eleverna även i andra 

sammanhang än skolan lyssnar in den lokala historien, om till exempel 

byggnader, gator och platser, men även att eleverna förstår att detta faktiskt är 

historia och att det är alla dessa små historier som ger den stora historien. Det är 

absolut inget krav jag ställer på eleverna, menar lärare 3, men han hoppas att han 

kan så ett frö hos dem. Han hoppas också att en lokalhistorisk undervisning skall 

kunna hantera källor på ett vettigt sätt, och att eleverna utvecklar en förmåga att 

presentera historia, som i detta fallet genom en utställning, på ett enkelt och 
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lättillgängligt sätt för allmänheten. Så att andra kan få del av vad de gjort, så det 

inte bara blir ännu en uppsats i raden av flera andra uppsatser.  

     

6.1.4 Lärare 4  

 

Lärare fyra är utbildad gymnaiselärare i historia och svenska. Hon har arbetat som 

lärare sedan 2009 och har under hela den yrkesverksamma tiden arbetat på en och 

samma gymnasieskola. Lärare 4 har läst både på lärarutbildningen vid ett 

universitet i södra Sverige, men har också läst historia under ett år på Sorbonne, 

Paris. Lärare 4 undervisar i både svenska och historia, men har något nedsatt 

undervisningtid då hon är ämnesutvecklare och förstelärare. Detta har medfört att 

hon i år bara undervisar i en historiekurs, nämligen Historia 1b. Dock berättar 

lärare 4 att hon även har undervisat i Historia 2a och Historia 1a1.  

 

När lärare 4 får definiera begreppet lokalhistoria menar hon att det är den historia 

som ligger i närheten, och exemplifierar från egna erfarenheter till att röra en 

region, delar av ett län, men även hemkommunen och hemorten. I vissa fall där 

det finns en intressant historia sträcker sig lokalhistoria även utanför 

länsgränserna.  

 

Lärare 4 berättar att hon under sin utbildning fick gå en kurs som handlade om 

lokalhistoria, som var ganska omfattande. Då reste kursdeltagarna runt i trakten 

kring universitet och gjorde exkursioner till platser för att lära sig hur lärare kunde 

använda sig av lokalhistoria i undervisningen. De fick mycket lokalhistorisk 

skolning, och att även om det inte var så intressant då, har hon nytta av det nu i 

yrkeslivet, menar lärare 4.  

 

När lärare 4 har arbetat med lokalhistoria har hon samarbetat med andra ämnen. 

Lärare 4 tycker att det är svårt att hitta tiden till att bedriva lokalhistorisk 

undervisning på egen hand. Hon berättar bland annat om ett projekt som hon 

tillsammans med andra undervisande lärare på turismprogrammet har genomfört 

med lokalhistorisk anknytning. Projektet hade inslag av historia, svenska och 

engelska. Orten i fråga där gymnasieskolan är belägen är en industriort, vars 

historia blev bakgrunden till projektet. Orten har två industrimuseum som var 

centrala i det lokalhistoriska projektet. På museerna arbetar guider, som är gamla 



  
 

 56   

och har mycket kunskap och erfarenhet kring hur livet som industriarbetare sett 

ut. Till uppgiften är det relevant att nämna att skolan har internationella utbyten 

med bland annat Polen. Uppdraget för eleverna på turismprogrammet var att 

själva få vara guider på dessa två museum tillsammans med de gamla guiderna 

som arbetar på museerna. I samband med att de polska eleverna var på besök i 

Sverige och vid skolan, skulle de svenska eleverna presentera kommunen och dess 

näringsliv för dem på engelska. Rundvandringen på museerna leddes av en svensk 

guide, varpå eleverna fick översätta till engelska för de polska eleverna. På så sätt 

kunde lärarna bedöma historiska kunskaper, språkkunskaper och 

presentationsteknik.  

 

Innan själva redovisningstillfället, som ju var guidningen, arbetade eleverna 

tillsammans i grupper. Inför redovisningen skulle de prata och intervjua de 

ordinarie guiderna för att samla information. Information hämtades även ur 

litteratur, framtagen av lärare 4 om orten och dess historia.  Ett krav var också att 

eleverna själva gick guidningen på museerna och tillverka diverse saker under 

rundvandringen, så att de sedan både kunde visa och berätta för de polska 

eleverna. Guidningarna innehåller inte bara industrins utveckling på orten utan 

belyser också sociala aspekter som familjeförhållanden och bostadsförhållanden, 

samt hur utvecklingen har tagit form sig fram till våra dagar, hur den gamla 

industrin har skapat förutsättningar för nytt företagande i kommunen.  

 

Andra projekt som lärare 4 har gjort är att hon handlett elever från samma 

turismprogram i deras projektarbete. När de gjorde guidningarna reflekterade 

några elever över att guiderna på museerna var mycket gamla, och att de inom 10 

– 20 år har gått bort. Detta väckte tankar hos eleverna om framtiden varpå ett 

projektarbete om att bevara kulturarvet initierades. Eleverna fick i projektarbetet 

guida en grupp 1:or, på samma sätt som de guidat de polska eleverna, men man 

spelade in guidningen på film - ett slags bevarande av kulturarvet. Några av 

tjejerna fick jobb som guider sen, berättar lärare 4. 

 

I samband med lokalhistorisk undervisning har eleverna inte arbetat med några 

arkivkällor, utan med det material som läraren tagit fram. Lärare 4 menar att det 

dock hade varit roligt att arbeta i arkiv, eftersom hon under studietiden var i 
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kontakt med ett landsarkiv. Hon har tittat igenom ett lokalt företagsarkiv, men 

menar att det inte hade gått att släppa in elever där på grund av oordningen, och 

betonar vikten av att arbeta tillsammans med en museipedagog som kan plocka 

fram intressant material i så fall. Avståndet från orten till närmsta landsarkiv är en 

avgörande faktor till varför de inte arbetar så mycket med arkivkällor, menar 

lärare 4. När eleverna har varit i Stockholm på studieresa har de arbetat med källor 

på Livrustkammaren, dock utan lokalhistorisk anknytning då.  

 

Hon berättar däremot att hon tillsammans med en elevgrupp besökt Utvandrarnas 

hus i Växjö, men det blev ett katastofalt besök, säger lärare 4. Museipedagogen 

var sjuk, och besöket blev inte alls lyckat. Lärare 4 tror att hon skrämde eleverna 

mer än att uppmuntra dem till att arbeta med källor. Själv brukar lärare 4 använda 

sig av Nordisk familjebok i undervisningen, men argumenterar utifrån detta att 

eleverna har dålig förståelse för att tyda och förstå gammalt språk, eftersom de 

ofta inte förstår förklaringarna i boken, varpå de skulle ha svårt att tyda källor 

också. Lärare 4 tycker också att man får se lite till klass och program, och menar 

att de som går handelsprogrammet exempelvis inte ska sitta i arkiv i framtiden, 

utan att man för en sån klass får konkretisera historien mer: 

 

För vissa nu, som 16-åringarna, när man sitter med handelsklasser... 

får man faktiskt ta ner det lite, konkretisera. Det är ju inte många utav 

dom som ska sitta i arkiv sen.
 156

 

 

 

Lärare 4 motiverar arbetet med lokalhistoria utifrån en slags organisationskultur 

som finns i  hela kommunens skolväsende. Det är inkört ändå från barnsben att 

det är viktigt med bygden, att känna till sin hembygd, att veta varifrån eleverna 

kommer. De två museerna på orten är centrala och eleverna har gått där och tittat 

flera gånger under sin skoltid, men varje gång upptäcker eleverna nya saker och 

får fördjupade insikter i kombination med att de historiska kunskaperna ökar. 

Lärare 4 förklarar att det är först på gymnasiet eleverna börjar förstå historia och 

kan sätta in kunskaperna i ett sammanhang: 
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Men det är ju det , på gymnasiet , det är då dom börjar förstå historia 

egentligen…
157

 

 

Lärare 4 menar också att det i den gamla B-kursen fanns många lokalhistoriska 

inslag, vilket också gjorde det lätt att motivera undervisning i lokalhistoria. I de 

nuvarande kurserna är det lite mer inbakat, vilket gör det svårare att motivera det. 

 

Lärare 4 menar att Gy 11 är betydligt mer tydlig och konkret än Lpf 94. Dock har 

innehållet, tillexempel i Historia 1a1 ökat betydligt vilket gör att lokalhistoriska 

inslag får stryka på foten. I Historia 1b ser lärare 4 dock goda möjligheter för 

lokalhistoriska inslag i undervisningen. Lokalhistoria lyfts fram mer i Gy 11 än 

vad den gjorde i den nya, men på grund av det ökade stoffinnehållet tror lärare 4 

att de lokalhistoriska perspektiven får ta mindre plats i undervisningen. 

 

En fördel med lokalhistorisk undervisning enligt lärare 4 är att eleverna får större 

förståelse. Eftersom orten har många elever med utländsk bakgrund, ökar 

förståelsen för det samhälle de nu lever i, varför människor gör si eller så. Lärare 

4 berättar om en elev med utländsk bakgrund som under sitt extraarbete som 

undersköterska inom vården reagerade på att många äldre män hade stumpar. 

Ibland saknades en hand, ett finger eller några fingrar. Genom en lokalhistorisk 

undervisning fick hon en förståelse för varför, när de blev guidade på ett av ortens 

industrimuseeum, och då guiden visade en särskild maskin, varpå han berättade 

att vid just denna maskinen hade många arbetare förlorat sina fingrar. På så sätt 

kom eleven att få förståelse varför det såg ut så. För lärare 4 som är från trakten, 

är det inget konstigt att äldre människor har stumpar, flera i hennes omgivning 

saknar fingrar. De som kommit till orten och inte har några släktingar, såsom mor- 

eller farföräldrar här får det svårare med förståelsen, menar lärare 4. Ett 

lokalhistoriskt arbetssätt bidrar också till ökad förståelse för samhället som 

eleverna lever i och de normer och regler som finns där. En annan fördel är att 

eleverna tycker att det är roligt att jobba med lokalhistoria. Det är också bra med 

lokalhistorisk undervisning eftersom den oftast går att konkretisera. Lärare 4 

berättar att det är effektivt att ställa sig ute en kall oktoberdag och berätta att de 

knappt hade någon värme förr på 1800-talet, för att öka på förståelsen genom att 
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låta eleverna uppleva och känna. Allt blir så mycket mer konkret än att bara läsa i 

läroboken. 

 

Lärare 4 tycker också att det är roligt att hon själv får lära sig nya saker om sin 

hembygd i en lokalhistorisk undervisning. Hon vill försöka få eleverna att förstå 

att lokalhistoria är något roligt, och inte bara att man åker runt och tittar på 

fornlämningar i trakten. Genom en lokalhistorisk undervisning kan eleverna också 

lära sig mycket om den nationella historien, menar lärare 4.  

 

De nackdelar med en lokalhistorisk undervisning som lärare 4 ser är att det är 

svårt att jobba med lokalhistoria när man inte har så lång lärarerfarenhet. Hon tror 

att det kommer bli lättare med åren. En nackdel är tillgängligheten på material, 

menar lärare 4. Som nämnts tidigare saknar lärare 4 närheten till landsarkivet. 

Hon tycker att det är bra att de ändå har så mycket lokalhistoria att knyta an till på 

orten, främst genom olika industrier. Lärare 4 menar att de utländska elever som 

finns på skolan sätter gränser för vilken form den lokalhistoriska undervisningen 

kan ta. Det är svårt att exempelvis låta eleverna släktforska, eftersom många 

elever med utländsk bakgrund har svårt att få tag i arkivkällor, men också 

muntliga källor, då flera trauman kan ligga till grund för att vissa elever inte pratar 

om det förflutna inom familjen. Lärare 4 har dock försökt överbrygga denna 

problematik genom att låta eleverna arbeta med det mer samlade begreppet 

emigration, som flera nationaliter kan knyta an till. Erfarenheter från elever med 

utlänsk bakgrund kan vävas in i historieundervisningen på så många andra sätt, 

menar lärare 4.  

 

Lärare 4 vill att en lokalhistorisk undervisning skall ge eleverna en ökad kunskap 

om sin bakgrund, vad som format samhället de lever i och få svar på varför saker 

ser ut som de gör.  

 

     

6.1.5 Lärare 5 

 

Lärare 5 är utbildad gymnasielärare i samhällskunskap, historia och religion. 

Ämnena läste hon vid ett universitet i södra Sverige, och pedagogiken och 

metdodiken vid en lärarhögskola i norra Sverige. Hon blev färdig lärare år 1988. 

Henns första arbetsplats var en grundskola, varpå hon sedan 1995 bytte arbetsplats 
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till gymnasiet där hon fortfarande arbetar. Hon har även läst geografi, men där 

saknas några poäng för behörighet att undervisa på gymnasiet. Eftersom det för 

tillfället finns många historielärare vid gymnasiet undervisar lärare 5 bara i en 

kurs, Historia 1b. 

 

Lärare 5 menar att begreppet lokalhistoria utgår från den lilla platsen. Där eleven 

är född, eller där eleven bor och befinner sig exempel vis en plats eller en ort. Det 

kan även vara en kommuns historia som omfattas av begreppet lokalhistoria. En 

avgränsad geografisk plats är oftast fokus för lokalhistoria, menar lärare 5: 

 

Jaa… det är väl att man utgår ifrån… den lilla platsen alltså, 

tillexempel där man bor och befinner sig. Eh, för min del där man 

kanske är född, kan ju vara lokalhistoria. Alltså att man plockar ner 

det till… till en plats, till en ort… Ehm… och tittar på hur ser 

historien ut där. Det kan ju i och för sig vara en kommun också… […] 

Alltså det beror ju på hur långt man spänner det här begreppet men 

ofta så blir det väl mer att man sätter ett fokus till en väl avgränsad 

geografisk del då som till exempel en ort då. 158 

 

Lärare 5 har inga erfarenheter kring lokalhistoria från sin lärarutbildning, men när 

hon skrev sin B-uppsats i historia utgick hon från sin födelseort och skrev om en 

särskild händelse i den lilla ortens historia. Under andra världskriget fanns det en 

flyktingförläggning på orten för norska medborgare som tvingades fly under 

naziockupationen. Uppsatsen var en beskrivning över varför förläggningen 

hamnade just där, och hur livet tedde sig för de som befann sig på förläggningen, 

en information som plockades fram genom intervjuer. Omkring 40.000 flyktingar 

passerade genom förläggningen under kriget. Vissa för att utplaceras runt om i 

landet, andra för att etablera sig, gifta sig och bilda familj på orten. Historierna 

kring tiden har lärare 5 hört sedan barnsben, på grund av att släktingar till henne 

hade flyktingar som fick bo hemma hos hennes familj.  Även sedan de flyttat och 

kriget var slut, hörde familjen av dem genom brev och tacksamhetsgåvor för att de 

blev omhändertagna. Till valet av ämne av B-uppstats finns också en personlig 

koppling genom detta. Händelsen har etstat sig fast i lokalbefolkningens 
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kollektiva minne och en minnessten finns till exempel upprest. Händelsen 

präglade orten mycket starkt. Kyrkan höll till exempel extra gudstjänster, och man 

chartrade tåg till Göteborg för att de skulle få ta del av diverse kulturella 

arrangemang. Minnet av flyktingförläggningen är upp till dagens människor att 

förvalta eller förkasta, menar lärare 5: 

 

Mm. Så det, det blir ju ganska tydligt… alltså en plats har på det 

sättet starkt präglats av den historien… i alla fall såhär långt, sen är 

det ju frågan om hur man förvaltar det fortsättningsvis.
 159

 

 

Även idag i samband med undervisning kan lärare 5 återanknyta till platsen och 

händelserna när hennes elever studerar andra världskriget. Platsen ligger inte 

heller så långt ifrån centralorten där gymnasiet är beläget, varpå det hela blir mer 

intressant. Lärare 5 har tillsammans med sina kollegor i historieämnet varit på den 

gamla förläggningen och tittat på de byggnader som finns kvar.  

 

Lärare 5 har mycket erfarenheter av lokalhistorisk undervisning, men de flesta 

erfarenheterna befinner sig inom ramen för en specialkurs som hette ”Staden och 

framtiden”, som numera är borttagen. Några erfarenheter från just den kursen 

kommer dock att diskuteras och ventileras.  

 

Det senaste lokalhistoriska projektet genomförde lärare 5 på kursen Historia 1b, 

ett avslutande självständigt arbete på de kursen. Själva arbetet kunde beröra den 

lokala nivån, eftersom uppgiften bestod i att förena den lilla, personliga historien 

med den större, nationella historien. Själva uppgiften var att eleverna skulle utgå 

från sig själva och sedan söka sig bakåt i tiden till tidigare generationer, till 

föräldrar och far- och morföräldrar, och låta personer av olika ålder välja ut en 

händelse ur den stora historien som varit viktig och starkt påverkat dem. Lärare 5 

berättar att några elever som har ett företag i familjen, beskrev den tekniska 

utvecklingen som skett fram tills idag, och hur det har förändrat arbets-, och 

produktionsvillkor. Någon elev skrev om hur jordbruket, som var centralt i tredje 

generation, har upplösts och resulterat i att andra generationen har fått söka arbete 

på annat håll, inom industrin exempelvis, och berör således industrialiseringen. 
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Ett tredje exempel från en annan elev gav exempel på arbetskraftsinvandring, som 

hennes familj var en del av i tredje generation, samt utvecklat hur familjen 

etablerat sig i Sverige. Detta arbetet speglar hur den lilla historien och den stora 

historien är i ett konstant samspel, menar lärare 5. Eleverna får upp ögonen för 

historia på ett annat sätt, och historien levandegörs för dem eftersom de själva får 

komma på och ställa frågorna till äldre släktingar, säger lärare 5: 

 

… ett samspel emellan. Och det, det tror jag fick dessa ungdomar att 

ändå få upp ögonen på ett annat sätt för historia…istället för att som 

du, vi pratade om lärobokens sätt att förmedla, att det mer levandegör 

när man själv både får ställa frågorna, komma på frågorna…160 

 

Redovisningar genomfördes i halvklass, och varje elev fick presentera en 

händelse. Lärare 5 beskriver att flera av dem som inte varit tillsynes engagerade i 

uppgiften, överraskade med fantastiska redovisningar, vilket borde betyda att 

arbetet berört, resonerar lärare 5.  

 

Lärare 5 berättar också att hon i samband med undervisning i den nationella 

historien försöker väva in lokala händelser. I samband med stormaktstiden belyser 

hon till exempel hur danskarna hade sina färdvägar genom bygden och hur diverse 

krig och gränsdragningar påverkade den lokala befolkningen i Småland, och hur 

människor hade det exempelvis inom familjen när mannen blev inkallad i kriget 

eller hur tunga skattebördor påverkade folket i trakten.  

 

Inom andra lokalhistoriska projekt som lärare 5 har genomfört,  har hon bland 

annat varit på ortens industrimuseum med några elevgrupper. Hon har också 

arbetat med kommunens arkiv, och där fått god hjälp av kommunens arkivarie att 

plocka fram kartor och bilder. Detta har dock främst varit inom en gammal kurs, 

”Staden och framtiden”. Inom samma kurs hade läraren en uppgift för eleverna att 

samla information om sin hemort, och sedan guida resterande elevgrupp på den 

orten i hur samhället utvecklats från 1950 fram tills idag. I samband med detta har 

hon uppmuntrat eleverna att ta kontakt med den lokala hembygdsföreningen, där 
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medlemmarna ofta är mycket hängivna och entusiastiska och framför allt har 

mycket kunskap, menar lärare 5.  

 

I samband med införandet av Gy 11, diskuterades det i förslaget till 

gymnasiereformen mycket om historiebruk, något som kom att tonas ned i själva 

ämnesplanerna. Därmot finns det skrivningar om hur man använder historia och 

även källhantering. När det gäller att låta eleverna hantera källmaterial är ett 

lokalhistoriskt perspektiv att föredra, menar lärare 5. Som exempel kan eleverna 

få titta på gamla protokoll och lagfarter. Det gäller att både ha tillgång till bra 

material och hinna göra uppgifterna man utformar, säger lärare 5. I ämnesplanen 

för Historia 1b, menar lärare 5 att det finns utrymme för lokalhistoria, bland annat 

genom kriteriet ”hur individer och grupper använder historia i vardagslivet.”
161

 

Innehållet i Gy 11 har ökat, och det är mer stoff som skall arbetas  igenom än förr, 

exempelvis i Lpf 94. Kraven är fler än tidigare, och det är uppräknat på ett annat 

sätt än i exempelvis Lpf 94, vilket leder till att vissa saker får stryka på foten. Det 

gäller att läraren får in så många kunskapskrav i de olika områdena inom ämnet 

som möjligt, menar lärare 5, och att man hittar ordentligt med tid för att kunna 

genomföra projekt med lokalhistorisk anknytning.  

 

En fördel med att arbeta lokalhistoriskt är att eleverna genom intervjuer och 

samtal med äldre får  en möjlighet att samtala med sina far- och morföräldrar och 

ta tillvara deras historier och livsberättelser. Det är viktigt att visa eleverna att det 

inte bara är historieboken som har kunskap att ge, utan även verkliga människor, 

menar lärare 5. 

 

… glädjen som finns att farmor eller farfar eller mormor eller morfar 

eller någon i den generationen har, alla har vi ju en historia och 

berätta. […] och det tycker jag är jätteviktigt det, man kan tro bara 

att det var historieboken har att ge…162 

 

Ibland låter lärare 5 sina elever ta med en personlig sak och berätta om i skolan 

inför klassen, kanske ett mynt eller ett foto för att väva in familjens, eller den 

lokala historien i undervisningen. 
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Lärare 5 ser inte så många nackdelar med att arbeta lokalhistoriskt. Snarare de 

fördelar som beskrivits ovan, samt att utveckla möjligheter för eleverna att kunna 

koppla samman den lilla historien med den stora och få dem att förstå att det är de 

små, personliga historierna som skapar de stora skeendena i samhället. Att det 

finns ett samspel däremellan, menar lärare 5. 

 

Lärare 5 förväntar sig att en lokalhistorisk undervisning skall ge eleverna en slags 

”aha”-upplevelse, och att eleverna inte alltid behöver sträcka sig efter att förstå 

den nationella historien, utan att den går att förstå lika bra ur ett lokalt perspektiv. 

Lärare 5 är medveten om att all undervisning i historia skulle kunna startas upp på 

ett lokalt plan, för att sedan kopplas ihop med övriga nivåer, regional, nationell 

och internationell. Eller att läraren utgår från en aktuell händelse idag för att sedan 

tematisera historien utifrån den aktuella händelsen. Lärare 5 tror att det för många 

handlar om osäkerhet och feghet att lärare inte vågar tänka om och göra annorluna 

i historieundervsiningen. 

 

Lärare 5 upplevde att eleverna gillade den lokalhistoriska uppgiften och var 

engagerade i sitt arbete. Många elever förstod de snabba förändringar som skett i 

samhället och några elever blev berörda av arbetet och fick på så sätt också en 

djupare förståelse.  

  

6.1.6 Lärare 6  

  

Lärare 6 har arbetat som lärare i 10 år på samma arbetsplats. Hon har 

gymnasielärarexamen från ett universitet i södra Sverige i historia och svenska. 

Hon fick själv ingen skolning i lokalhistoria i samband med att hon läste på 

lärarutbildningen. Lärare 6 undervisar just nu på kurserna Historia 1b och Historia 

2a. Hon har främst erfarenheter från lokalhistorisk undervisning under Lpf 94, i 

B-, och C-kurserna, och har inte introducerat några lokalhistoriska projekt under 

de senaste ämnesplanerna som kom i samband med Gy 11. En avgörande faktor 

till att lärare 6 inte har använt sig av lokalhistoria sedan den nya 

gymnasiereformen trädde i kraft, är bland annat att hon inte undervisar i Historia 3 

där hon tror att det är störst chans att kunna få in lokalhistoriska moment. Det är 

mycket annat som skall med i Historia 1b-, och Historia 2b - kurserna.   
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Lärare 6 vill ändå, trots att hon inte haft några lokalhistoriska projekt under den 

senaste tiden, ändå berätta om sina projekt hon gjort tidigare. Till exempel har hon 

i B-kursen kombinerat historia och svenska genom att låta eleverna guida en 

annan klass på gamla industrier i trakten, bland annat på ett gammalt bruk. 

Eleverna fick läsa på i mindre grupper om de olika industrierna, för att sedan 

sammanställa och presentera sina resultat i form av guidningen som var själva 

redovisningen av projektet.  

 

Ett annat projekt som lärare 6 har gjort på den gamla B-kursen i historia är att hon 

låtit eleverna skriva lokalhistoriska essäer. Detta projektet i historia kombinerades 

också med svenska. De arbetade med ett lokalhistoriskt område, vad som är 

utmärkande för lokalhistoria, om hembygdsföreningarnas verksamhet och 

lokalhistoristoriens ursprung.  Vidare fick eleverna välja ett lokalhistoriskt 

ämnesområde att fördjupa sig i och sedan skriva en essä om det. 

 

I den gamla historia C-kursen har lärare 6 även gjort stadsvandringar med sina 

elever, där eleverna har fått ansvara för någon stadsdel eller byggnad och berätta 

om den, även här i form av att guida resterande klasskamrater. Denna uppgift i 

något omarbetad form, planerar lärare 6 att genomföra under Gy 11 när hon får 

tillfälle. 

 

I samband med att eleverna genom åren har fått jobba med lokalhistoriska projekt, 

har eleverna fått söka information både i arkivkällor hos kommunarkivet, men 

även använt sig av både skol-, och stadsbiblioteket för att samla information till 

sina arbeten. Några elever har också varit i kontakt med den lokala 

hembygdsföreningen. På ett nedlagt gammalt bruk finns idag även ett museum, 

som några elever har använt som källa i projekten.  

 

Lärare 6 tycker att lokalhistoria är en ganska stor inriktning inom historieämnet, 

och att det är en av orsakerna till varför hon undervisar om det: 

 

Ja, men alltså det är ju faktiskt en ganska stor inriktning inom 

historia, alltså den har väl i och för sig inte haft lika hög status som 
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andra inriktningar kanske men, det är ju ganska populärt med 

lokalhistoria, så jag tycker nog att man kan, absolut bör känna till lite 

så här intresset.
 163

 

 

 Även om den lokalhistoriska disciplinen inte har haft lika hög status som till 

exempel den nationella historien, är det ändå värt att känna till eftersom det 

generellt är en ganska populär gren av historieämnet. En annan orsak till att lärare 

6 har valt att undervisa om just lokalhistoria är att hon tror att det är ett sätt att få 

eleverna intresserade av historia. Hon menar att lärare ofta glömmer bort det lilla 

lokala perspektivet till förmån för den nationella och ibland den internationella 

historien. Att eleverna får börja i den miljö som ligger dem nära, kan fånga upp 

elever som vanligtvis inte är intresserade av historia. En ytterligare orsak till 

varför lärare 6 undervisar om lokalhistoria är för att det stadgas i ämnesplanerna 

för historia. Hon tycker också att det är kul och intressant att själv lära sig om 

stadens lokala historia, eftersom hon själv inte är därifrån.  

 

Lärare 6 har definierat lokalhistoria på lite olika sätt beroende på vad det är för 

projekt hon har introducerat i klasserna: 

 

Nä, alltså det har jag faktiskt gjort lite olika […] Ibland har jag varit 

väldigt noga med, som i C- kursen så har det varit att det ska vara här 

inom [staden] då, så att vi kan gå ut och titta på det. […] Eller i 

närheten så att säga […]Men sen har vi ju även gjort lokalhistoria 

som har sträckt sig alltså till Småland…
164

 

 

 Ibland har det varit strikt orienterat till staden där skolan är belägen, till att i vissa 

projekt vidga sig till hela landskapet Småland, till exempel om man arbetat med 

emigrationen. Då har lärare 6 ofta åkt iväg med eleverna till Utvandrarnas hus i 

Växjö. Dock betonar lärare 6 att emigrationen kan ses som både en lokal och 

nationell företeelse. 

 

När det gäller skillnaderna mellan Lpf 94 och Gy 11 menar lärare 6 att 

lokalhistoria var mer framskjutet i den föregående läroplanen, och då särskilt på 
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B-kursen i historia, där lokalhistoria fanns med som ett område, till och med i 

läroboken. Eftersom det inte ännu har kommit ut något lämpligt studiematerial på 

historia 2 och historia 3 – kurserna, menar lärare 6 att det ska blir roligt att se hur 

de nya läroböckerna är uppbyggda, om de betonar lokalhistoria eller inte. Lärare 6 

uppfattade det som väldigt tydligt att jobba med lokalhistoria under Lpf 94. 

 

Lärare 6 menar att det är viktigt att eleverna får upp ögonen för att historia kan 

studeras på många olika nivåer, utifrån olika intressen och sammanhang. Allt är 

inte storpolitiskt eller militärt, utan kan studeras från en exempelvis en 

lokalhistroisk nivå som hamnar mer nära eleven, menar hon. Vissa tycker 

fortfarande att det är jättetråkigt med lokalhistoria, medans det finns vissa som 

kan få en aha-upplevelse, och utveckla en förståelse för hur det faktiskt förhöll sig 

förr på orten till exempel. Lärare 6 vill genom detta att eleverna skall få en stärkt 

känsla för orten de lever och verkar i.  

 

Några nackdelar med ett lokalhistoriskt arbetssätt är att det ibland kan vara svårt 

att hitta material, menar lärare 6. Man är ganska hänvisad till 

hembygdsföreningar, och väldigt lite material är vetenskapligt, säger lärare 6. 

Men å andra sidan resonerar hon att det kan vara skönt för eleverna att jobba med 

lite lättsammare med personliga berättelser, vittnesmål och fotografier 

exempelvis, eftersom de jobbar så mycket med vetenskapligt material i övrigt. 

Lärare 6 konstaterar att arbete med lokalhistoria också blir en ingång till att jobba 

med källor. Hon menar att vissa elever har varit i kontakt med arkiv när de har 

arbetat med lokalhistoria, andra har hänvisat till övrigt referensmaterial.  Men 

något systematiskt arbete med arkiv har inte förekommit under de lokalhistoriska 

projekten, menar lärare 6. Men att arbeta med lokalhistoria är bra eftersom elever 

kan jobba med arkiv på lokal nivå, exempelvis kommunarkiv. De behöver inte åka 

till något riksarkiv för att göra det. 

 

När lokalhistoriska projekt har initieras har elevgruppen haft olika inställning till 

arbetsområdet. Några har tyckt att det har varit roligt och andra har av diverse 

anledningar inte gillat det. Men lärare 6 menar att det inte är mer motstånd mot 

lokalhistoria än vad det är mot andra arbetsområden.  
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Lärare 6 förväntar sig att en lokalhistorisk undervisning skall ge eleverna mer 

kunskap om sitt närområde. När det gäller stadsplanering och byggnader har ofta 

geogarafi och samhällskunskap rundvandringar, där eleverna får tidsbestämma 

byggnader bland annat. Hon tycker också att det är viktigt att eleverna känner till 

några av de näringar som var och är viktiga för staden, exempelvis gamla bruk. 

Lärare 6 upplever att eleverna, oavsett bakgrund är intresserade av att lära sig om 

den orten de bor på.  

 

6.2 Resultat, elevintervjuer   
   

6.2.1 Elevintervju 1 

 

Elev 1 kunde inte på grund av praktiska skäl inte delta i en gruppintervju, därför 

fick själva intervjun karaktären av en personlig intervju. Elev 1 går i årskurs 3 på 

gymnasiet, estetiskt program med inriktning dans, som en av mellan 25 och 30 

elever. Hon läste kursen HI01b i  årskurs 2, för drygt ett år sedan. Som ett inslag 

på kursen fanns då ett lokalhistoriskt arbetsområde. Själva uppgiften gick ut på att 

dels intervjua personer ur olika generationer, dels sig själv, någon förälder eller 

far- och morfäräldrar. De intervjuade skulle välja ut en händelse som varit extra 

påtaglig eller viktig i personens liv. Det hela mynnade ut i dels en skriftlig 

inlämningsuppgift, och dels en muntlig redovisning av en generations händelser 

inför resten av klassen. 

 

Elev 1 är mycket historieintresserad, och menar att historia är ett av hennes 

favoritämnen i skolan. Det intressanta med ämnet är skillnaderna mellan förr och 

nu, och att historien förklarar varför det har blivit som det har blivit idag, och 

varför allt ser ut som det gör idag, hur saker har utvecklats. Elev 1 är nöjd med 

skolans historieundervisning. Hon tycker att läraren på kursen lyckades med att 

undervisa om historia från början till slutet, och på så sätt skapa sammanhang i 

historien och visa på utvecklingar. Nu i år läser elev 1 kulturhistoria, och de 

förvärvade historiska grundkunskaperna från HI01b kommer väl till pass när det 

gäller att sätta kulturhistoria i relation till historieämnet som sådant.  

 

Vad gäller arbetsformerna inom historieämnet och andra ämnen, föredrar elev 1 

att arbeta undersökande och på egenhand, framför till exempel grupparbeten, 

vilket var en av utgångspunkterna för den lokalhistoriska uppgiften: 



  
 

 69   

Jag tyckte om när man ska… alltså när man ska undersöka saker själv 

på egen hand … som det här var ju mitt favorit.… arbete eller så… 

Just för att det innehöll mycket intervjuer och såntdär.
 165

 

 

Arbetet skulle vara självständigt, och krävde att eleven undersökte saker genom 

intervjuer av äldre släktingar. Därför var detta lokalhistoriska arbete något av ett 

favoritarbete, berättar elev 1. Det är intressant att ta reda på saker som man inte 

vet mycket om, resonerar elev 1. Om andra världskriget vet man mycket, därför 

tycker jag inte att just det är så intressant, berättar hon. 

 

I själva arbetsuppgiften gjorde elev 1 intervjuer med båda sina föräldrar och sin 

farmor, men hon fick också fundera över sin egen historia och försöka komma 

fram till någon viktig händelse som varit påtaglig i hennes liv. Elev 1 berättar att 

med farmodern och föräldrarna var det rena intervjuer, men när det gällde henne 

själv fick hon fundera mycket själv. Elevens föräldrar valde kärnkraftsolyckan i 

Tjernobyl och värnplikten som viktiga händelser i deras liv. Elevens farmor valde 

jordbruket, som hon varit en del av sedan hon var barn, men också arbetet i 

fabriken. Eleven själv valde IT-samhället och terrorism.  

 

Elev 1 har sitt arbete med sig vid intervjutillfället och visar från intervjun med 

farmodern, källdokument från gården där hon är uppväxt. En mjölkräkning från 

1962 då gården hade 8-9 kor. Som jämförelse har elev 1 med samma dokument 

fast ifrån 2013, då samma gård har 50 kor. Pengarnas värde har ju ändrat sig, 

menar elev 1, men det blir ändå mer konkret hur jordbruken har tvingats bli större 

och öka produktionen för att överleva. Farmodern jobbade även på fabrik när hon 

var flicka, och sydde. Farmodern berättade om arbetsmiljön, som var mycket 

sämre än vad den är nu. Hon berättade också om sin familj och släkt, om hennes 

föräldrar som levde under första världskriget, och som försörjde sig som smeder 

och tillverkade järnföremål till Ryssland i kriget.  

 

Elev 1 tyckte att det var svårt att utifrån sitt egna 18-åriga liv, komma fram till 

någon viktig händelse som påverkat henne starkt i livet. Hon valde som sagt att 

skriva om IT-samhället, om datorer och mobiltelefoner, men också om terrorism, 
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om bland annat attackerna mot World Trade Center i USA, 9/11, och händelserna 

på Utøja i Norge. Det var också svårt att avgränsa området IT-samhället, som är 

ett stort ämne, till mig själv och mina upplevelser, menar elev 1.  

 

Elev 1 berättar också att det var svårt för föräldrarna att komma på händelser från 

deras liv och lyfta fram. Hon betonar också att hon har haft ganska mycket tur 

med sin farmor, som även hon är mycket historieintresserad, och håller på med 

bland annat släktforskning och hembygdshistoria. Farmodern var intresserad av 

att berätta, menar elev 1.  

 

Elev 1 tycker att det är bättre att arbeta med personliga berättelser och intervjuer 

av riktiga människor än att läsa i historieboken, för att den bilden som 

historieboken förmedlar ofta är övergripande och generell. Personliga upplevelser 

och berättelser från bland annat hennes pappa och farmor gör att man lär sig mer 

och får mer förståelse för hur det var då, säger elev 1. 

 

Precis, ehm… och sen, det är ju mycket man inte vet och alltså … som 

både farmor och pappa upplevde… I värnplikten och jordbruket och 

allt det. Ehm , så man får ju mer förståelse….
166

 

 

Om värnplikten, som hennes pappa berättade om, stod det jättelite om i läroboken. 

Pappans berättelse gjorde det mer häftigt och berättelsen fick ett djup, menar elev 

1.  Eftersom hennes arbete delvis kretsade kring en släktgård, har detta även fört 

henne närmare sin by och hemort.  

 

Detta lokalhistoriska arbete var ett av de större som elev 1 har gjort. Dels att 

genomföra intervjuer, med det förarbete och efterarbete som en sådan innebär, så 

skulle de också samla fakta, hitta källor och läsa på om händelserna för att försöka 

återanknyta den lilla, personliga berättelsen till den stora, nationella. Sedan skulle 

materialet sammanställas, renskrivas och presenteras vilket tog lång tid. Elev 1 

berättar i samband med detta att de ändå hade gott om tid för uppgiften och att 

hon hann bli klar i tid.  
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Elev 1 tror att människor kan lära av historia. Hon tar exemplet med hennes 

pappas berättelse om värnplikten. Det var inte så himla kul alla gånger, menade 

hon. Samtidigt som hon reflekterar över att det kanske ändå skulle behövas 

värnplikt idag, mest på grund av att människor idag är så bekväma, rädda för att 

smutsa ner sig och bo i tält. Likaså tror elev 1 att människor genom historia kan 

lära sig saker om framtiden och exemplifierar med terrorism, och att man genom 

att det har skett terroristattacker, kan man lära sig att förebygga fler attacker. Man 

har skärpt regler och lagar för att det ska bli bättre i framtiden, menar elev 1.  

 

Vad gäller uppgiften saknar hon arbete med källmaterial. Det hade varit intressant 

att få titta i några arkiv eller hitta fler källor än den mjölkräkning hon hade med i 

sitt arbete, menar elev 1. Det som  var bra med uppgiften var att den blev 

övergripande och spänner sig från första världskriget till idag, nästan över 100 år. 

Det är bra, tycker elev 1. Då ser eleven en tydlig utveckling från då till nu och hur 

saker förändrats däremellan. Hon har också lärt sig att den lilla och den stora 

historien samspelar genom uppgiften. När hon har läst om industrialiseringen, har 

hon inte förstått innan att till exempel min farmor faktiskt var en del av den, säger 

elev 1. Elevens uppfattning är att hela klassen tyckte att uppgiften var rolig och 

givande. Hon berättar att kamraterna ofta delade sina upplevelser med varandra 

under uppgiftens gång, och berättade för varandra om de stött på något intressant i 

samband med intervjuerna. Hon beskriver det som om många av hennes 

klasskamrater fick ”wow”-upplevelser, eller ”aha”-upplevelser i samband med 

arbetet.  

   

6.2.2 Elevintervju 2 

 

Denna intervju kunde genomföras i grupp om två gymnasieelever. De går i 

årskurs 3 och arbetade med lokalhistoria när de läste kursen HI02a  - kultur. Båda 

eleverna går humanistiska programmet.  

 

Båda eleverna är mycket historieintresserade, och tycker att det är intressant att få 

lära sig om sin egen bakgrund, men också om människans bakgrund och att 

försöka se varifrån människan kommer och inte bara lever i nuet. Att få veta hur 

vi kommit hit där vi är idag, och få analysera och hitta förklaringar till varför vi är 
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de vi är här just idag. Eleverna betonar att vi har mycket att lära av vår historia, 

eftersom den tenderar att upprepa sig.  

 

Eleverna är mycket nöjda även med historieundervisningen som sådan. De tycker 

att de har haft en engagerad och duktig lärare som har lärt känna sina elever väl 

och vet vad de vill göra och vet hur eleverna fungerar. Undervisningen är upplagd 

med lärarledda genomgångar i början och sedan självständigt arbete, vilket de 

båda eleverna trivts med. Man måste vara med på genomgångarna, annars får 

eleverna läsa sig till vad själva uppgiften går ut på sen, menar de. Under det 

självständiga arbetet finns även läraren till hands som en handledare, att diskutera 

och ventilera problem med.  

 

Själva uppgiften i detta lokalhistoriska projekt var att i grupp, välja ut en byggnad 

i staden att undersöka. De båda eleverna var i samma grupp, med en ytterligare 

elev. De fick stadens hotell att undersöka. Tillsammans skulle de ta reda på varför 

byggnaden finns, vilken funktion den har, varför den finns och vad den har varit 

med om och när den byggdes. Arbetet avslutades med redovisning med bland 

annat mycket bilder.  

 

Arbetsområdet introducerades med att klassen fick besöka stadens historiska 

förening, där de fick se gamla kartor och bilder på hur staden förändrats. Eleverna 

tycker att det var jättebra att få undersöka sin stad, eftersom de fick reda på saker 

de inte visste innan. Genom sitt arbete fick de reda på att det hade brunnit flera 

gånger på stadshotellet och att folk till och med hade mördats där för länge sedan. 

De källor eleverna använde var en intervju med föreståndaren för hotellet, 

information som fanns på hotellet, och internet där det också fanns en hel del 

information. De kunde även utnyttjaden lokala historiska föreningen i sitt arbete. 

 

Eleverna tycker att det är bra att jobba på ett sånt här sätt eftersom de får ta ansvar 

själv för arbetet och man får själv skapa sitt eget material, utan att läraren har fixat 

fram allt innan som behövs till uppgiften. Nu får se söka själva och det tycker de 

är kul. Man blir personligt engagerad, säger en elev. Det är också kul att kunna 

använda de personer som är medlemmar i den historiska föreningen. De är ganska 

gamla, över 70 år, men en elev menar att det känns bra att göra dom delaktiga och 
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få chansen att känna sig behövda. Hon beskriver det som om de bygger broar över 

generationsgränser och delar sina kunskaper med varandra: 

 

Att vi fick komma och prata med dom… Det blev ju en brygga på 

något sätt att man kunde mötas och de kan förstå lite vad vi är 

intresserade av också… De blir ju glada när vi  unga är intresserade 

och så att det förs vidare.
167

 

 

I samband med denna kursen hade eleverna även ett pågående 

släktförskningsarbete som sträckte sig över ett helt år, vilket båda eleverna tyckte 

var intressant och kul att testa på. De fick prata med far- och morföräldrar och fick 

veta mycket om sin familj som de inte visste tidigare. En elev hade mycket 

muntliga källor som var svåra att hitta belägg för i källorna, vilket försvårade 

hennes släktforskningsarbete. Den andra eleven hade något lättare för sig, 

eftersom de inte skulle så många generationer bak i tiden.  

 

En av eleverna menar att det kan vara lätt att tappa disciplinen i ett sådant här 

arbete som kräver mycket av en själv. Det är lätt hänt att eleverna skjuter upp 

saker till framtiden. Inte heller läraren kan kontrollera hur det går, om eleven 

säger att man ligger bra till, måste läraren tro på det, säger en elev. Eleverna 

tycker ändå att det har haft gott om tid till projektet. Släktforskningen, som löpte 

över hela kursen fick de jobba med mycket på fritiden, eftersom många pratade 

med äldre släktingar, samtal som ju självklart inte kunde förläggas till lektionstid. 

Vad gäller släktforskningen är elevernas släktingar hemmahörande i Småland, 

men de har också stött på lite emigraranter som flyttade från Sverige till Amerika, 

vilket var häftigt, tycker de.  

 

6.2.3 Elevintervju 3    
   

Intervjun kunde av praktiska skäl inte genomföras i grupp varför intervjun fick 

genomföras enskilt. Elev 3 går tredje året på gymnasiet på estetiska programmet 

med inriktining mot musik. När hon deltog i ett lokalhistoriskt projekt var det 

inom kursen historia 1b.  

 

                                                 
167

 Intervju, elev 2, 2013-12-12, s. 5. 



  
 

 74   

Elev 3 är mycket historieintresserad och anser att det är ett av hennes starkaste 

ämnen. Det som mest är intressant i historia, menar elev 3, är modern historia, den 

historia som ligger nära i tiden, till exempel från 1800-talet och framåt, varpå den 

lokalhistoriska uppgiften på kursen passade henne väldigt bra. Eleven berättar att 

hon inte har tänkt på att lokalhistoria faktiskt är historia, eftersom 

historieundervisningen ofta är centerad till nationella och internationella 

perspektiv. Att förstå att historien även berör den lilla plats där hon kommer ifrån, 

och henns släkt samt insikten att vi människor skapar historia varje dag är häftig, 

menar elev 3.  

 

Uppgiften eleverna skulle genomföra var att välja ett ämne inom historia de ville 

undersöka närmare.  Vidare skulle eleverna genom bland annat intervjuer med far- 

eller morföräldrar, och sina egna föräldrar välja ut någon händelse som varit extra 

påtaglig i deras liv och intervjua dem om det. Vidare skulle eleverna själva 

reflektera över sin egen historia och välja ut någon händelse där som varit viktig, 

berättar elev 3. Arbetet i sin helhet var ett enskilt arbete med mycket egen 

forskning, vilket eleven gillar.  

 

Elev 3 valde att skriva om jordbrukets utveckling eftersom det varit extra påtagligt 

inom familjens historia. Hon berättar om utvecklingen från det att hennes farmor 

och farfar drev eget jordbruk och mjölkade för hand, till att hennes pappa tog över 

gården och installerade automatiska robotar som skötte mjölkningen. Hon berättar 

också att hennes farfar och farmor använde häst till det mesta arbetet, men arbetet 

under hennes pappas tid som jordbrukare skötte till stor del av traktorer. När elev 

3 skrev om sig själv och händelser som påverkat och påverkar hennes liv, skrev 

hon lite om jordbruk eftersom hon har egna minnen av det, men också om hur den 

nya tekniken med till exempel mobiltelefoner och datorer har hjälpt henne.  

 

Det som elev 3 tycker har varit intressant med att jobba med lokalhistoria har varit 

att hon har fått en djupare inblick i hur hennes förfäders historia har sett ut. Hon 

berättar att det har varit roligt att arbeta med en historia som ligger en nära och 

som eleven har nytta av personligen, men också att arbetsformen att intervjua har 

varit bra. Hon berättar att de fick ta ansvar för att arrangera ett möte och leda  

samtalet. Intervjufrågorna fick de hjälp med, men under intervjun fick eleven ha 
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huvudet på skaft och ställa följdfrågor. Detta i sin tur utvecklade en teknik för hur 

jag skulle ställa frågorna för att få bra svar, berättar elev 3. Det har varit roligt att 

få intervjua pappa och farmor, berättar elev 3 vidare. Hon har haft flera samtal 

med släktingarna och även med sin övriga familj, under och efter arbetet. De har 

pratat mycket om det förflutna, där farmodern haft mycket att berätta. Elev 3 

berättar att hon fått mycket material av sin farmor, foton och dokument som hon 

inte har kunnat använda i arbetet med som ändå har varit intressant att läsa. Hon 

upplever även att de tidsramar som har funnits för arbetets genomförande har varit 

tillräckliga och att hon hann klart i tid med arbetet.  

 

Genom detta arbetet har elev 3 fått en annan förståelse för jordbrukets hårda 

villkor och hur hennes farmor och farfar arbetat och slitit med verksamheten, samt 

en förståelse för hur jordbruk hanteras idag. Hon själv har minnen från när hennes 

pappa drev jordbruk, och menar att det är ett familjeföretag att driva jordbruk, och 

att all hjälp är viktig, även det lilla hon själv hjälpt till med. Hon reflekterar till 

exempel över att utvecklingen från då till nu i fråga om jordbruk är häftig att se, 

eftersom man märker tydligt hur den tekniska utvecklingen har bidragit till att 

göra en jordbrukares arbete mindre slitsamt för kroppen. När man pratar om 

teknisk utveckling tänker man kanske inte alltid på just jordbruksmaskiner, utan 

tv-, och telefonins utveckling, menar elev 3.  

 

Man tänker kanske inte på att det har funnits… teknisk utveckling av 

jordbruksmaskiner faktiskt också… inte bara utveckling av TV och 

telefoner.
168

 

 

Elev 3 menar också att det är intressant att se hur den stora och den lilla historien 

samspelar, och att den utveckling som skett inom jordbruket inte bara har skett 

inom hennes familj utan för flera andra jordbrukarfamiljer också. Att det är de 

små historierna som gör den stora, berättar hon. 

 

Det som har varit sämre med arbetet enligt elev 3 var att det tog väldigt lång tid 

att bearbeta intervjuerna och samla fakta och övrigt källmaterial för att knyta an 

mellan den lilla och den stora, nationella historien.  
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 Intervju, elev 3, 2013-12-19, s. 9. 
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7 Analys  
 

I detta kapitel kommer resultaten utifrån lärarintervjuerna att analyseras utifrån 

hur lokalhistoria kan användas som didaktiskt verktyg och efter Klas-Göran 

Karlssons teori om olika typer av historiebruk. Elevintervjuerna kommer 

sedemera också att analyseras utefter Bernhard Eric Jensens teori om hur 

historiemedvetandet utvecklas genom hans definitioner av olika lärprocesser.  

 

7.1  Bearbetning av intervjuer  

Intervjuerna har spelats in med diktafon i mobiltelefonen. Intervjuerna har därefter 

lyssnats igenom och transkriberats till text, varför källmaterialet finns både 

muntligen och skriftligen. De upplysningar som lärarna och eleverna lämnat 

bygger på deras egna utsagor och har enbart varit utsatta för tolkning av 

författaren i uppsatsens analys utifrån givna teorier. De intervjufrågor som ställts 

till lärarna och eleverna återfinnes i Bilaga A och B.  

 

7.2  Lokalhistoria som didaktiskt verktyg och lärares historiebruk 

 
7.2.1  Lokalhistoria som didaktiskt verktyg 

 

Utifrån resultatet av lärarintervjuerna kan slutsatsen att alla sex intervjuade lärare i 

någon form, men i olika utsträckning, har erfarenheter av att arbeta med 

lokalhistoria i historieundervisningen. Några lärare berättar till exempel om nya 

projekt de har genomfört under Gy 11.
169

 Övriga lärare har arbetat med 

lokalhistoria under Lpf 94.
170

 En av lärararna har inte arbetat med lokalhistoria på 

över 10 år.
 171

 

 

Resultatet av lärarintervjuerna visar också på en stor variation inom de olika 

lokalhistoriska projekten, och ingen undervisning är den andra lik. Några lärare 

har arbetat med elevers lilla, egna personliga historia, fast inom ramen för olika 

kurskoder.
 172

 Lärare 1 kombinerade Historia 1b med historia 2b – kultur, och lät 

eleverna under ett helt läsår hålla på med släktforskning via nätets digitala arkiv. 
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 Intervju, lärare 4, 2013-12-02,  Intervju, lärare 6, 2013-12-12.  
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Till en början fick både läraren och eleverna ta hjälp av en lokal 

släktforskarförening, som introducerade dem i släktforskningens grunder, en 

förening som sedan fanns tillgänglig i elevernas fortsatta arbete under hela året, 

där de kunde få tips och råd. Själva syftet med uppgiften var att dels ta reda på 

regelrätta fakta om släktingar såsom födelseår och dödsår, dels att välja ut tre 

processer under 1800-, och 1900-talen som deras förfäder varit en del av, samt 

göra minst en intervju med en äldre släkting om detta. 
173

 

 

Lärare 5 arbetade med ett liknande projekt i kursen Historia 1 b, dock utan att 

eleverna behövde söka själva i någon databas eller något arkiv. Eleverna skulle 

utgå från sin egen generation och dess historia och sedan söka sig bakåt till sina 

föräldrars och far-, eller morföräldrars generation och låta dem välja ut en 

historisk händelse som påverkat varje generation mycket starkt. Metoden för 

undersökningen blev därför intervjuer med äldre släktingar. 174 

 

Dessa två olika lokalhistoriska projekt som lärare 1 och lärare 5 genomfört har 

vissa likheter i att de båda exempelvis behandlar begreppet generation. En viktig 

skillnad ligger dock i att lärare 5 sätter in eleven själv i ett sammanhang av 

generation eftersom de får möjligheten att reflektera över sin egen historia och 

välja ut en händelse som varit viktig i deras liv. Hos lärare 1 förekommer inte 

detta perspektiv utan fokus ligger på föregående generationers upplevelser, vilket 

denne även beskriver när hon berättar att endel elever har svårt att sätta in sig 

själva i sin släkts historia, och att de inte ser att historia är en ständigt pågående 

process, samt att många elever tror att historien slutar med deras föräldrar.
175

 

 

I antologin Lokalhistoria i skolan. Exempelsamling, framhåller författarna att 

lokalhistoria bland annat bidrar till att utveckla elevers historiska tänkande, 

exempelvis i termer av generation; jag, mamma och mormor.
 176

 Även Hultmans 

forskningsresultat i avhandlingen Lokalhistoria i norsk och svensk skola, visar att 

ett lokalhistoriskt arbetssätt skapar kontakt över generationsgränser och att ett 

sådant arbetssätt också kan hjälpa eleven att förstå sin egen plats i historien.
 177
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En ytterligare likhet mellan uppgifterna är att de i någon form väver samman den 

lilla, personliga historien, med de stora händelserna och skeenderna på nationell, 

men även också på internationell nivå, vilket i bästa fall leder till en förståelse hos 

eleven att det är den lilla människan som tillsammans med andra människor 

skapar de stora skeenderna och den övergripande historien på nationell och 

internationell nivå.  

 

Att visa på detta samspel är ytterst viktigt menar till exempel Hermansson – 

Adler, eftersom likheter och skillnader mellan olika fenomen blir tydliga för 

eleverna när de får möjligheten att jämföra det lokala perspektivet med den 

nationella historien.
 178

 Ett resultat från Hultmans avhandling är också att vi lever i 

en värld, och i länder där befolkningen är heterogen. Människor har olika etniskt 

ursprung och härstammar från olika delar av världen. För att möta dessa elever i 

skolans historieundervisning, och då särskilt den som anknyter till lokalhistoria, 

bör den lokala nivån i större utsträckning kopplas till den internationella historien, 

eftersom många har svårt att anknyta till den nationella historien. 
179

 

 

En annan viktig slutsats drar Berntsson i avhandlingen Spelar släkten någon roll? 

”Den lilla historien” och elevers historiemedvetande. I hennes forskning är 

relationen mellan nu och då en central utgångspunkt, men också begreppet 

generation. Berntssons viktigaste resultat av studien, där hon låtit elever  årskurs 9 

intervjua äldre släktingar om efterkrigstiden, är att eleverna anser att historia blir 

mer meningsfullt när de själva har fått genomföra intervjuer med äldre släktingar, 

och sedan koppla ihop sina resultat med den stora, nationella historien.
 180

 

Berntsson menar med detta att genom att låta elever intervjua äldre släktingar 

skapas känslomässiga och rumsliga mötesplatser mellan den stora och lilla 

historien, vilket hjälper eleverna att själva se sammanhang mellan tid och rum 

samt att det skapar ett ökat intresse för historia.
181
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Resterande av lärarna har på olika sätt arbetat med staden eller ortens historia när 

det har gällt de lokalhistoriska projektens form. Lärare 1 har arbetat med att 

eleverna i grupp skall utforska en byggnad i staden och ta reda på när den är 

byggd, dess syfte och verksamhet, samt ta reda på vad som finns där idag och 

intervjua de som finns i byggnaden av olika anledningar. Lärare 2 hade 

erfarenheter från att arbeta med stadsvandringar i en stad, utifrån en personlig 

dagbok. Lärare 3 arbetade just nu med ett projekt om ortens historia, där eleverna 

skulle ge två ögonblicksbilder från orten, en från år 1900-, och en från år 1950 

utifrån olika sektorer som bostäder, arbete och fritid. Lärare 4 arbetade med ortens 

industriella historia genom guidningar i ortens industrimuseum, som till stor del är 

beläget utomhus eftersom de små industrierna drevs av vattenkraft. Liknande 

projekt genomförde lärare 6, bland annat att eleverna fick guida varandra på några 

stora och betydelsefulla historiska företag, och i ett annat projekt där hon 

genomförde stadsvandringar. Författarna till antologin Lokalhistoria i skolan. 

Exempelsamling, menar att intresset för historieämnet ökar när man utgår ifrån 

elevernas närmiljö, vilket även Maria deLaval påvisar som ett resultat av sin 

studie. 
182

 

  

Sövik menar bland annat att en fördel med ett lokalhistoriskt arbetssätt är att 

eleverna ges möjlighet att vara aktiva vid insamlingen av källmaterial.
183

 Alla 

lärarna menar att lokalhistoria erbjuder möjligheter och ingångar till att arbeta 

med olika typer av källmaterial och arkiv, men de arbetar med arkiv i olika 

utsträckning och på olika nivåer. Några har haft akriven i centrum, medan andra 

har haft det mer i periferin. För en lärare har samarbetet med ett närbeläget 

landsarkiv varit mycket centralt och avgörande för hennes undervisning i och om 

lokalhistoria, där hon beskriver samarbetet mellan henne som lärare och arkivets 

museipedagog som mycket gott. 
184

 En annan lärare är mer reserverad till arkiv 

och menar att eleverna inte kan hantera arkiven utan en museipedagog som 

plockar fram material till dem. Hon är rädd att eleverna skall tycka det är tråkigt 

med arkivstudier, och vill att de skall få goda upplevelser från arkiven. Då behövs 

rätt utbildade människor till det.
 

Denna lärare plockade gärna fram 
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referensmaterial till eleverna så att de inte behövde göra ett så stort urval. 
185

 En 

lärare har låtit de elever som vill använda sig av kommunarkivet exempelvis, men 

inte satt i system att alla skall göra det. 
186

 Men som i fallen med lärare 1, lärare 3 

och lärare 5, där eleverna bland annat har intervjuat släktingar, letat efter 

släktingar i arkiv, och letat information om orten i kommunens arkiv har eleverna 

fått vara aktiva i detta insamlande av källmaterial. 
187

 

 

En intressant reflektion är att flertalet av lärarna (4/6) inte härstammar ifrån den 

ort de är yrkesverksamma i, utan de är inflyttade från olika delar av Sverige. En 

vanlig föreställning i allmänhet är att dessa lärare skulle välja att undervisa mindre 

om lokalhistoria eftersom de inte känner till ortens historia så bra. Denna 

föreställning slår Hultman hål på, när han i sin studie visar på att lokalhistoria inte 

enbart används av infödda lärare, utan även  av lärare som är inflyttade till en ny 

ort.
188

 Även denna studie stärker Hultmans påstående, att även inflyttade, nya 

lärare använder sig av lokalhistoria i undervisningen.  

 

Hultman menar vidare i samband med detta, att lokalhistoria ofta är mycket 

tidskrävande för läraren i form av bland annat insamling av material. Man kan 

vidare tänka sig att det blir extra ansträngt som lärare på en ny ort att samla in 

material. De inflyttade lärare som deltagit i min studie, beskriver endast delvis 

detta tidskrävande engagemang. En lärare har lagt ned mycket tid att skapa 

kontakter på orten, från flera olika föreningar bland annat.
 189

 Gemensamt för de 

övriga tre inflyttade lärarna, men delvis även en fjärde, är att den större delen av 

materialinsamlingen och den huvudsakliga forskningen har lagts på eleverna. 

Eleverna har fått söka källmaterial, gå ut och intervjua, leta i arkiv etcetera, för att 

sedan presentera sina resultat för läraren. Eleverna lär läraren, utan att denne 

behöver lägga ned något undersökande arbete själv. Snart känner också läraren 

igen betydelsefulla aktörer och näringar som skapat orten och kan kanske 

vidareutveckla sin undervisning. Detta elevaktiva arbetssätt framhålles av både 

                                                 
185

 Intervju, lärare 4, 2013-12-02. 
186

 Intervju, lärare 6  2013-12-12. 
187

 Intervju, lärare 1, 2013-11-21, Intervju, lärare 3, 2013-11-29, Intervju, lärare 5, 2013-12-03. 
188

 Hultman 2012, s. 194f. 
189

 Intervju, lärare 1, 2013-11-21. 



  
 

 81   

Hermansson  - Adler
190

  och författarna till antologin Lokalhistoria i skolan. 

Exempelsamling, som något mycket positivt. Eftersom eleverna tillåts att ställa 

frågor där svaren inte är givna, leder detta till en stärkt självkänsla. Eleverna tillåts 

att lyckas eftersom lokalhistoria inte kan säga vad som är rätt och fel.
191

 

 

Två av lärarna har har använt sig av andra föreläsare i klassrummet än sig själva 

som lärare.
192

 Bland annat har medlemmar från olika föreningar och näringslivet 

gästspelat som kunskapsförmedlare i klassrummet när lokalhistoriska projekt 

genomförts. Detta menar också författarna till antologin Lokalhistoria i skolan. 

Exempelsamling,är en fördel med att arbeta lokalhistoriskt. Läraren får en 

alternativ roll i klassrummet och istället för att ha rollen som den traditionella 

kunskapsförmedlaren, blir läraren något av en handledare. 
193

 

 

Gudmundsdottir, Reinertsen och Nordtømme diskuterar anpassning och 

differentiering i och av undervisningen. Eftersom alla intervjuade lärare arbetar i 

områden där en stor del av klassammansättningen består av elever med utländsk 

bakgrund, krävs det att undervisningen och arbetssätten anpassas efter allas 

behov. En lärare reflekterade över att hon aldrig skulle kunna tänka sig att bedriva 

släktforskning på grund av att det finns många elever med utländsk bakgrund, och 

dessa elever får kanske extra svårt med uppgiften, eftersom det kan finnas 

släktingar som inte vill berätta om sig själva och sina erfarenheter. Hon hade ett 

annat exempel på ett inkluderande arbetssätt för alla elever, och det var att bygga 

upp undervisningen kring migration.
 194

 Samtidigt visar de två lärare som har 

arbetat med begreppet generation i olika uppgifter, och till viss del släktforskning, 

att ett sådant arbetssätt tillför förståelse för elevens egna plats i historien, och att 

det även om man inte kan komma så långt tillbaka på grund av olika 

komplikationer, är det viktigt att eleven lär sig att vara stolt över sin egen historia. 

195
 En lärare menar att det är förståelsen hos eleverna man vill åt, inte faktan 

eleverna får fram i uppgiften. Det kan tänkas att en elev med utländsk bakgrund 
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med upplevelser dennes familj helst vill glömma, ändå kan förvärva en förståelse 

för varför familjen inte vill berätta  om sin historia. 
196

 

 

7.2.2 Lärares historiebruk 

Alla intervjuade lärare brukar historia på något sätt eftersom de alla undervisar om 

och i historia. Deras drivkrafter till varför de undervisar i eller om lokalhistoria är 

en central fråga i denna uppsats, eftersom det utifrån drivkrafterna går att 

identifiera någon form av historiebruk. Samtidigt som lärare är styrda av en rad 

dokument som reglerar undervisningen, finns det också en medveten handling när 

man aktivt väljer att undervisa i lokalhistoria. 

 

Lärare 1 motiverar ett användande av lokalhistoria i undervisningen på flera sätt. 

Dels berättar hon att hon frågat sin elevgrupp vad de helst vill arbeta med inom 

historia, varpå elevernas svar var att de ville veta mer om sin egen historia. Dels 

finns också en historiedidaktisk motivering i hennes användande av lokalhistoria. 

Lärare 1 säger bland annnat att lokalhistoria är ett sätt att få eleverna intresserade 

av historia eftersom det är en historia som ligger dem nära, särskilt när det gäller 

släktforskningsbiten. Vad gäller forskningen om en byggnad, leder ett sådant 

arbete till konkretion för eleverna, eftersom byggnaderna i de flesta fall finns 

kvar. Eleverna får också chans att ta del av ett väldigt varierat material när de 

arbetar lokalhistoriskt, i form av olika källor, men även andra föreläsare, menar 

lärare 1.
 197

 

 

Det finns också en personlig strävan efter förståelse hos lärare 1 genom det 

lokalhistoriska arbetet. Eftersom hon inte själv är ifrån orten, drivs hon av att få 

veta mer om den orten, för att förstå mentaliteten hos stadens invånare. Ju mer jag 

förstår staden, desto mer tycker jag om den, menar lärare 1. Vad gäller 

introducerandet av släktforskningsuppgiften i elevgruppen har detta lett till att hon 

själv börjat släktforska och funnit glädje i detta sökande. 
198
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Läraren, liksom eleverna, har ett behov av att minnas och glömma,  ett behov som 

är utmäkande för alla människor, det existentiella historiebruket, enligt Karlssons 

definitioner. Syftet med ett sådant bruk enligt Karlsson är att människor skall 

kunna orientera sig och känna stabilitet i ett samhälle som är under snabb 

förändring.
199

 Lärarens släktforskningsuppgift syftar till att låta eleverna forska 

och undersöka sitt ursprung och förstå sambandet mellan sig själv och sina 

förfäder genom intervjuer och genom källmaterial, samt att sätta den lilla historien 

i relation till den stora historien.  

 

Kombinerat med det existentiella historiebruket finns även ett vetenskapligt 

historiebruk, vars behov enligt Karlsson är att upptäcka fakta och rekonstruera 

händelseförlopp. Läraren erbjuder eleverna möjlighet att göra detta när de, både i 

sin släktforskning och i byggnadsforskning, arbetar med olika källmaterial. 

Funktionen av historiebruket blir att eleverna får verifiera och tolka de uppgifter 

de genom sin undersökning får fram, till exempel husförhörslängder, 

födelseböcker, ritningar och kartor. Karlsson menar att det är detta material som 

förser oss med fakta för att vi skall kunna förstå variationer i tid och rum, samt för 

att vi skall kunna analysera varför samhället ser ut som det gör idag, och genom 

det får eleverna själva en förankring i historien.
200

 

 

På grund av likheterna i uppgifterna, kan man dra slutsatsen att även lärare 5 

använder sig av såväl ett existentiellt som ett vetenskapligt historiebruk. Alla, 

lärare som elever har ett behov av att minnas och glömma, menar Karlsson. 

Genom uppgiften, att utifrån begreppet generation låta eleverna intervjua 

föräldrar, far- och morföräldrar samt att sätta in sig själv i ett historiskt 

sammanhang, leder detta till att eleverna även här får orientera sig i tid och rum i 

ett snabbt föränderligt samhälle.
201

 De får möjlighet att få veta mer om sitt 

ursprung och om sina förfäder. Läraren vill genom detta försöka få eleverna att 

förstå att deras äldre släktingar har en historia att berätta, och att det är viktigt att 

eleverna tar tillvara de minnen som de har och på så sätt söka förståelse för en 
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svunnen tid, såväl som för nutid och framtid. Alla har vi en historia som alla 

gånger är värd att berättas, menar lärare 5. 
202

 

 

Det vetenskapliga historiebruket blir tydligt i generationsuppgiften genom att 

eleverna tillåts att skapa såväl som hantera ett källmaterial, fast denna gången i 

form av intervjuer och inte skriftliga källor. Det handlar ändock om ett 

vetenskapligt historiebruk eftersom materialet förser eleven med fakta, som denne 

sedan kan tolka och verifiera för att upptäcka ny kunskap och rekonstruera det 

förflutna. Men hos lärare 5 kan man också se tendenser till ett moraliskt 

historiebruk. Ett moraliskt historiebruk utmärks av ett behov av att återupptäcka 

historien. Historiebrukets funktioner är bland annar restaurering, rehabilitering 

och försoning. Ofta handlar bruket om att rättfärdiga historiska oförätter, som 

förtryck av olika minoriteter, och att ge dem någon slags upprättelse.
 203

  

 

Lärare 5 talar mycket och varmt om sin hemort, som spelat en central roll i den 

nationella historien, eftersom där fanns en flyktingförläggning under andra 

världskriget som tog emot norska medborgare under nazi - ockupationen. Något 

som hon vill berätta om när hon undervisar om andra världskriget, eftersom 

platsen i sig inte ligger långt ifrån skolan. 
204

 

 

Det hela blir än mer intressant eftersom Karlsson själv tar andra världskriget som 

exempel när han diskuterar det moraliska historiebruket. Han nämner boken 

Heder och samvete av Maria – Pia Boëthius från 1991, en anklagelseskrift som 

föralltid skakat om svenskarnas bild av Sveriges positionering gentemot Nazi-

Tyskland under andra världskriget. Sverige anklagades för att vara rent 

ryggradslösa i hållningen mot Tyskland. Bilden av fega Sverige, som tillät tyska 

trupper passera genom Sverige samt den ständiga frågan varför det inte gjorde 

mer för att förhindra allt lidande, är den bild som förmedlas genom historieämnets 

läroböcker.
 205

 Utgångspunkten för lärare 5 blir att återupprätta bilden av ett 

Sverige som faktiskt tog ansvar i fråga om de norrmän som var på flykt från 

nazisterna, och ge de eldsjälar på hennes hemort en rättvis upprättelse för att de 
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gav de norska flyktingarna trygghet i form av mat och bostad, samt att starka 

vänskapsband knöts under denna tid.  

 

Lärare 3, som också arbetar med ett lokalhistoriskt projekt som centreras till 

ortens historia, arbetar på ett helt annat sätt. Projektet går ut på att eleverna i 

grupp skall göra två ögonblicksbilder från orten, en från år 1900 och en från år 

1950. På så sätt kan eleverna visa på hur en utveckling på orten har skett inom 

exempelvis skola, arbete och bostäder. 
206

  Lärare 3 menar att ett av målen med 

den lokalhistoriska undervisningen är att elevrna bör ha kännedom om den bygd 

de kommer ifrån och minnas den. Det blir allt mer påtagligt i en globaliserad värld 

där rörligheten är stor, och eftersom eleverna förmodligen på olika sätt kommer 

förflytta sig både inom landet och i övriga världen. Då blir det extra viktigt att 

veta vartifrån man kommer, menar lärare 3.
 207

 Genom denna motivering blir det 

tydligt att även lärare 3 använder sig av ett existentiellt historiebruk vars 

funktioner är orientering och förankring i tid och rum,
208

 här främst i form av rum 

och platser.  

 

Om man ser till själva uppgiften som lärare 3 introducerat kan ett vetenskapligt 

historiebruk identifieras, där eleverna genom sitt egna arbete, som dels bygger på 

källmaterial, men dels museibesök och föreläsningar i undervisningen av olika 

aktörer från bygden, tillåts upptäcka nya saker, nya fakta om sin bygd, och vidare 

i arbetsprocessen verifiera och tolka materialet i en analys för att kunna 

sammanställa resultatet. Detta visar även på att lärare 3 genom uppgiften låter 

eleverna bruka historien vetenskapligt. 
209

  

 

Vad gäller lärare 4, centreras den lokalhistoriska undervisningen starkt till ortens 

tidiga industrialisering kring vattenkraft till hur ortens industrier ser ut idag. De 

gamla industribebyggelserna, ingår idag i ett större utomhusmuseum, där 

besökande vandrar från stuga till stuga, för att få se hur den tidiga industriella 

tillverkningen av bland annat vispar av ståltråd och kakformar i plåt såg ut, och 

även göra dessa föremål själv. Uppgiften lärare 4 introducerade som ett 
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lokalhistoriskt projekt var att eleverna på engelska skulle guida polska 

utbyteselever på detta museum, genom att berätta och demonstrera tillverkningen. 

De fick förbereda sig genom att läsa referensmaterial som tagits fram av läraren 

och intervjua de guider som arbetade på museet för att få fram information. 
210

 

 

Lärare 4, och stora delar av hennes familj kommer också ifrån orten och har 

således också varit med om att bygga upp industriorten. Genom sin farfar 

refererar hon mycket till den gamla industrin. Det som motiverar lärare 4 till att 

jobba med lokalhistoria är dels ett personligt intresse och engagemang för bygden, 

dels för att det finns en slags organisationskultur inom skolan, som säger att det är 

viktigt med bygden, att känna sin hembygd och veta varifrån eleverna kommer 

vilket skulle motivera en undervisning i lokalhistoria. 
211

 

 

Genom det personliga intresset för lokalhistoria, hos både elever och hos lärare, 

kan ett existentiellt historiebruk identifieras. Genom att få veta mer om sin 

hembygd kan elever lättare orientera sig i tid och rum i ett snabbt föränderligt 

samhälle, menar Karlsson som även påpekats tidigare.  

 

Men över detta existentiella historiebruk skuggar ett ideologiskt historiebruk, ett 

bruk vars behov enligt Karlsson är att uppfinna och konstruera. Materialet 

eleverna får ta del av i uppgiften är konstruerat, utifrån vad läraren beskriver som 

memoarer från folk i bygden, guidernas egna berättelser, samt att urvalet av 

material som tillgängliggörs för eleverna är gjort av läraren.
 212 Det ideologiska 

historiebrukets funktion är att legitimera och rationalisera.
 213

  Lärare 4 vill genom 

sin undervisning legitimera ortens betydelse i en nationell kontext, och ortens 

unikum inom industri betonas för att skapa stolthet och hembygdskänsla hos 

eleverna. Det hela blir ett uttryck för en ideologisk föreställning där orten 

framhävs som märkvärdig och speciell. Lärare 4 är till exempel väldigt stolt över 

några elever som fick arbete som guider på museet efter studenten, och kan 

fortsätta att göra insatser för hembygden. 
214
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Lärare 6 har jobbat med diverse olika projekt inom lokalhistoria och berättade mer 

övergripande om sina projekt, snarare än att diskutera en specifik uppgift på 

djupet. Hon berättar att hon bland annat har arbetat med att eleverna fått guida 

andra elever på företag i trakten med historiska anor, till exempel ett gammalt 

bruk. Vidare har hon också låtit eleverna skriva lokalhistoriska essäer, båda 

projekten har då varit kombinerade i svenskämnet. Ett sista projekt hon har gjort 

är stadsvandringar med eleverna. Under vandringen har eleverna fått presentera 

varsin byggnad eller plats. 
215

   

 

Lärare 6 motiverar en undervisning i lokalhistoria utifrån den lokalhistoriska 

disciplinen i sig och menar att lokalhistoria faktiskt är en ganska stor och populär 

gren inom historieämnet och därför är den värd att uppmärksammas. Hon tror att 

en lokalhistorisk undervisning kan fånga elever som man inte fångar annars 

genom att undervisa om det som är nära. Efter ett avslutat projekt vill lärare 6 att 

eleverna skall ha fått en försåelse för hur staden har uppstått och växt fram, samt 

vilka näringar som har varit viktiga för staden.
216

   

 

Precis som de allra flesta lärare använder sig även lärare 6 av ett existentiellt 

historiebruk, eftersom hon påpekar vikten av att eleverna skall känna förankring 

och kunna orientera sig på orten de befinner sig.  I själva uppgifterna ser vi även 

hur lärare 6 tillämpar ett vetenskapligt historiebruk eftersom eleverna tillåts söka 

källor i kommunarkivet och på bibliotek. I jakten på kunskap om en byggnad eller 

ett företag, får eleverna upptäcka och skapa ny kunskap de inte hade förut. De nya 

upptäckterna skapas genom att de får möjlighet att tolka och verifiera olika 

källmaterial för att lösa uppgiften.
217

 

 

Lärare 2 har inte arbetat med lokalhistoria på många år, men berättar om sina 

projekt som delvis bygger mycket på samarbete mellan henne och en 

museipedagog vid ett landsarkiv. Ser man till de projekt hon genomfört är det 

bland annat stadsvandringar utifrån en flickas dagbok från början av 1900-talet, 

släktforskning och att genom skriftliga källor låta eleverna tyda fotografier, lista 

ut vilka människor som är med på bilden samt i vilket sammanhang bilden är 
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tagen. Hennes motivering till ett användande av lokalhistoria i undervisningen och 

hennes syften med dessa projekt är att hon vill att eleverna skall få en ökad 

förståelse för den bygd de lever i. Genom släktforskning får eleverna prata med 

äldre släktingar som far-, och morfäräldrar för att söka sin egen historia, en källa 

som lärare 2 tror ofta glöms bort. 
218

 

 

Även lärare 2 använder sig av ett existentiellt historiebruk i sin undervisning. Hon 

vill bland annat att eleverna skall få en förståelse för den bygd de lever i och att 

den präglar dem, vilket praktiskt demonstreras i de stadsvandringar hon 

genomfört. Vad gäller släktforskning och samtal med äldre släktingar, men även 

sökande bland källmaterial, vill hon få eleverna att känna till sin egen historia. 

 

Genom denna motivering kan ett existentiellt historiebruk urskiljas, eftersom 

lärare 2 har för ögonen att eleverna skall få förståelse för bygdens utveckling och 

att platsen de lever i påverkar dem. Att känna förankring på en ort och kunna 

orientera sig på platsen i både tid och rum är typiskt för det existentiella 

historiebruket, menar Karlsson. Men det existentiella historiebruket finns även 

invävt i släktforskning, vars funktion är att minnas eller att glömma. Genom 

släktforskning får eleverna ytterligare en möjlighet att kunna orientera sig i tid och 

rum och förstå sin egen plats i historien.
219

 I arbetet vävs även ett vetenskapligt 

historiebruk in eftersom uppgifterna kräver att eleverna får titta och söka i 

källmaterial. Eleverna får då upptäcka ny kunskap själva genom att de får tolka 

och verifiera de källor de kommer i kontakt med.
 220

 

 

7.3  Elevers historiemedvetande  

Som tydliggjorts tidigare i uppsatsen, är det återigen värt att nämna urvalet av 

elever. Elevurvalet är gjort av de intervjuade lärarna, och urvalet är inte 

representativt för en normal elevgrupp där eleverna har olika kön och etnicitet, 

men även olika inställning till historieämnet som sådant. Alla de intervjuade är 

flickor, och mycket intresserade av historia. De har lyckats väl med sina 

lokalhistoriska arbeten och inte stött på några problem. Eleverna är också etniska 

svenskar, vilket kan tänkas ge fördelar i fråga om vissa arbeten, till exempel 
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släktforskning, som elever med utländsk bakgrund kan tänkas ha svårt med när 

det gäller att söka i arkiv etcetera. 

 

Varje människa har ett historiemedvetande, och utan ett sådant skulle man inte 

kunna existera varken som individer eller som samhällsvarelser. Att ha ett 

historiemedvetande innebär att människor reflekterar över och integrerar historien 

i sitt eget vetande, sin egen identitet och sina egna handlingar.
221

 Alla de 

intervjuade eleverna har således ett historiemedvetande, frågan är dock hur 

utvecklat historiemedvetenadet är.  

 

En identitet skapar sammanhang i tid och rum, menar Jensen. Det är också genom 

sin egen identitet man identifierar sig med andra människor som har liknande 

identiter och bildar gemenskaper. För att uppfatta och lära känna sin identitet 

behöver en etablering mellan dåtidstolkning, nutidsförståelse och 

framtidsförväntan ske, vilket kanske främst besvaras genom frågorna: ”Vem är 

jag? Hur blev jag den jag är? Vart är jag på väg?” 
222

 Frågorna ges väl utrymme 

att på olika sätt reflektera över i den uppgift som elev 1 fått att genomföra inom 

ramen för lokalhistoria, en uppgift som handlade om att intervjua äldre släktingar 

om viktiga händelser som påverkat deras liv mycket starkt, samt reflektera över 

sin egen historia och vad som varit viktigt i elevens egna liv. Alla de intervjuade 

eleverna har i en lokalhistorisk undervisning deltagit i projekt som på olika sätt 

behandlat släkt och generation, släktforskningsuppgifter. Elev 3 har gjort precis 

samma uppgift som elev 1, de har fått intervjua sina släktingar muntligen för att 

genomföra uppgiften. De ntervjuade eleverna i elevintervju 2 har jobbat med en 

släktforskningsuppgift via digitala arkiv för att få fram släktingar. Man kan även 

säga att den uppgift som elev 2 gjort i fråga om byggnadsforskning även bidrar till 

ett identitetsskapande i tid och rum, eftersom uppgiften berör byggnader på 

hemorten.
 223

 

 

Själva släktforskningsuppgifterna i sig, men även uppgiften om 

byggnadsforskning berör frågorna om dåtid, nutid och framtid, ett kausalt 

samband som också ger svar på ovan ställda frågor om den egna identiteten. 
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Uppgiften erbjuder reflektion över dessa frågor snarare än givna svar, varför det 

inte går att säga att eleverna förvärvar ett historiemedvetande utifrån en sådan 

lärprocess direkt. Eleverna, som ju är unga vuxna, kanske ännu inte är riktigt 

säkra på vilka de är, eller vart de är på väg i livet, vilket är fullt förståeligt. Men 

kanske får eleverna genom en sådana uppgifter uppfatta och lära känna sin 

identitet, även om svaren inte alltid är eleverna givna, vilket i sin tur kan utveckla 

historiemedvetandet.  

 

I nära samband med identitetsskapande står Jensens andra dimension som anses 

utveckla ett historiemedvetande. Genom att skapa sig en identitet och en bild av 

sig själv och likasinnade som bildar gemenskaper, skapar individen i fråga också 

föreställningar om de andra, det som är annorlunda och avvikande i jämförelse 

med den egna identiteten och gemenskapen. Ett aktivt arbete i skolan kan bryta 

ned eller bygga upp föreställningar, stereotyper och fördomar om de andra vilket i 

sin tur kan påverka och förändra elevernas åsikter och känslor inför det 

annorlunda och avvikande. Ett historiemedvetande som mötet med det 

annorlunda.
224

  Elev 1 lade stor vikt vid hennes pappas berättelse om värnplikten. 

Den personliga berättelsen skulle sedan vävas samman med den nationella 

historien, vilka utvecklingar som skett inom den allmäna värnplikten från det att 

den infördes till att den allmänna värnplikten upphörde att vara just allmän. Elev 1 

kom även att lägga stort fokus på detta i sin redovisning inför klassen. I samband 

med fördjupningen om den allmänna värnplikten anlade elev 1 ett 

genusperspektiv på värnplikten, genom att studera kvinnor i relation till män.
 225

  

Vidare berättar inte elev 1 om vad hon kom fram till just i fråga om detta, men det 

kan tänkas att detta är ett exempel på hur stereotyper och föreställningar om det 

kvinnliga och manliga uppmärksammas, och antingen bryts ned eller byggs upp, 

beroende på den personliga ståndpunkten i frågan om vad som är kvinnligt och 

manligt.  

 

Vad som framgår ur intervjuerna med elev 2 och 3 kan Jensens andra lärprocess, 

historiemedvetande som mötet med det annorlunda, som handlar om att förändra 

elevernas föreställningar, stereotyper och fördomar om olika människor och 

grupper, inte identifieras i intervjun. Det finns inget i elevernas exempel från de 
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lokalhistoriska arbetena som styrker att denna dimension av historiemedvetenade 

finns med i uppgiften. Därför kan man vidare säga att eleverna inte utvecklar sitt 

historiemedvetande inom just denna dimension.   

 

Vad gäller Jensens tredje lärprocess som anses främja ett historiemedvetande, 

historiemedvetande som socio-kulturell lärprocess, kan inte några relevanta 

slutsatser dras utifrån resultatet från elevintervjuerna. Det som utmärker denna 

lärprocess är att eleverna i historieundervisning skall få chansen att leva sig in i 

annorlunda situationer och utveckla en förmåga att byta perspektiv bland annat 

genom kontrafaktiska övningar vilket kan bidra till en förståelse för hur individer, 

kollektiv och institutioner agerar under vissa bestämda förhållanden.
 226 

Det går 

inte att dra några slutsatser om detta utifrån någon av elevernas erfarenheter av de 

lokalhistoriska uppgifter de genomfört, även om denna lärprocess kanske 

genomförs inom ramen för andra projekt inom historieämnet. Jensen menar att 

denna kontrafaktiska historia bland annat finns att tillgå i film, skönlitteratur och 

datorspel, som bör betraktas som hjälpmedel när det gäller ett utvecklande av 

detta historiemedvetande.
 227 

Inte heller något av detta förekommer inom de 

lokalhistoriska projekten, varför det inte går att dra några slutsatser om eleverna 

utvecklar sitt historiemedvetande genom denna lärprocess.  

  

Den lokalhistoriska uppgiften elev 1 genomförde var att intervjua äldre släktingar 

om viktiga händelser som påverkat deras liv mycket starkt, samt reflektera över 

sin egen historia och vad som varit viktigt i elevens egna liv. Genom en sådan 

uppgift ges eleven möjliget att berätta om sitt och andras liv under olika processer 

i tid och rum, och genom ett sådant berättande kan eleven få insikt i att man själv 

är en del av historien samtidigt som man skapar historia, varpå Jensen definierar 

detta som ett historiemedvetande genom berättelser.
 228

 

 

Elev 1, vars intervju genomfördes enskilt uppvisar även ett historiemedvetande 

som värde-, och principförklaring. Bland annat berättar hon i intervjun om sin 

pappas tid i lumpen som han berättat mycket om för henne för skoluppgiftens 

skull. Elev 1 drar slutsatser utifrån faderns erfarenheter med dagens värnplikt som 
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inte längre är allmän, och menar att det kanske inte är fel att låta värnplikten vara 

allmän, med tanke på hur bekväma de flesta människor är dag.
229

 Detta kan enligt 

Jensen definieras till ett slags historiemedvetande där eleven drar slutsatser och 

värderar historiska förhållanden, beteenden, händelser eller tillstånd som bra eller 

dåliga, önskvärda eller icke-önskvärda.
230

 

 

Elev 2, som ju är en intervju med två elever i en gruppintervju uppvisar en 

förmåga att dra slutsatser och värdera olika historiska förhållanden, beteenden, 

händelser och tillstånd utifrån ifall de betraktas som bra eller dåliga, önskvärda 

eller icke-önskvärda.
231

 De har bland annat en utläggning om den ökade 

främlingsfientligheten i Sverige, och menar att vi borde lärt oss av historien i det 

fallet, och att de blir lite rädda för vad som kan komma att hända i framtiden, när 

man tänker på vad som hände under andra världskriget.
232 

De drar slutsatser 

utifrån historien vad som håller på att hända, något som icke är ett önskvärt 

beteende enligt eleverna.  

 

 

Eleverna i gruppintervju 2 visar också förmåga att i den lokalhistoriska uppgiften 

uppvisa ett historiemedvetande utifrån berättelser. Eleverna i fråga arbetade med 

ett kombinerat lokalhistoriskt projekt som handlade dels om en släktforskning, 

dels om att forska om en byggnad. Dessa uppgifter bidrar till att eleverna får 

möjlighet att utveckla sin narrativa förmåga vad gäller att berätta om sitt och 

andras liv under olika processer i tid och rum.
233

 Dels fick de i uppgiften chansen 

att berätta om sin släkts historia i form av en inlämningsuppgift, och dels så fick 

de forska om en byggnad i staden i form av en utställning.
 234

  Både orten de lever 

och verkar i och den egna familjens historia blir här föremål för ett berättande. 

 

Bland annat har elev 3 genom skoluppgiften, som handlade om att intervjua äldre 

släktingar om viktiga händelser som påverkat dennes liv mycket starkt, samt 

reflektera över sin egen historia och vad som varit viktigt i elevens liv, förvärvat 
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en förmåga att berätta om sitt och andras liv under olika processer i tid och rum.
235

 

Elev 3 berättar i uppgiften om sin farmors och sin pappas historia och om 

jordbrukets utveckling. Genom ett sådant berättande får eleven insikt i sin egen 

plats i historien, att eleven själv är historia och att eleven själv skapar historia. 

Något som elev 3 också kan återanknyta till, när hon i ett sammanhang i intervjun 

säger att hon har kommit till insikt om att vi alla skapar historia varje dag.
 236 

 

Elev 3 visar också prov på att kunna värdera historiska förhållanden, beteenden, 

händelser och tillstånd som bra eller dåliga, önskvärda eller inte önskvärda – 

historiemedvetande som värde-, och principförklaring enligt Jensens definitioner. 

Det handlar konkret om att eleven drar slutsatser av historien och bedömer dessa 

utifrån ovanstående värden.
 237

 Ett exempel på hur elev 3 uttrycker detta är när 

hon berättar om hur den tekniska utvecklingen inom jordbruket har underlättat det 

fysiska kroppsarbetet för jordbrukare idag, där elev 3 ser en bra och önskvärd 

utveckling.
238

 

 

7.4 Slutsatser 

Redan efter att intervjuerna var genomförda stod det klart att alla de intervjuade 

lärarna använder sig av lokalhistoria i undervisningen. Efter den genomförda 

analysen kan man dock dra slutsatsen att de lokalhistoriska projekten lärarna 

genomfört i viss grad varierar, några uppgifter är mer säregna än andras, några 

projekt påminner lite om varandra. Det finns också en variation i omfattningen av 

lokalhistoriska projekt. Några lärare har inte arbetat med lokalhistoria på flera år, 

medans andra lärare har nya och färska projekt de berättar om i intervjuerna. 

 

Rent konkret har lärarna bland annat arbetat med släktforskning och 

byggnadsforskning, ögonblicksbilder från orten vid två olika årtal, guidade turer 

på företag, på orten och på museum. Arbetsmetoderna inom projekten har också 

varierat. Någon lärare har jobbat med intervjuer, andra med skriftligt källmaterial, 

både digitala och skriftliga källor från till exempel kommun-, eller landsarkiv. 

Mycket av insamlandet av källmaterial sker utanför skolans väggar. Eleverna får 
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intervjua vanligtvis i en privat miljö, arkiven är belägna i andra byggnader än 

skolan, ibland även på andra orter. Museibesök sker på en annan plats än i skolan 

och stadsvandringar och guidade turer sker utomhus i staden eller på ett museum. 

Den lokalhistoriska undervisningen tar i mångt och mycket form utanför skolan, 

även om vissa inslag som gästföreläsningar hålls i skolbyggnaden.  

 

Inom projekten har några lärare varit i kontakt med utomstående föreningar och 

aktörer, exempelvis lokala hembygdsföreningar, släktforskarföreningar, museum, 

men även aktörer som museipedagoger, guider och lokala politiker. 

 

Lärarna själva sätter gränserna för hur aktiva eleverna tillåts vara i insamlandet av 

det källmaterial de behöver. Någon lärare gör urvalet åt eleverna redan innan 

uppgiften, och har med sig material så att de  inte behöver söka så mycket själva. 

Några lärare arbetar inte systematiskt med arkiven, de elever som vill använda 

arkiven som en resurs får gärna besöka dem och leta källor.  I de fall där intervjuer 

har utgjort underlaget som källmaterial har eleven själv fått komma på och ställa 

frågor till några äldre släktingar vilket gör arbetssättet mycket elevaktivt. Ett 

elevaktivt arbetssätt förändrar även lärarens roll i klassrummet. Istället för 

kunskapsförmedlare fungerar läraren istället mer som en handledare för eleverna. 

 

Det är intressant att notera att mer än hälften av lärarna är inflyttade från olika 

delar av Sverige till en ny ort. En vanlig föreställning är att dessa lärare skulle 

välja att undervisa mindre om lokalhistoria eftersom de inte känner till ortens 

historia så bra. Denna studie liksom Hultmans kan dock slå hål på denna 

föreställning, då Hultman i sin studie påvisar att lokalhistoria inte enbart används 

av infödda lärare, utan även används av lärare som är inflyttade till en ny ort.
239

  

 

Man kan tänka sig att lokalhistoria är mycket tidskrävande för en nyinflyttad 

lärare, exempelvis vad gäller insamling av material. De inflyttade lärare som 

deltagit i studien, beskriver endast delvis detta tidskrävande engagemang. 

Gemensamt för de inflyttade lärarna är att den större delen av materialinsamlingen 

och den huvudsakliga forskningen har lagts på eleverna. Eleverna har fått söka 
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källmaterial, för att sedan presentera sina resultat för läraren. Eleverna lär läraren, 

utan att denne behöver lägga ned något undersökande arbete själv. 

 

Utifrån den didaktiska forskning som presenterats i uppsatsen, visar analysen av 

resultaten att lärarna är medvetna om vilka didaktiska fördelar en lokalhistorisk 

undervisning har för att fånga eleverna och få dem intresserade av historia. Den 

lokalhistoriska undervisning som varit föremål för denna analys visar att… 

 …eleverna tillåts vara aktiva i insamlingen av källmaterial. 

 …eleverna får möjlighet att utveckla ett historiemedvetande som hjälper 

eleven att förstå sin plats i historien. 

  …en undervisning som utgår från elevernas närmiljö bidrar till att 

eleverna blir mer intresserade av historieämnet i sin helhet. 

 …när rumsliga mötesplatser mellan den stora och lilla historien skapas, 

hjälper det eleverna att själva se sammanhang mellan tid och rum. 

 

Vad gäller den andra delen av den första frågeställningen, hur lärare motiverar 

undervisning i lokalhistoria, presenteras detta i diskussionen om lärares 

historiebruk.  

 

Efter en analys av lärares motiveringar till lokalhistoria kan det konstateras att alla 

lärare brukar historia i existentiellt syfte. Detta historiebruk aktiveras när 

människor har ett behov av att minnas eller glömma, och alla människor har ett 

behov av just detta, och ofta är historiebruket av privat karaktär. Själva funktionen 

av historiebruket är att människor vill känna förankring i tiden och kunna 

orientera sig och känna stabilitet i  ett samhälle som hela tiden förändras. Särskilt 

viktigt blir historiebrukets behov i sådana samhällen där den materiella standarden 

är god, och där kulturella värden som tillhörighet, identitet och livskvalitet är 

centrala.
240

 Ett existentiellt historiebruk svarar på frågan om vem jag är och varför 

jag är här, men även vart jag är på väg.  
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Vi har sett det existentiella historiebruket ta form i lokalhistoriska arbetsuppgifter 

som på olika sätt har berört släktforskning och begreppet generation, men även de 

arbetsuppgifter där samhällets utveckling står i fokus i form av stadsvandringar, 

byggnads-, och näringslivsforskning.  

 

De lokalhistoriska arbetsuppgifternas karaktär bjuder också in till ett vetenskapligt 

historiebruk, en motivering som en majoritet av lärarna har med sig när de 

konstruerar själva arbetsuppgiften, i form av att eleverna själva skall rekonstruera 

och upptäcka nya sammanhang och relevanta fakta för arbetsuppgiften. Genom att 

eleverna får jobba med olika källmaterial för att söka information tvingas de också 

att verifiera materialen och tolka dem. Detta är helt nödvändigt enligt Karlsson 

eftersom historieämnets syfte är att begripliggöra variationer över tid och rum. 

Det vetenskapliga historiebruket brukas främst av just historiker och 

historielärare.  Ett vetenskapligt historiebruk framställs ofta som det överordnade 

bruket på grund av historieämnets metodiska förfining i fråga om källkritik, men 

också på grund av ökad teoretisk anknytning inom forskningen.
 241

 

 

Två andra historiebruk presenteras också, mer som undantag än regel, i analysen. 

Det är dels ett moraliskt historiebruk och ett ideologiskt historiebruk. Karlsson 

menar att det moraliska brukets behov är att återupptäcka och ge grupper som 

varit föremål för maktutövning återupprättelse för det förtryck de varit utsatta för. 

Det handlar om att man vill återställa ett tillstånd som fanns före denna makts 

ingrepp i historien, att rehabilitera historien och försonas med densamma.
 242

 Det 

hela låter mycket teoretiskt, men rent praktiskt använder en av lärarna detta för att 

motbevisa den bild av Sveriges ryggradslösa hållning under andra världskriget 

som skildras både i läromedel och populärvetenskap. Istället exemplifierar läraren 

med ett lokalt exempel där en ort tog emot tusentals norska flyktingar, en händelse 

som motsäger den allmänt vedertagna bilden av Sveriges roll under andra 

världskriget.  

 

Det sista historiebruket som en lärare använder sig av är ett ideologiskt 

                                                 
241

 Karlsson & Zander (red.) 2009, s. 57f. 
242

 Karlsson & Zander (red.) 2009, s. 59ff. 



  
 

 97   

historiebruk, som främst används av intellektuella och politiska eliter. 

Historiebrukets funktion är bland annat att legitimera,
 243

  vilket en av lärarna gör 

när det gäller den lokalhistoriska uppgiften som centreras till en ort med stark 

industri och företagsamhet. Materialet som lärarens elever får ta del av är 

konstruerat utifrån memoarer från folk i bygden och guidernas egna berättelser. 

Urvalet av material som tillgängliggörs för eleverna är gjort av läraren. Lärare 4 

vill genom sin undervisning legitimera ortens betydelse i en nationell kontext, och 

ortens unikum inom industri betonas för att skapa stolthet och hembygdskänsla 

hos eleverna. Det hela blir ett uttryck för en ideologisk föreställning där orten 

framhävs som märkvärdig och speciell. 

 

Ingen av lärarna använder sig av ett politiskt-pedagogiskt historiebruk efter vad 

jag har kunnat urskilja. Ett icke-bruk av historia är också lite svårt med tanke på 

att alla lärare är just historielärare, med uppdraget att undervisa om historia. ¨ 

 

Vad gäller den sista frågeställningen i uppsatsen om elevers historiemedvetande, 

kan detta sammanfattas i att eleverna, dock utifrån de bestämda betingelserna som 

påpekats flertalet gånger, har väl utvecklade historiemedvetanden, samt att de 

uppgifter eleverna fått arbeta med inom ramen för lokalhistoria i mångt och 

mycket bidrar till att utveckla ett historiemedvetande i sig.  

 

Det går inte utifrån studien säga att en lokalhistorisk undervisning skapar ett 

historiemedveteande hos eleverna, men ändock att en lokalhistorisk undervisning 

utvecklar ett sådant hos de intervjuade eleverna. Detta är också starkt beroende av 

hur uppgifterna i sig är konstruerade.  

 

De uppgifter som eleverna berättar om i intervjuerna, är konstruerade av lärare 1 

och lärare 5. I deras uppgifter vävs historiemedvetandets olika dimensioner som 

Jensen definierat in, och intervjuerna med eleverna visar att dessa dimensioner av 

historiemedvetande faktiskt också tar sig konkret uttryck i deras intervjuer, när de 

berättar om arbetsuppgiften de utfört, vilket påvisas i analysen. 
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Den enda dimension av historiemedvetande som Jensen identifierar, som inte 

förekommer varken i elevintervjuerna eller i elevernas arbetsuppgift är 

historiemedvetande som socio-kulturell lärprocess. Det är lärprocess där man 

arbetar med att leva sig in i annorlunda situationer och utveckla en förmåga att 

byta perspektiv bland annat genom sk. kontrafaktiska övningar vilket kan bidra till 

en förståelse för hur människor i agerar under vissa bestämda förhållanden.
244 

Jensen menar att denna kontrafaktiska historia bland annat finns att tillgå i film, 

skönlitteratur och datorspel.
 245 

Med tanke på den starka anknytningen till källor 

och konkret källmaterial som de lokalhistoriska uppgifterna faktsikt har, blir det 

kanske än orelevant att nysta i vad som kunde hänt, och visa på tolkningar av en 

händelse med hjälp av andra medier. På något sätt handlar arbetsuppgifterna i 

mångt och mycket om att få fram fakta, samt belägga dessa utifrån källor eller 

referenser. I samband med ett vetenskapligt historiebruk, som ju de flesta lärarna 

använder sig av för att få fram, vad som verkligen hänt, känns det överflödigt med 

alternativa förklaringar. Eventuellt kan man vidareutveckla uppgiften med just 

kontrafaktiska övningar.  

 

Det man sammanfattningsvis kan se är att en lokalhistorisk undervisning utvecklar 

de intervjuade elevernas historiemedvetande. Alla de intervjuade eleverna uppnår 

minst tre av Jensens fem dimensioner av begreppet historiemedvetande. Det som 

möjligen begränsar att fler dimensioner inte uppnås är möjligen beroende på 

själva arbetsuppgiftens syfte och utformning. Det hade självfallet varit önskvärt 

med dels ett mer representativt urval av elever, men även att fler elever hade ställt 

upp på studien, vilket kunnat möjliggöra en mer intressant analys av hur elevers 

historiemedvetande utvecklas i samband med en lokalhistorisk undervisning, men 

dock inte genomförbart inom ramen för denna uppsats av arbetsekonomiska skäl.  

   

8 Sammanfattning 

Syftet med studien har varit  att genom personliga intervjuer undersöka om, hur 

och varför historielärare arbetar med lokalhistoria i undervisningen. Studien har 
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även syftat till att genom gruppintervjuer med elever få veta något om och i så fall 

hur elevers historiemedvetande utvecklas genom en lokalhistorisk undervisning, 

för att sedan skapa en slags variationskarta över lärares användning av historia 

och elevers historiemedvetande.  

 

Uppsatsens syfte har konkretiserats i två frågeställningar: 

 Om lärarna arbetar med lokalhistoria, hur motiverar lärarna undervisning i 

lokalhistoria och hur arbetar lärarna med lokalhistoria i undervisningen konkret? 

  Hur utvecklas elevers historiemedvetande genom lokalhistorisk 

undervisning i skolan? 

 

Valet av teoretiska utgångspunkter har utgått från de historiedidaktiska begreppen 

historiebruk och historiedidaktik. Inom fältet har det funnits flera tänkbara 

teoretiker att välja mellan, men utifrån denna uppsatsens syfte föll valet på Klas – 

Göran Karlssons historiebruksteori och Bernad Eric Jensens lärprocesser för 

utvecklandet av ett historiemedvetande. 

 

Det har funnits viss tidigare forskning som delvis liknar denna studie, framför allt 

forskning som initeras i samband med lärarlyftet. Verksamma historielärare har 

fått möjlighet att forska i historiedidaktiska frågor vid några av landets universitet. 

Två av de mest centrala forskarna som framskrivs i denna uppsats är licentiaterna 

Axel Hultman och Kerstin Berntsson. Hultman har studerat lokalhistoria i norsk 

och svensk skola och använder också Karlssons historiebruksteori när han 

identifierar lärares historiebruk. Berntsson har utifrån Jensens teori om 

historiemedvetande undersökt hur elevers historiemedvetande utvecklas genom att 

de fått skriva berättelser utifrån intervjuer med äldre släktingar. I forskningsläget 

har även lokalhistoria som didaktiskt verktyg diskuterats, och en bakgrund till 

gamla läroplaner och kursplaner i historia samt en historiedidaktisk bakgrund har 

presenterats. 

 

Metoden som har använts i uppsatsen har varit muntliga intervjuer med lärare och 

elever. Urvalet har först baserats på lärare, som har kontaktats via mail. Vidare har 

det fallit på lärarna att välja ut elever för intervju, eftersom eleverna skall ha 
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deltagit i lokalhistorisk undervisning. Det hade varit allt för tidskrävande att själv 

göra ett urval bland eleverna. För att effektivisera intervjuerna har syftet varit att 

genomföra elevintervjuerna i grupp, men det har inte alltid fallit sig så av 

praktiska skäl. Lärarintervjuerna har genomförts enskilt. Till metod och 

materialdiskussionen har även muntliga källor och källkritik diskuterats. 

 

Resultatet presenteras i löpande text och understödjs med citat från lärar-, och 

eleveintervjuer. Intervjuerna bygger på avskrifter av bandinspelningar som har 

gjorts vid varje intervjutillfälle. 

 

Vad gäller den första frågeställningen visar analysen att alla de intervjuade lärarna 

använder lokalhistorisk undervisning på ett eller annat sätt, men ingen uppgift är 

den andra lik. Det kan finnas uppgifter som påminner om varandra, men de är 

ändå olika. Det finns också en variation i omfattningen av lokalhistoriska projekt. 

Några lärare har inte arbetat med lokalhistoria på flera år, medans andra lärare har 

nya och färska projekt de berättar om i intervjuerna. 

 

Analysen visar att lärarna är medvetna om vilka didaktiska fördelar en 

lokalhistorisk undervisning har för att fånga eleverna och få dem intresserade av 

historia. Den lokalhistoriska undervisning som varit föremål för denna analys 

visar att eleverna tillåts vara aktiva i insamlingen av källmaterial, att eleverna får 

möjlighet att utveckla ett historiemedvetande som hjälper eleven att förstå sin 

plats i historien, men också en undervisning som utgår från elevernas närmiljö 

bidrar till att eleverna blir mer intresserade av historieämnet i sin helhet, samt när 

rumsliga mötesplatser mellan den stora och lilla historien skapas, hjälper det 

eleverna att själva se sammanhang mellan tid och rum. 

 

Vad gäller den andra delen av den första frågeställningen, hur lärare motiverar 

undervisning i lokalhistoria, presenteras detta i diskussionen om lärares 

historiebruk. Efter en analys av lärares motiveringar till lokalhistoria kan det 

konstateras att alla lärare brukar historia i existentiellt syfte, men även andra 

historiebruk kombineras med det existentiella bruket, nämligen ett vetenskapligt 

historiebruk. Några enstaka lärare använder också ett moraliskt historiebruk. 
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Vad gäller frågeställningen om elevers historiemedvetande kan man 

sammanfattningsvis se att en lokalhistorisk undervisning utvecklar de intervjuade 

elevernas historiemedvetande. Alla de intervjuade eleverna uppnår mnst tre av 

Jensens fem definitioner av begreppet historiemedvetande. Det som möjligen 

begränsar att fler dimensioner inte uppnås är möjligen beroende på uppgiftens 

syfte och utformning.  
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Bilagor 

Bilaga A 
Intervjufrågor, lärare 

Bakgrund 

 Namn 

 Utbildning, längd, ämnen, lärosäte 

 Antal år i yrket  

 På arbetsplatsen, år 

 Undervisar i vilka kurser enl. Gy 11 

Undervisning i och om lokalhistoria 

 Definiera lokalhistoria! Vad innebär lokalhistoria för dig? 

 Erfarenheter av lokalhistoria på lärarutbildningen? 

 Erfarenheter av att arbeta med lokalhistoria? 

 Hur eller utifrån vad motiverar du arbetet med lokalhistoria? (Läroplan, 

didaktiskt, personligt intresse…) 

 Gemensamma projekt eller egna? Förekommer ämnesövergripande samarbeten? 

 Vilka övriga institutioner samarbetas med i så fall? Museum, kommun, 

hembygdsföreningar? 

 Jämförelse med Lpf 94: Har utrymmet för lokalhistoria ökat i samband med Gy 

11? 

 Om arbete med lokalhistoria: Vad har de handlat om? 

 Vad ser du för fördelar med att arbeta lokalhistoriskt? 

 Vad ser du för nackdelar med att arbeta lokalhistoriskt? 

Eleverna 

 Hur har eleverna mottagit projekten?  Med iver och vetgirighet? Med passivitet? 

 Hur lyckas man hitta en lokalhistoria som berör eleverna? 

 Vad finns det för utmaningar med att jobba med lokalhistoria utifrån ett 

elevperspektiv? (Elever med utländsk bakgrund exempelvis).  

 Har eleverna fått jobba med lokalhistoriskt material själva elevaktivt, eller är det 

undervisning i eller om lokalhistoria?  

 Vad förväntar du dig att en lokalhistorisk undervisning skall ge eleverna? 
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Bilaga B 

Intervjufrågor, elev 
Bakgrund 

 

 Vilken kurskod läser ni på? Vilken kursplan? 

 Program 

Undervisning i historia och lokalhistoria 

 

 Tycker du att skolans historieundervisning (i allmänhet) väcker 

            ditt intresse? Är det något du vill förändra, så att det blir mer 

intressant och meningsfullt?  

 Vad är intressant i så fall? Studiebesök, intervjuer, klassrummet, egen 

forskning… 

 Har ni alla deltagit i undervisning om lokalhistoria? 

 Vad har projekten handlat om? 

 Har något projekt varit bättre än andra? 

 Varför? 

 Vad har varit bra? 

 Vad har varit mindre bra? 

 Vad innebär ett sådant arbetssätt för er del? Mer/mindre arbete, eget ansvar… 

 Vad har ni lärt er? 

 Upplever ni att de tidsramar som funnits har varit tillräckliga?  

 Kan man lära sig något av historia? 

 Kan man lära sig något om lokalhistoria? 
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Bilaga C 

Förklaring av kurskoder i historia enligt Gy 11 
 

Historia 1a1 (HISHIS01a1) 

50 poäng, bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen 

kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen historia 1b. Centrala 

begrepp som skall behandlas i kursen är exempelvis epokindelning, 

förändringsprocesser, tolkning och användning av olika slags källmaterial och hur 

historien används, brukas, i konflikter och samarbetssträvanden.  

 

Historia 1a2 (HISHIS01a2) 

50 poäng, som bygger på kursen historia 1a1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens 

examen tillsammans med betyg i kursen historia 1b. Centrala begrepp som skall 

behandlas i kursen är frågeställningar som skall hjälpa eleven att förklara och förstå 

historiska skeenden. Kursen skall behandla olika förändringsprocesser, och eleverna 

skall ges möjlighet att granska, tolka och använda källmaterial, som gärna skall ha ett 

tydligt aktörsperspektiv för att illustrera människans roll i historien. Även här skall 

historiebruk utifrån begreppen då och nu studeras.  

 

Historia 1b (HISHIS01b) 

100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i 

kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen historia 1a1 eller 

kursen historia 1a2. Cantralt i kursen är att olika epokbegrepp skall behandlas, men 

även förändringsprocesser, att arbeta med frågeställningar för att förklara och förstå 

historiska skeenden. Eleverna skall ges möjlighet att granska, tolka och använda 

källmaterial, som gärna skall ha ett tydligt aktörsperspektiv för att illustrera människans 

roll i historien. Även här skall historiebruk utifrån begreppen då och nu studeras. 

 

Historia 2a (HISHIS02a) 

100 poäng, som bygger på kursen historia 1a2 eller kursen historia 1b. Betyg i kursen 

kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen historia 2b – kultur. 

Centralt innehåll på kursen är bland annat att undervisningen skall behandla tematiska 

fördjupningar kring historiska frågeställningar. Historiska begrepp och 

förklaringsmodeller skall presenteras i undervisningen och arbete med att granska och 

tolka källmaterial skall förekomma på kursen, men också hur historia används inom 

olika kulturformer, såsom film och litteratur.  

 

Historia 2b – kultur (HISHIS02b) 

100 poäng, som bygger på kursen historia 1a2 eller kursen historia 1b. Betyg i kursen 

kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen historia 2a. 

Undervisningen skall innehålla tematiska fördjupningar ur ett kulturhistoriskt 

perspektiv. Olika konst och kulturbegrepp skall behandlas, liksom historiska begrepp 

och förklaringsmodeller. Granskningar och tolkningar av källmaterial skall förekomma 

på kursen, men också hur historia används inom olika kulturformer, såsom film och 

litteratur.  

 

Historia 3 (HISHIS03) 

100 poäng, som bygger på kursen historia 2a eller kursen historia 2b – kultur. 

Det centrala innehållet stadgar att kursen skall innehålla någon global 

förändringsprocess under 1800-, och 1900-talet. Undervisningen skall ge olika metoder 
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till att söka, bearbeta och sammanställa källmaterial, men även källkritik. Mindre 

undersökningar med källor bör göras samt hur historia används inom kulturarvssektorn.
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