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Abstract  

 

The aim of this report is to investigate and analyse whether active teachers are using local 

historical points of interests in their teaching of history, as well as the benefits and 

disadvantages the teachers consider themselves to find in regards to this method of teaching. 

Furthermore, local historical points of interests and their ability in order to affect the historical 

consciousness as well as the use of history among the students, will be reported.  

The method that has been used for the purpose of this study, is a qualitative investigation, of 

which eight teachers in history have been interviewed at schools in the municipalities of 

Växjö and Karlskrona. The findings of the study indicates, that the teachers as a matter of fact 

use local historical points of interest on a regular basis in their teaching of history, with city 

tours and museum visits being used as the foremost methods. Several teachers find the use of 

local historical points of interest as positive, as well as the value of a varied education in a 

new environment.  

 

However, the teachers consider the disadvantages regarding this method of teaching to be the 

short matter of time alongside with the coast of travel. Above all, educational methods such as 

museum visits often have a tendency to take longer time due to the aspects of both planning 

and implementation, causing difficulties in the schools at the present time.  

Moreover, a result regarding students' conditions with reference to their development in 

history consciousnesses as well as use of history is reported. The teachers do consider the use 

of local historical points of interest to be useful in order to encourage the students' use of 

history and history consciousness. 

 
Februari 2016, title: Local historical points of interests  
-A qualitative study of how today's high school teachers use the practical education of the 
subject of history 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 

Innehållsförteckning	
ABSTRACT	.......................................................................................................................................	3	

1.	 INLEDNING	..............................................................................................................................	5	

2.	 STUDIENS	SYFTE	......................................................................................................................	7	
2.1	FRÅGESTÄLLNINGAR	..........................................................................................................................	7	

3.	 BAKGRUND	.............................................................................................................................	8	

4.	 TIDIGARE	FORSKNING	...........................................................................................................	11	
4.1	SAMMANFATTNING	AV	TIDIGARE	FORSKNING	......................................................................................	15	

5.	 TEORI	–	LÄGG	TILL	OM	MÅLET,	LIKT	INLEDNINGEN	................................................................	16	
5.1	HISTORIEMEDVETANDE	....................................................................................................................	16	
5.2	HISTORIEBRUK	................................................................................................................................	18	

6.	 AVGRÄNSNINGAR,	MATERIAL	OCH	METOD	...........................................................................	21	
6.1	AVGRÄNSNINGAR	............................................................................................................................	21	
6.2	VAL	AV	METOD	...............................................................................................................................	21	
6.3	URVAL	...........................................................................................................................................	22	
6.4	PRESENTATION	AV	INTERVJUGUIDE	....................................................................................................	22	
6.5	INTERVJUER	MED	GYMNASIELÄRARE	I	HISTORIA	...................................................................................	22	
6.6	INTERVJUPERSONER	.........................................................................................................................	23	
6.7	ETISKA	ASPEKTER	............................................................................................................................	24	

7.	 RESULTAT	..............................................................................................................................	27	
7.1	HUR	ANVÄNDER	SIG	HISTORIELÄRARE	PÅ	GYMNASIESKOLOR	SIG	AV	LOKALA	HISTORISKA	BESÖKSMÅL	I	
UNDERVISNINGEN?	...............................................................................................................................	27	
7.2	VILKA	FÖRDELAR	RESPEKTIVE	NACKDELAR	SER	HISTORIELÄRARNA	MED	ATT	ANVÄNDA	SIG	AV	LOKALA	
HISTORISKA	BESÖKSMÅL	I	UNDERVISNINGEN	PÅ	GYMNASIESKOLOR?	.............................................................	31	
7.3	HUR	ANSER	HISTORIELÄRARE	ATT	LOKALA	HISTORISKA	BESÖKSMÅL	KAN	BIDRA	TILL	ETT	UTVECKLANDE	AV	
ELEVERNAS	HISTORIEBRUK	ELLER	HISTORIEMEDVETANDE	PÅ	GYMNASIESKOLOR?	............................................	35	
7.4	SAMMANFATTNING	AV	RESULTAT	......................................................................................................	39	

8.	 DISKUSSION	..........................................................................................................................	41	
8.1	ANALYS	....................................................................................................................................	41	

8.2	ANALYS	AV	HUR	HISTORIELÄRARE	PÅ	GYMNASIESKOLOR	ANVÄNDER	SIG	AV	LOKALA	HISTORISKA	BESÖKSMÅL	I	
UNDERVISNINGEN?	...............................................................................................................................	41	
8.3	ANALYS	AV	VILKA	FÖRDELAR	RESPEKTIVE	NACKDELAR	SER	HISTORIELÄRARNA	MED	ATT	ANVÄNDA	SIG	AV	
LOKALA	HISTORISKA	BESÖKSMÅL	I	UNDERVISNINGEN	PÅ	GYMNASIESKOLOR?	..................................................	43	
8.4	ANALYS	AV	HUR	HISTORIELÄRARE	ANSER	ATT	LOKALA	HISTORISKA	BESÖKSMÅL	KAN	BIDRA	TILL	ETT	
UTVECKLANDE	AV	ELEVERNAS	HISTORIEBRUK	ELLER	HISTORIEMEDVETANDE	PÅ	GYMNASIESKOLOR?	...................	44	
8.5	METODDISKUSSION	.........................................................................................................................	48	

9.	 SAMMANFATTNING	..............................................................................................................	50	

10.	 VIDARE	FORSKNING	..........................................................................................................	52	

11.	 KÄLL-	OCH	LITTERATURFÖRTECKNING	...............................................................................	53	
11.1	INTERVJUKÄLLOR	...........................................................................................................................	53	
11.2	LITTERATUR	..................................................................................................................................	53	

12	 BILAGOR	...............................................................................................................................	56	
12.1	BILAGA	A	.....................................................................................................................................	56	
12.2	BILAGA	B	.....................................................................................................................................	57	

 



 

 5 

1. Inledning 
 

Historia är en naturlig del av människors liv. Människor har gemensamma minnen… 

Minnet av, och relationerna till, det förflutna binder grupper av människor samman.1 

 
Ovanstående citat tydliggör vikten av historia och dess historieförmedling i 

skolundervisningen, historia kan ses som ett verktyg för både kunskapsförmedling och för 

integration av människor. Detta medför att vi vill fördjupa oss i lokala historiska besöksmål 

och lärares användning av dessa i historieundervisningen på gymnasial nivå. Det vill säga hur 

dagens historielärare använder sig av lokala historiska besöksmål i sin undervisning för att 

bland annat utveckla elevernas historiemedvetande och historiebruk, men även som ett 

komplement till den traditionella teoretiska undervisningen. Vi vill även undersöka hur det 

specifika besöksmålet kan användas för att bidra till att öka kunskaperna hos eleverna. 

Studien kommer även undersöka hur lärare kan använda sig av lokala historiska besöksmål 

för att  delge kunskaper om föremålet eller dess historiska sammanhang.  

 

Intresset för denna fråga väcktes hos oss genom vår egen skolgång, men även under 

fältstudiedagar och föreläsningar som behandlat ämnet. När vi påbörjade vår lärarutbildning i 

historia fick vi fördjupa oss i bland annat pedagogik och historiedidaktik som har medfört ett 

djupare intresse för historieförmedling, olika undervisningsmetoder samt motivationsfaktorer 

för elever. 

 

Vi har utifrån vår egen skolgång och verksamhetsförlagda utbildning skapat en hypotes om att 

skolungdomar idag tycker det är roligt och intressant, men framförallt lärorikt när lokala 

historiska besöksmål används i undervisningen. Det innebär att historiska platser besöks 

lokalt, men även att läraren använder sig av muséum eller liknande för att möjliggöra ett 

effektivt lärande hos eleverna. Genom detta inslag i den traditionella undervisningen upplever 

vi att eleverna kan få en tydligare bild av ämnet som diskuteras samt att möjligheten att 

besöka historiska platser hjälper till att väcka ett djupare intresse och mer motivation hos 

eleverna. Maria Bagewits och Mimmi Einarsson har tidigare skrivit en kandidatuppsats som 

visar ett intressant resultat som vi vill fördjupa oss i. Av studien framkommer det att samtliga 

informanter som deltog i studien belyste vikten av historiska studiebesök. Resultatet visar att 

                                                
1 Ammert,	2013	s.	9		
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undervisning likt denna skapar olika lärandesituationer som inte är möjliga i klassrummet.2 

Utifrån vår tidigare hypotes tillsammans med Maria Bagewits och Mimmi Einarsson tidigare 

studie anser vi det relevant och spännande att fördjupa och undersöka hur dagens verksamma 

lärare brukar sig av undervisningsmetoder likt de tidigare presenterade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2	Bagewits	&	Einarsson,	2012	s.	25	
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2. Studiens syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka och analysera hur verksamma historielärare på gymnasiet 

använder sig av lokala historiska besöksmål i undervisningen för att skapa förståelse för 

föremålet eller platsens historiska sammanhang. Syftet är även att undersöka hur 

gymnasielärare anser att denna undervisningsmetod kan gynna elevernas historiebruk och 

historiemedvetande. Till besöksmålen räknar vi bland annat lokala museibesök, 

stadsvandringar, temadagar samt kortare naturupplevelser där det historiska lärandet är i 

centrum.  

 
 2.1 Frågeställningar  
 

1. Hur använder sig historielärare på gymnasieskolor sig av lokala historiska besöksmål i 

undervisningen?  

2. Vilka fördelar respektive nackdelar ser historielärare med att använda sig av lokala 

historiska besöksmål i undervisningen på gymnasieskolor?  

3. Hur anser historielärare att lokala historiska besöksmål kan bidra till ett utvecklande 

av elevernas historiebruk eller historiemedvetande på gymnasieskolor?   
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3. Bakgrund  

 
Skolämnets historia har under århundraden genomgått stora förändringar gällande stoff och 

pedagogik. Vid sekelskiftet 1900 var historieämnet ett av skolans viktigaste ämnen och där 

innehållet fokuserades på utvecklingen som den svenska staten vid denna tid genomgick. Men 

undervisningstiden räckte även till att bland annat behandla övrig världshistoria, som vid 

denna tid ofta bestod av den Västeuropeiska historien. Idag, cirka hundra år senare,  har 

stoffet förändrats och undervisningstiden har krympt. Ämnet tillskrivs inte samma omfång 

som tidigare, och dess plats som ett av skolans viktigaste ämne är inte längre lika självklart. 

Stoffet har dock breddats, i dagens undervisning är inte den svenska statens utveckling och 

Västeuropas utveckling det centrala, istället ställs det krav på aspekter som exempelvis 

historiemedvetande och historiebruk och dess relation till ämnet och undervisningen. Vidare 

har även det pedagogiska området utvecklats. I dagens skola ställs det högre krav på varierad 

undervisning där eleverna ska ges förutsättningar för ett bra lärande, där bland annat den 

praktiska och den upplevelsebaserade pedagogiken hamnar i centrum.3  

 

Upplevelsepedagogik och upplevelser är faktorer som har blivit allt mer centralt under vår tid. 

Detta livsmönster vars innebörd syftar till att leva i den totala upplevelsen och dess många 

gånger positiva fördelar, kan för många vara mönsterbrytande från den allmänna vardagen 

och bidrar till att den enskilda individen ser på saker genom ett nytt perspektiv. Begreppet 

upplevelse eller upplevelsepedagogik har under de senaste åren även spridit sig till diverse 

pedagogiska verksamheter. I verksamheter som museer eller andra upplevelsebaserade 

institutioner har pedagogik likt denna nyttjades under en längre tid, men begreppet 

upplevelsepedagogik har även som tidigare nämnts diskuterats inom skolväsendet och dess 

undervisning.4  

 

Upplevelsepedagogik och upplevelser kan även skapa en bredare grund för eleverna när det 

brukas som ett komplement till den traditionella historieundervisningen i klassrummet. Den 

praktiska undervisningen vid historiska besöksmål eller själva upplevelsen kan skapa 

förutsättningar för en djupare förståelse för historiska och samhälleliga villkor. Bland annat 

kan denna typ av undervisning utanför klassrummet skapa förutsättningar för eleverna att 

                                                
3	Larsson	&	Westberg,	2011	s.	199	
4	Folkesson,	Aronsson	&	Sandström,	2002	s.	124  
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kunna möjliggöra en förståelse för vilka likheter det finns mellan dåtid och nutid. Vid bruk av 

historiska besöksmål tilldelas elever kunskaper och en förståelse som vid teoretisk inläsning 

kan vara svårt att överblicka.5 Även om klassrummet oftast ses som  en trygg miljö med väl 

strukturerad undervisning, kan undervisningen kompletteras med praktisk undervisning 

utanför klassrummet där eleverna kommer i kontakt med den historia som de lever i.6  

 

Många av dagens lärare poängterar även vikten av att komma utanför klassrummet när 

undervisning ska ske. Bland annat är en av de främsta anledningarna själva miljöombytet, 

vilket många gånger skapar mer motiverade och intresserade elever. Genom att ta 

undervisningen utanför skolan skapas förutsättningar för eleverna att ta del av nya perspektiv, 

där bland den visuella och fysiska miljön som är svår att återskapa i klassrummet. Framförallt 

kan de elever som har svårigheter med att läsa och skriva gynnas av denna 

undervisningsmetod. Upplevelsen bidrar även till att eleverna kan fantisera och sätta sig in i 

historien på ett djupare plan, detta i jämförelse med undervisningen som genomförs i 

klassrummet.7 Fantasin kan bidra till en enhet av mångfald, samtidigt som fantasin många 

gånger kan ses som grunden för elevernas kunskapsutveckling och deras kreativitet.8 

Folkesson, Aronsson och Sandström exemplifierar:  

 

Det finns en uttalad förväntan…att dagen på museet skall ge en gemensam erfarenhet, en 

känsla, en upplevelse där sinnen blir berörda och där fantasin och inlevelsen är i 

fokus…Både känslan och fantasin har en rationalitet, som är väsentligt i lärandet. 

Fantasiprocessen har en komplex logik…vilket leder till möjligheten att skapa nya 

betydelser och kombinationer och en förmåga att se nya samband9  

 

Av ovanstående citat framkommer det att en upplevelse kan bidra till en djupare förståelse för 

det stoff som presenteras under den specifika undervisningen. Vidare skapar denna pedagogik 

god förutsättning för eleven att sätta in det specifika stoffet i ett sammanhang, där eleven 

lättare kan bilda sig en uppfattning för historisk tid. Dagens elever behöver mer lockelse för 

att känna sig motiverade än tidigare vilket betyder att dagens lärare behöver använda sig av en 

mer varierad undervisning i skolans ämnen, där bland upplevelsepedagogik. Genom att låta 

                                                
5	Folkesson,	Aronsson	&	Sandström,	2002	s.	150-151	
6	Niklewski,	2010	s.	62		
7	Bagewits,	Einarsson,	2012	s.	17	
8	Folkesson,	Aronsson	&	Sandström,	2002	s.	148	
9	Folkesson,	Aronsson	&	Sandström,	2002	s.	149		
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eleverna möta historia på museum, guidade turer eller stadsvandringar bidrar det till 

upplevelser som vidgar elevernas värld och kunskap. Avslutningsvis bidrar 

upplevelsepedagogik och nyttjande av lokala historiska besöksmål till att verklighetsanknyta 

historien, eleverna får ta del av och besöka den rätta miljön samtidigt som upplevelsen för 

många elever bidrar till en upplevelse som de minns på ett annorlunda sätt.10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10	Bagewits	&	Einarsson,	2012	s.	17  
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4. Tidigare forskning  
 
I det här kapitlet redovisas tidigare forskning som kan relateras till lokala historiska 

besöksmål samt de faktorer som kan ses som positiva för elevernas praktiska lärande i 

historieundervisningen.  

 

Gymnasielärare är ett yrke som kräver att du motiverar och skapar goda förutsättningar för 

elevernas lärande och utveckling.  Det hävdar pedagogerna Jan Håkansson och Daniel 

Sundberg som tydliggör lärarens undervisning och dess betydelse för elevernas goda lärande. 

Enligt Håkansson och Sundberg synliggör dagens forskning att en effektiv lärare som brukar 

sig av en varierad undervisning kan medföra lärandevinster. Håkansson och Sundberg 

beskriver även vad som är en god undervisning och vad forskningen säger för att på ett så bra 

sätt som möjligt utveckla och motivera elever. Av forskningen framkommer det att en god 

undervisning handlar framförallt om att vara välplanerad, välorganiserad och reflekterande. 

Läraren ska vid sidan av undervisningen besitta goda ämneskunskaper samt kunna förmedla 

kunskap till eleverna på ett effektivt sätt.11 Vidare anses en god undervisning innefatta en 

förståelse för elevernas utvecklingsbehov och att det ska uppmanas. Det krävs även att 

undervisningen är i varierande och i utmanande miljöer vilket ska leda till en uppmuntring för 

att eleverna ska bli självständiga i sitt lärande, samt att denna sorts lärande stimulerar 

elevernas kreativitet och fantasi.12  

 
Magnus Hermansson Adler, historiker och pedagog, skriver att i kursplanerna för historia från 

1994 för gymnasiet går det inte att finna ett innehåll som behandlar varken museibesök eller 

att eleverna ska arbeta med exkursioner.13 Det är något som inte heller uttryckligen är skrivet i 

läroplanerna för historieämnet från 2011. Dock går det att se spår av detta lärande om man 

läser mellan raderna, då läroplaner och kursplaner behandlar vikten av studier i närmiljö och i 

det lokala närsamhället.14 Hermansson Adler lyfter fram anledningarna för elevernas lärande 

utanför skolan och varför det ska skapa bra förutsättningar för elevernas goda lärande. 

Hermansson Adler hävdar att dessa arbetsmetoder skapar en inlärningsprocess där elevernas 

alla sinnen kan stimuleras, vilket leder till olika förutsättningar för deras lärande. Med andra 

                                                
11	Håkansson	&	Sundberg,	2012	s.	72-73	
12	Håkansson	&	Sundberg,	2012	s.	72-73	
13	Hermansson	Adler,	2009	s.	198	
14	Skolverket,	2011	s.	66-82	



 

 12 

ord skapar den praktiska historieundervisningen helt nya möjligheter för både elever och 

lärare, vilket är både effektivt och inspirerande för historieundervisningen.15   

 

Statens Offentliga Utredningar (SOU 1992:24) Skola för bildning författades som en 

utgångspunkt för skolans lärande, bildning och kunskapsuppgifter. I detta särtryck redovisas 

ett resultat där kunskap med hjälp av praktisk undervisning kan liknas med ett lärande utifrån 

tre olika aspekter, vilka är aktuella än idag trots nya läroplaner, Gy11.16 Dessa aspekter 

konkretiserar Hermansson Adler genom att hänvisa till exempel i historieundervisningen:  

 
Konstruktiv aspekt – som visar att kunskap inte är någon avbildning av världen, utan ett 

sätt att göra världen begriplig. Den kunskap eleven får på platsen kan då vara till hjälp vid 

problemlösning. – Aha, det var så här de byggde långhusen för att inte värmen skulle 

försvinna ut! Vid problemlösning ser vi lärandet som en process, där förståelsehorisonten 

växer. Det betyder att oavsett om det blir lyckade eller misslyckade problemlösningar, 

skaffar sig eleven en större beredskap för att lösa problem i framtiden…För felet avslöjar 

ju hur eleven tänker, och därmed har läraren fått en god utgångspunkt för sin 

handledning.17 

 

Kontextuell aspekt – som tydliggör hur den enskilda föremålet eller platsen är en del av 

ett större sammanhang. Det är klart att årdern med den långsamma oxen framför sig 

fungerande bättre bland åkarnas alla stora stenar. Det hade ju inte gått att komma runt alla 

stora stenar med en hästdragen plog! Elevens kunskap är här beroende av sitt 

sammanhang för att bli begriplig, och grunden läggs till en bakgrundskunskap, som 

behövdes för att bedöma påståenden och händelser samt att själv kunna uttala sig med 

auktoritet.18  

 

Funktionell aspekt – som visar att kunskap som ett redskap för förändring. Ja, det ger ju 

mer energi om vattenhjulet får sitt vatten genom fall ovanifrån!  Här har eleven upptäckt 

en avgörande förändringsfaktor i utvecklingen av vattenkraften.19  

 

                                                
15	Hermansson	Adler,	2009	s.	198	
16	SOU	1992:24,	s.	36	-	40			
17	Hermansson	Adler,	2009	s.	198-199	
18	Hermansson	Adler,	2009	s.	198	
19	Hermansson	Adler,	2009	s.	198	
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Hermansson Adler hävdar dock att dessa aspekter kan ha liknande förutsättningar i skolan, 

medan den autentiska upplevelsen stimuleras på ett högre plan utanför skolan och 

möjligheterna till ett vidare lärande inspirerar eleverna mer.20 

 

I Madeleine Niklewskis kandidatuppsats i historia har hon skapat en bild av 

historieförmedlingen vid museibesök. Relevant för vår undersökning är att Niklewski lyckas 

precisera en bild av elevernas upplevelse vid lärande utanför klassrummet.21 Niklewskis 

kommer fram till  att eleverna har en positiv bild av museibesök och att denna uppskattning 

även kan delas in i fyra olika kategorier. Främst handlar det om att göra något med klassen 

utanför klassrummet, den andra kategorin talar om att eleverna får ny kunskap som 

tillkommer genom ett nytt förhållningssätt till historien. Vidare framkommer det även att 

eleverna tilldelas en ny bild av historien när de får möjlighet att besöka autentiska platser. 

Därav blir det lättare för eleverna att sätta sig in i historien. Den sista kategorin handlar om att 

praktisk undervisning bryter vardagen för eleverna och lärandet sker utifrån ett annorlunda 

och mer motiverande sätt.22 

 
Niklewski presenterar i sin undersökning att eleverna uppskattar möjligheten att möta 

historiska föremål på exempelvis museer eller andra historiska besöksmål. Enligt eleverna 

underlättas deras lärande genom att det finns konkreta saker att skapa förståelse och relation 

till. Det hjälper eleverna att minnas vad som berörs och vad som har hänt23. Alison 

Landsberg, professor vid George Mason University, belyser muséets roll för att människor 

ska kunna minnas och på ett nytt sätt återuppleva det som återberättas. Människor skapar på 

så sätt personliga och individuella minnen, samt kopplingar till det som de upplever vid 

exempelvis ett museibesök.24 Det kan liknas med de elever som berörs i Niklewskis studie, 

vilka förtydligar att de genom denna undervisning stärker sitt lärande samt sin förståelse för 

det innehåll som upplevs vid museibesöken. Enligt Hermansson Adler är innehållet och 

upplevelsen vid olika besök vid historiska besöksmål ett didaktiskt verktyg som ökar 

förståelsen för de kunskaper eleverna tar del av.25   

 

                                                
20 Hermansson	Adler,	2009	s.	198-199 
21	Niklewski,	2010	s.	55-57	
22	Niklewski,	2010	s.	55-57	
23 Niklewski,	2010	s.	55-57 
24	Landsberg,	2004	s.	33-34		
25	Hermansson	Adler,	2009	s.	199-202		
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Historiken Niklas Ammert belyser även vikten av olika undervisningsformer i skolan, där 

bland upplevelsepedagogik som studiebesök. Ammert har gjort en studie som behandlar 

undervisning om förintelsen och andra folkmord, samt hur dess stoff presenteras och 

undervisas i skolan. Enligt Ammert präglas historieämnet främst av lärarledd undervisning 

där genomgångar, film och självständigt arbete är ständigt återkommande. Detta för att 

möjliggöra att eleverna tillgodogör sig djupare kunskaper. Resultatet stämmer överens med 

den tidigare nationella utvärderingen som behandlar elevers måluppfyllelse i skolan. Resultat 

som synliggörs är att flertalet av eleverna många gånger är nöjda med undervisningen och att 

den upplevs som intressant.26 Enligt Ammert kan dock resultatet tolkas som att eleverna 

uppskattar undervisningen, alternativt att eleverna har anpassat sig efter skolans allt mer 

traditionella undervisning vid skolbänken. Med stor sannolikhet hade andra 

undervisningsmetoder påverkat eleverna positivt, iallafall om de hade större erfarenhet av 

dem. Ammert hävdar att praktisk undervisning eller upplevelsepedagogik som studiebesök 

har positiv påverkan på eleverna genom ökad förståelse för det stoff som berörs. Praktisk 

undervisning kan även bidra till djupare förståelse känslomässigt, vilket i Ammerts 

undersökning symboliseras av besöken i dödslägren.27 Ett möte med en överlevare eller ett 

besök i ett förintelseläger är en upplevelse som sätter tydliga och långvariga spår hos 

eleverna. Genom detta känslomässiga möte placeras eleverna i ett sammanhang och genom 

upplevelsen skapas en mening. Ammert tydliggör att denna praktiska undervisning medför att 

eleverna kan skapa en känsla av samhörighet, men även en känsla av att händelsen är 

självupplevd.28  

 

Ammert belyser även vad det är i historieämnet som skapar en särskild mening, vilket av flera 

tidigare undersökningar framkommer som själva upplevelsen. Upplevelsen medför att 

eleverna får ta del av en helhet, djup och ett sammanhang som via berättelsen, filmen eller 

den praktiska undervisningen skapar bättre förutsättningar för elevernas förståelse för nutid 

och dåtid. Ammert påpekar att själva upplevelsen besitter en egenartad potential för elevernas 

lärande.29  

 

                                                
26 Ammert,	2011	s.	52-53 
27	Ammert,	2011	s.	52-53		
28 Ammert,	2011	s.	52-53 
29	Ammert,	2013	s.	78		
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Avslutningsvis lyfter historiken Cecilia Axelsson fram vikten av den praktiska 

undervisningen i ämnet historia, dock även vad som är viktigt att ta hänsyn till vid 

undervisning likt denna. Axelsson påpekar vikten av återkoppling till den undervisning som 

bedrivits med hjälp av olika historiska besöksmål.30 Axelsson hävdar likt Hermansson Adler 

att återkoppling är nödvändig för att skapa ett effektivt och motiverat lärande för eleverna. 

Det är av stor vikt att ha genomfört ett bra förarbete för att eleverna ska kunna ta till vara på 

de kunskaper och upplevelser som de har kommit i kontakt med under det praktiska besöket.31  

 
4.1 Sammanfattning av tidigare forskning  
 
I tidigare forskning framkommer det att en varierad undervisning är viktigt för att få 

gymnasieleverna motiverade och för att främja  deras utvecklingsbehov. Håkansson och 

Sundberg tydliggör även att det krävs undervisning i olika miljöer för att eleverna ska kunna 

utmanas, vilket kan leda till att eleverna blir mer självständiga i sitt lärande. Hermansson 

Adler  belyser likt Håkansson och Sundberg att den praktiska historieundervisningen kan 

skapa nya möjligheter för både elever och lärare, vilket ofta leder till en bra och inspirerande 

historieundervisning.  

 

Av Statens Offentliga Utredningar (SOU 1992:24) Skola för bildning framkommer det att den 

praktiska kunskapen som eleverna möter vid specifika lokala historiska besöksmål kan gynna 

elevernas problemlösningsförmåga. Vidare presenteras även en kontextuell aspekt som 

tydliggör hur enskilda föremål kan bidra till att öka elevernas förståelse för plasten i dess  

historiska sammanhang. Niklewski skriver att undervisning utanför klassrummet kan medföra 

ett nytt förhållningsätt för eleverna till historien genom besök vid olika autentiska platser. 

Enligt Niklewski kan det leda till att eleverna får en ny bild av historien. Även Ammert 

belyser fördelarna med praktisk undervisning och att eleverna genom studiebesök lättare kan 

få en djupare förståelse för det stoff som berörs. Dock påpekar Axelsson och Hermansson 

Adler att för att eleverna ska kunna ta tillvara på de kunskaper som delges, krävs det att både 

introduktion och reflektion genomförs.  

 

 

 

                                                
30	Axelsson,	2009	s.	276-277 
31 Axelsson,	2009	s.	276-277 
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5. Teori  
 
Denna studie syftar till att undersöka hur dagens gymnasielärare i historia använder sig av den 

praktiska historieundervisningen med hjälp av lokala historiska besöksmål, samt hur det 

specifika besöksmålet kan användas för att bidra till att öka kunskaperna hos eleverna. Vidare 

kommer vi även undersöka hur lärare anser att lokala historiska besöksmål kan nyttjas för att 

delge kunskaper om föremålet eller dess historiska sammanhang. 

 

I det här kapitlet presenteras vårt teoretiska ramverk som bygger på begreppen 

historiemedvetenhet och historiebruk som även fått ett allt större inflytande i dagens 

styrdokument för gymnasieskolan.32  Vidare kommer även dess relevans och betydelse för att 

kunna förklara och förstå studiens frågeställningar redovisas.  

 
5.1 Historiemedvetande  
 
Vår studie behandlar hur lärare på gymnasiet väljer att använda sig av lokala besöksmål i 

undervisningen. Studien syftar till att undersöka varför lärare går till muséer eller liknande 

lokala besöksmål med sina klasser, samt om det ökar den historiska förståelsen hos eleverna. 

Historiemedvetande är numera ett begrepp som blivit centralt i historieundervisningen och 

dess historiedidaktik. Detta begrepp har numera blivit grundläggande i den diskussion om 

förståelse och bruk av historia. Professor Ulf Zander hänvisar till en begreppsförklaring av 

historiemedvetande som historiken Bernard Eric Jensen konkretiserat; ”… alla former av 

medvetande som berör processförhållandet mellan dåtid, nutid och framtid och där 

processerna betraktas som betingade eller framkallade av människors handlingar”.33 
 
Ammert har nyttjat och återgett K.G. Jan Gustafssons historiedidaktiska texter. Av texterna 

framkommer en definition av hur historia påverkar människor: 

 

Det finns hos människor en självklar, naturlig och ofta omedveten drivkraft att relatera 

händelser i nuet till det förflutna och framtiden. Den historiska dimensionen är nödvändig 

för alla människor, men sättet att hantera den kan variera. Historiemedvetandet möjliggör 

förståelser och tolkning av historiska sakförhållanden, samtidigt som historiska 

                                                
32 Skolverket,	2011	s.	67 
33	Zander,	2001	s.	42		
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sakförhållanden är en förutsättning för att individer ska kunna utveckla sitt 

historiemedvetande.34   

 

Historiemedvetande kopplas till den uppfattning som finns om tid,  hur dimensioner av tid kan 

ställas i relation till olika händelser och hur förhållanden  under dessa tidsdimensioner 

förhåller sig till varandra. Axelsson förklarar att det som elever utsätts för i skolan, genom 

läroboken, och genom olika historiska besöksmål inte är historiemedvetande utan en grund 

samt förutsättningar för att ett historiemedvetande ska kunna operera.35  För att förklara hur 

historiemedvetande har utvecklats och fördjupats vänder vi oss till den danska historiken 

Bernard Erik Jensen vars diskussion om hur historiemedvetande presenteras och diskuteras av 

Karlsson och Karlegärd.  Jensen exemplifierar hur historiemedvetande skulle kunna utvecklas 

i undervisningen och baseras på fem processer:  

 

• Historiemedvetandet som identitet 

• Historiemedvetandet som möte med det annorlunda 

• Historiemedvetandet som socio-kulturell läroprocess 

• Historiemedvetande som värde- och principförklaring 

• Historiemedvetande som berättelse36  

 

Jensen förtydligar dessa processer genom en liknelse av de främsta teman som besitter en 

central roll i examinationen, där våra uppfattningar eller kunskaper ifrågasätts. Dock påpekar 

Jensen att processerna som presenterats ovan är väldigt närliggande samt att de ofta kan 

uppfattas som mer eller mindre lika. De två första processerna handlar om identitet samt 

mötet med det annorlunda. Dock kan den tredje processen ses eller upplevas som snarlik, 

medan den sociokulturella läroprocessen handlar om varje enskild individ och dess specifika 

identitetsskapande. För att denna process ska stimuleras och utvecklas krävs det 

förutsättningar och möjligheter till insikt i andra kulturer och sociala livsmönster, där främst 

den egna identiteten spelar en central roll i dess historiemedvetenhet. Fjärde processen 

behandlar hur historiemedvetande kan brukas för identifikation. Där bland hur den enskilda 

individen uppfattar samhället och dess sociala konstruktioner. Den femte och sista processen 

som Jensen presenterar handlar om historiemedvetande som berättelse. Denna process handlar 

                                                
34	Gustafsson,	Ammert	&	Hallgren,	2013	s.	22-23 
35	Axelsson,	2009	s.	43 
36	Karlsson	&	Karlegärd,	1997	s.	74	
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om hur människor möter, skapar och strukturerar historia av olika händelser. Vanligtvis 

relaterar historien till en berättelse vilket skapar goda förutsättningar för att undervisningen i 

historiemedvetande tydliggöra de likheter och olikheter som en komparation med andra 

berättelse kan synliggöra. Avslutningsvis framträder olika faktorer som påverkar samhällets 

historiemedvetande och hur det ofta brukas. Där bland vilka principer och förhållanden som 

synliggörs och som har stor påverkan på varför berättelser formuleras och presenteras på ett 

specifikt sätt.37 

 

I denna studie kommer vi att använda oss av Jenssens definitioner av historiemedvetande, 

detta för att kunna resonera om hur gymnasielärare uppfattar att lokala historiska besöksmål 

kan bidra till ett ökat historiemedvetande hos eleverna. Jenssens fem läroprocesser kommer 

därav att utgöra en grund i vår undersökning.  

 

5.2 Historiebruk 
 
Det vetenskapliga historiebruket syftar till att förse historielärare med fakta som kan relateras 

till historieämnet. Historiken Klas-Göran Karlsson hävdar att en genetisk undervisning som 

bygger på kronologi kan ses av stor vikt för att en vidare analys ska vara möjlig. Vidare 

framkommer även det vetenskapliga historiebrukets innebörd och dess möjligheter till att 

konturera och ställa kritiska frågor till historien samt hur samhället hade kunnat se ut idag. 

Nyttjas historiebruk som ett verktyg medför det en önskan om att upptäcka, återskapa samt 

skapas behov av variation och tolkning. Enligt Karlsson är det ofta detta historiebruk som 

betraktas som det rätta bruket av historia, framförallt i dagens samhälle där vetskap och säkra 

källor premieras högt.38  

 

Det existentiella historiebruket är något som alla människor har inom sig, oftast utan att tänka 

på det. Detta historiebruk infaller oftast vid en persons behov av att minnas eller glömma 

något. Framförallt är det på ett personligt plan som detta historiebruk inträffar, det kan även 

handla om att personen brukar historien för att skapa sig en orientering i tid och rum eller om 

att få en förankring till vad som sker. Detta historiebruk kan även relateras till denna uppsats 

                                                
37	Axelsson,	2009	s.	44-45		
38	Karlsson	&	Zander	(red.)	2009	s.	57-58		
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syfte, eftersom att det existentiella historiebruket även behandlar ”den lilla historien” vilket 

innebär individuell historia som släkt och ortshistoria.39  

 

Ideologiska historiebruket syftar till att makthavare legitimerar olika maktpositioner i 

samhället. Karlsson skriver att det ideologiska historiebruket även behandlar liknande aktörer 

som presenteras i det moraliska historiebruket, det vill säga intellektuella och politiker. Inom 

denna kategori av historiebruk omskrivs och anpassas ofta historien efter de som sitter vid 

makten. Historien skrivs gärna om för att den ska passa ideologin bättre, även misstag och 

felaktigheter kan glömmas och omskrivas för att den vid makten ska sättas i goda dagar. 

Denna typ av historiebruk är inte alltför ovanlig i framförallt nationalism, socialism och 

kommunism.40   

 

Ett icke-bruk av historia kan kategoriseras in under det ideologiska historiebruket. Icke-bruk 

av historia innebär att det ofta är makthavande som väljer att ignorera eller omvandla olika 

historiska händelser till deras fördel, likt det ideologiska historiebruket. Men samhällets 

existens ska inte ha sin grund eller byggas på olika historiska skeenden. Istället ska den 

specifika historien byggas utifrån de rådande socioekonomiska förhållanden i samhället. Detta 

bruk innebär att samhället inte ska grundas i kunskap ur ett historiskt perspektiv. Istället ska 

kunskap väckas genom att orientera sig framåt.41   

 

Det pedagogiskt – politiska historiebruket grundas framförallt i en jämförelse av historiebruk 

genom tiden. Det simplifierar och problematiserar det förhållande som finns mellan dagens 

historiebruk och samtidigt sätter det i perspektiv till dåtidens historiebruk. Det pedagogisk – 

politiska bruket inriktar sig framförallt på en jämförelse mellan dagens politiska beslut med 

det förflutna och de politiska beslut som då fattades. Denna sorts bruk underlättar för att få en 

bild av de likheter som finns mellan nutid och dåtid. Denna jämförelse är även något som går 

att använda i de pedagogiska situationerna som inriktar sig på att lärare och pedagoger väljer 

ut olika historiska händelser som de senare ställer i relation till nutid med hjälp av elevernas 

tankar. Problematiken som kan uppstå är att lärare gör jämförelser som oftast bara behandlar 

de likheter som finns och det kan det leda till en undervisning som inte blir så reflekterande 

utan istället bara ger en sida av myntet. Karlsson anser att jämförelse av händelser är bra att 

                                                
39	Karlsson	&	Zander	(red)	2009	s.	61-62	
40	Karlsson	&	Zander	(red.)	2009,	s.	63-65	
41	Karlsson	&	Zander	(red.)	2009,	s.	63-65 
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genomföra, men att dessa i så fall helt bör vara överensstämmande med varandra och 

behandlas med både likheter och skillnader. 42 

 

Det sista bruket som Karlsson lyfter fram handlar om det kommersiella historiebruket. Under 

de senare åren har ämnet historia växt sig allt större i samhället, vilket har synliggjorts genom 

att allt fler har börjat intressera sig av och uppskatta historia. Denna tillväxt har medfört att 

historia har fått ett allt bredare inflytande i exempelvis fack- och skönlitteratur, 

populärhistoriska tidskrifter samt filmatisering genom exempelvis spelfilmer.43  

 

Även Ammert har utgått från Karlssons typologi om historiebrukets delar. Ammert har dock 

valt att belysa dess innehåll utifrån ett undervisningsperspektiv, där han tydliggör de olika 

brukens funktioner i skolan. Vidare presenterar Ammert att det många gånger är läraren som 

bestämmer över vilket stoff som ska prägla den specifika undervisningen. Lärare och elever 

kan i vissa fall även nyttja annat material i undervisningen, vilket kan symboliseras av 

läroböcker, filmer eller studiebesök. Enligt Ammert medför det att både läraren och eleven 

kan bli mottagare för någon annans historiebruk. Dock är det läraren som huvudsakligen är 

avsändaren av det valda bruket som präglar historieundervisningen. Karlssons typologi passar 

väl in i den skolrelaterade undervisningen eftersom att modellen kan anpassas och tydliggöra 

vilka behov samt vilken syn eleverna har på den specifika historieundervisningen. 44  

 

I denna studie kommer vi att använda oss av Klas-Göran Karlssons analytiska verktyg för 

historiebruk. Genom Karlssons analytiska verktyg och dess definitioner kommer 

gymnasielärarnas syn på hur lokala historiska besöksmål kan bidra till ett ökad förståelse för 

historiebruk i undervisningen analyseras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
42	Karlsson	&	Zander	(red)	2009	s.	66-67		
43	Karlsson	&	Zander	(red.)	2009,	s.	67-69 
44	Ammert,	2011	s.	64		
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6. Avgränsningar, Material och Metod   
 

Vi kommer i följande avsnitt att presentera hur vi har valt att samla in vår empiri för studien. 

En presentation av avgränsningar och vald metod kommer presenteras och motiveras. Vilka 

olika möjligheter som fanns är något som ytligt behandlas. Eftersom intervjuer sker 

presenteras även den forskningsetik som ska tas hänsyn till vid intervjuer.  

 

6.1 Avgränsningar  
 
Följande studie är en kvalitativ undersökning som är avgränsad till gymnasieskolor belägna i 

Karlskrona och Växjö kommun. Det empiriska materialet utgörs av intervjuer med åtta 

gymnasielärare i historia och deras syn på hur lokala historiska besöksmål brukas i 

skolundervisningen.  Karlskrona och Växjö är städer som vi sedan tidigare varit i kontakt med 

genom verksamhetsförlagd utbildning och vår egna skolgång. För att ingen kommun skulle 

väga över den andra valde vi att intervjua lika många gymnasielärare i både Karlskrona och 

Växjö. Vi intervjuade fyra lärare i vardera kommun. Vid den första kontakten med lärarna 

fick de ta del av information som var relevant för studien och dess genomförande (se bilaga 

A).  

 

6.2 Val av metod 
 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod genom semi-strukturerade intervjuer, vilket 

presenteras senare i kapitlet. Detta eftersom att vi vill att våra intervjupersoner skulle få ge sin 

egen syn på ämnet, samtidigt som att vi ska kunna ställa några underfrågor under intervjuns 

gång för att inte samtalet ska sväva iväg för långt från det ämne som vi behandlar.45 

Kvalitativa intervjuer anses bättre för att få fram respondentens tyckande och tänkande, 

medan en kvantitativ metod kopplas till intresset som du som forskare har. En annan differens 

mellan de två nämnda metoderna är att en kvalitativ metod ses oftast som mindre strukturerad 

än vad den kvantitativa metoden gör.46 

 
 
 
 

                                                
45	Bryman,	2011	s.	414		
46	Bryman,	2011	s.	412-413		
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6.3 Urval  
 
Vårt urval grundar sig i en kombination av Alan Brymans, professor vid University of 

Leicester, bekvämlighetsprincip samt Esaiasson, m.fl. och den urvalsprincip som de kallar för 

centralitet. Enligt Bryman är en urvalsmetod som bekvämlighetsmetoden ett bra verktyg när 

man sedan tidigare har goda kontakter, vilket innebär att man väljer deltagare som ses som 

mest lättillgängliga.47 Enligt Esaiasson, m.fl. är även centralitet en av de vanligaste metoderna 

gällande urvalsprincip. Centralitet innebär att vid informantintervjuer har forskaren vanligtvis 

på förhand en uppfattning om vilka deltagare som bör ses som viktigast för undersökningen.48 

Efter dessa metoder sökte och valde vi deltagare till studien, vilket bidrog till att vi tog 

kontakt med skolor som vi sedan tidigare har haft kontakt med via tidigare skolgång, 

fältstudier eller verksamhetsförlagda utbildning. Vi valde åtta lärare som vi ansåg vara 

relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Intervjuperson 1-4 är lärare i Karlskrona och 

intervjuperson 5-8 är lärare i Växjö.  

 

6.4 Presentation av intervjuguide 
 
Intervjuguiden bygger på en kvalitativ intervjumetod vilket innebär att samtliga deltagare fick 

besvara samma intervjufrågor.49 Vi konturerade åtta intervjufrågor utifrån studiens syfte och 

ämne (se bilaga B). Under varje fråga i intervjuguiden konturerade vi för våg egen del 

begrepp som vi ansåg definierade frågans syfte. Detta gjordes även för att lättare kunna föra 

anteckningar under intervjuernas genomförande. Dessa begrepp presenterades dock aldrig för 

deltagarna för att vi ville utesluta vinklade svar. Under intervjuerna ansvarade en av oss för att 

ställa intervjufrågorna medan den andra ansvarade för anteckningar och inspelningen av 

deltagarnaras svar.  

 

6.5 Intervjuer med gymnasielärare i historia  
 

Semi-strukturerade intervjuer innebär att forskaren har med sig en intervjuguide som berör de 

specifika teman som ämnet behandlar, men det innebär även att respondenten har frihet att 

utforma sina svar på ett eget sätt.50 Enligt Esaiasson m.fl. grundar sig  intervjuundersökningar 

främst på muntlig kommunikation, vilket därav vanligtvis genomförs via personliga intervjuer 
                                                
47	Bryman,	2011	s.	433-434		
48	Esaiasson,	Gilljam,	Oscarsson	&	Wängnerud,	2012	s.	258	
49 Bryman,	2011	s.	414 
50	Bryman,	2011	s.415	
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eller via telefon.51 Intervjuerna i studien genomfördes på lärarnas respektive gymnasieskola 

och varje intervju spelades in med våra mobiltelefoner efter att vi fått lärarnas tillåtelse, vidare 

valde vi även att att föra anteckningar för att inte missa något viktigt. Vi valde att spela in och 

anteckna under intervjuerna för att få med allt som sades samt för att underlätta vid 

transkriberingen. Anteckningar fördes även för att vi skulle gradera oss ifall inspelningen av 

någon anledning skulle misslyckas. Vid intervjuerna inleddes samtalen med att lärarna 

presenterade hur länge de varade verksamma inom yrket, samt vilka kurser de undervisade i 

för tillfället. Intervjun fortsatta sedan med hur lärarna såg på att använda sig av lokala 

historiska besöksmål i undervisningen.  

För att behålla lärarnas anonymitet och för att förenkla förståelsen för lärarnas svar i studien 

senare avsnitt, valde vi att benämna lärarna med intervjuperson 1-8. Intervjuperson 1-4 är 

lärare i Karlskrona och intervjuperson 5-8 är lärare i Växjö.  

 

6.6 Intervjupersoner  
 

Intervjuperson 1 har varit verksam historielärare på gymnasiet i 19 år och undervisar idag i 

kurserna Historia 1b, Historia 2a och Historia 3.  

 

Intervjuperson 2 har varit verksam historielärare på gymnasiet i 35 år och undervisar idag i 

kurserna Historia 1b och Historia 2a.   

 

Intervjuperson 3 har varit verksam historielärare på gymnasiet i 13 år och undervisar idag i 

kurserna Historia 1b och Historia 1a1.  

 

Intervjuperson 4 har varit verksam historielärare på gymnasiet i 40 år och undervisar idag i 

kursen Historia 1b.  

 

Intervjuperson 5 har varit verksam historielärare på gymnasiet i 5 år och undervisar idag i 

kursen Historia 1b. 

 

                                                
51 Esaiasson,	Gilljam,	Oscarsson	&	Wängnerud,	2004	s.	258  
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Intervjuperson 6 har varit verksam historielärare på gymnasiet i 1 år och undervisar idag i 

kurserna Historia 1a1 och Historia 2b kultur.  

 

Intervjuperson 7 har varit verksam historielärare på gymnasiet i 6 år och undervisar idag i 

kursen Historia 2b kultur. 

 

Intervjuperson 8 har varit verksam historielärare på gymnasiet i 20 år och undervisar idag i 

kurserna Historia 1b och Historia 2b kultur.  

 
 

6.7 Etiska aspekter  
 
Vid forskning av denna kategori finns forskningsetik som måste efterföljas, denna 

kategoriseras in i fyra grundläggande huvudkrav som bland annat har behandlats av 

vetenskapsrådet. Dessa fyra grundläggande huvudkrav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att dessa ska kunna förstås 

och efterföljas har vi valt att presentera en kortare redovisning av varje krav och dess 

innebörd, samt hur vi har förhållit oss till dessa under studiens gång.  

 

6.7.1 Informationskravet  

 

Informationskravet syftar till att forskaren besitter ett ansvar där information som berör själva 

studien måste presenteras för de som medverkar. Det innebär att undersökningens syfte ska 

presenteras samt tillvägagångsättet för arbetet. Det vill säga hur studien har och kommer att 

genomföras. Det är även viktigt att förtydliga att medverkan och deltagande är frivilligt och 

att medverkan går att avbrytas när som, samt att resultatet enbart kommer att användas för 

forskningens syfte.52 Vetenskapsrådet preciserar med följande exempel:   
 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 

projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall där vid upplysas om 

att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Information- 

en skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas på- 

                                                
52	Vetenskapsrådet	2002	s.	7-8	
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verka deras villighet att delta.53  

Under arbetet med denna studie tog vi hänsyn till informationskravet genom att presentera 

studiens syfte med den enskilda deltagaren, både via skriftlig förfrågan och muntligt vid 

intervjutillfället. Vi informerade att intervjun skulle lagras inspelade på våra mobiltelefoner 

samt i form av våra transkriberingar.  Vi tydliggjorde även deltagarnas rättigheter och att de 

fick avbryta eller avsluta intervjun när som helst, samt att inspelningarna skulle raderas efter 

avslutad studie. 

6.7.2 Samtyckeskravet  

Samtyckeskravet syftar till att deltagarna som berörs av studien måste godkänna sin 

medverkan, samt vara införstådda i vad studien innebär. Dock kan en viss problematik uppstå 

om deltagarna inte kan tillgodogöra sig en viss information eller om undersökningen berör 

omyndiga personer. Vid fall likt tidigare nämnda krävs att särskilda försiktigheter av 

forskaren tillämpas.54 Vetenskapsrådet preciserar med följande exempel: 
 

Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa 

fall bör samtycke dessutom inhämtas från föräldrar/vårdnadshavare (t.ex. om de under- 

sökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär).55  

Under arbetet med denna studie tog vi hänsyn till samtyckeskravet genom att presentera dess 

innebörd för deltagarna, och eftersom samtliga deltagare var myndiga krävdes inga särskilda 

försiktigheter vidtas. Vid den första skriftliga kontakten informerades deltagarna även om att 

ta ställning till deltagande eller ej, samt beslut om vart intervjun skulle genomföras eller 

vilken plats som lämpades bäst för dem.  

6.7.3 Konfidentialitetskravet  

Konfidentialitetskravet syftar till att deltagarna som medverkar i studien kommer att 

vara och förbli under sekretess. Samt att det inte ska ges några möjligheter att söka 

information om deltagarnas lämnade uppgifter.56 Vetenskapsrådet preciserar med 

följande exempel:   

All personal i forskningsprojektet som omfattar användning av estetisk känsliga uppgifter 

                                                
53	Vetenskapsrådet,	2002	s.	7 
54	Vetenskapsrådet,	2002	s.	9-11	
55	Vetenskapsråde,	2002	s.	9		
56	Vetenskapsrådet,	2002	s.	12-13	



 

 26 

om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt be- 

träffande sådana uppgifter.57  

Under arbetet med denna studie tog vi hänsyn till konfidentialitetskravet genom att 

tydliggöra deltagarnas anonymitet i studien. Detta klargjorde vi genom att informera om 

att namn, ålder, skola eller andra faktorer som skulle kunna leda till igenkännelse ej 

skulle presenteras i studien.  

6.7.4 Nyttjandekravet  

Nyttjandekravet syftar till att deltagarnas uppgifter som samlas in under studiens arbete, 

enbart får användas i den forskning som skrivs.58 Vetenskapsrådet preciserar med 

följande exempel:   

Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas 

för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.59  

Under arbetet med denna studie tog vi hänsyn till nyttjandekravet genom att uppmärksamma 

och presentera för deltagarna vilka metoder som skulle nyttjas vid lagrandet av intervjuerna. 

Vid den första skriftliga kontakten informerades deltagarna även om att det skulle ske via 

inspelning på mobiltelefoner, vilket vi även klargjorde vid intervjutillfället. Vi klargjorde 

även att det enbart var vi som hade tillgång till detta material. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
57	Vetenskapsrådet,	2002	s.	12	
58	Vetenskapsrådet,	2002	s.	14	
59	Vetenskapsrådet,	2002	s.	14	
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7. Resultat 
 
 
I det här kapitlet kommer vi presentera studiens resultat. Strukturen vi har valt för avsnittet 

bygger på våra frågeställningar. Frågeställningarna kommer att figurera som rubriker där den 

insamlade empirin kommer att presenteras för den specifika frågeställningen. Vi kommer 

även stärka dess relevans med enskilda citat från de intervjuer som genomförts med 

gymnasielärare. Citaten som presenteras kommer att refereras med benämningen 

intervjuperson 1-8,  det här för att intervjupersonerna ska förbli anonyma. Intervjuperson 1-4 

är lärare i Karlskrona och intervjuperson 5-8 är lärare i Växjö.  

 
 
7.1 Hur använder sig historielärare på gymnasieskolor sig av lokala historiska 
besöksmål i undervisningen?  
 
 

Intervjupersonerna tydliggör att brukandet av lokala historiska besöksmål främst avgörs av 

vilken kurs i historia som de undervisar i. I vissa kurser är det lättare att använda sig av denna 

pedagogik, både innehållsmässigt och i själva genomförandet. Det som främst framkommer 

av intervjupersonerna är stadsvandringar, där lokala historiska besöksmål berörs och är ett 

återkommande tema i skolundervisningen.  Genom stadsvandringarna får eleverna ta del av 

historiska föremål som finns i närområdet, samtidigt som eleverna även får lära sig om den 

lokala historiska arkitekturen.  

 

Intervjuperson 5 hävdar att han brukar använda sig av stadsvandringaringar och motiverar det 

utifrån att det är praktiskt och eleverna får röra på sig. Det här är även något som 

intervjuperson 2 presenterar. Intervjuperson 3 använder sig av lokala historiska besöksmål på 

liknande sätt, samt att hon tillägger att det är bra för eleverna att komma utanför skolan. 

Intervjuperson 8 är även positiv till lokala historiska besöksmål, och nämner att han brukar 

använda sig av stadsvandringar och någon gång per termin cykla till Härlöv och studera en 

gammal by.60 

 

 

 

                                                
60	Intervjuperson	1,	personlig	intervju	2016-01-13,	Intervjuperson	3,	personlig	intervju	2016-01-20,	
Intervjuperson	4,	personlig	intervju	2016-01-21,	Intervjuperson	8,	personlig	intervju,	2016-01-28.			
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Intervjuperson 1 resonerar även på likande sätt och belyser även arkitektur och museum och 

hur han använder sig av det i undervisningen. Samtidigt som intervjuperson 1 exemplifierar 

hur lokala historiska besöksmål kan integreras med andra ämnen: 

 

[,,,] då kan det ju vara platser som man besöker, berättar om eller låter eleverna förbereda 

sig och berätta om. Stadsvandringar, fästningar, borgar, arkitektur kan man också prata 

om, men stadsvandringar är väl det som är mest, tycker jag väl. Sen finns det ju andra 

ämnen med, nu har jag ju geografi med där man kan nyttja sådana här saker [,,,] men det 

är väl mest stadsvandringar och närområdet och dess platser som jag använder mig mest 

av.61  

 

Intervjuperson 4 anser likt de tidigare intervjupersonerna att stadsvandringar och museum är 

det som främst brukas. Han tillägger även att nyttjande av lokala historiska besöksmål som 

exempelvis stadsvandringar kan vara bra som introduktion i historieämnet. Intervjuperson 4 

anser att det är viktigt att känna till den stad som du lever i, samt dess historiska bakgrund 

vilket ofta kan synliggöras av de historiska besöksmålen. Intervjuperson 6 nyttjar lokala 

historiska besöksmål på liknade sätt, han förtydligar även det pedagogiska värdet och hur det 

spelar en stor roll i brukandet.62 

 

Intervjuperson 7 använder sig av lokala historiska besöksmål likt de andra intervjupersonerna, 

där återigen stadsvandringar är det bruk som främst tydliggörs. Dock anser hon att det finns 

en viss problematik i Växjö, då hennes uppfattning av de lokala historiska besöksmål som 

finns tillgängliga är svåra att koppla till undervisningen i historia.63 Intervjuperson 7 

resonerar: 

 

Jag skulle vilja göra mer än vad jag gör det, jag brukar alltid ha någon form av 

stadsvandring… Men jag är dels för dåligt bevandrad själv i Växjös historia, dels är det 

utbudet, snarare så…64  

 

 

 

                                                
61	Intervjuperson	2,	personlig	intervju,	2016-01-20	
62	Intervjuperson	5,	personlig	intervju,	2016-01-21,	Intervjuperson	6,	personlig	intervju,	2016-01-22	
63	Intervjuperson	7,	personlig	intervju,	2016-01-25		
64	Intervjuperson	7,	personlig	intervju,	2016-01-25	
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Det som framkommer är att alla intervjupersonerna använder sig av undervisning med lokala 

historiska besöksmål men att omfånget till stor del handlar om vilken stad som lärarna 

undervisar i. I Karlskrona ansåg intervjuperson 3 att de lokala historiska besöksmålen kunde 

underlätta undervisningen när pedagogik likt denna brukas, samt att det är viktigt för eleverna 

att bli medvetna om sin egen historia. Intervjuperson 7 ansåg dock att bristen på besöksmål 

försvårade bruket av praktiskt historieundervisning i Växjö. Framförallt motiverar hon det 

utifrån att besöksmålen i Växjö kan vara svåra att koppla till undervisningen och att det inte 

finns något konkret samarbete mellan skolorna och de museer som ligger i staden.65 Dock 

framkommer det av resterande intervjupersoner i Växjö att de inte ser några svårigheter med 

att koppla de lokala historiska besöksmålet till undervisningen, däremot håller de med om att 

det finns en avsaknad av samarbete mellan skolor och museum. Enligt intervjuperson 5 finns 

det flertalet relevanta museer i Växjö, men samarbetet mellan skolorna och museerna är litet. 

Intervjuperson 5 beskriver att samarbetet mellan lärarna på skolan även hade kunnat vara 

bättre, där studiedagar eller stadsvandringar planerades och samkördes tillsammans.66  

 

I Karlskrona ansåg intervjuperson 3 istället att det finns en god grund till den praktiska 

undervisningen och att många museer var vana vid att ta emot skolklasser och på så sätt skapa 

så bra lärandemöjligheter som möjligt.67 Intervjuperson 4 resonerar på likande sätt och 

framhåller möjligheterna i Karlskrona: 

 

Jag tycker nog framför allt att det är intressant och jag tycker att en sådan stad som 

Karlskrona borde man utnyttja mycket mer och dess lokalhistoria, och just för att vi har 

så mycket lokalhistoria och det är en hanterbar stad [,,,] Det finns hur mycket som helst 

som man skulle kunna göra som är intressant va.68 

 

Oavsett kommun framkommer det dock att stadsvandringar eller museibesök är viktiga inslag 

i undervisningen med lokala historiska besöksmål. Flera av intervjupersonerna tydliggör att 

museibesök är ett spännande och intressant inslag i den traditionella undervisningen. 

Intervjuperson 3 anser att den praktiska och upplevelsebaserade undervisningen skapar goda 

                                                
65	Intervjuperson	3,	personlig	intervju,	2016-01-16,	Intervjuperson	7,	personlig	intervju,	2016-01-25	
66	Intervjuperson	5,	personlig	intervju,	2016-01-13	
67	Intervjuperson	3,	personlig	intervju,	2016-01-16	
68	Intervjuperson	4,	personlig	intervju,	2016-01-16	
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förutsättningar för eleverna, framförallt kan eleverna skapa kunskaper om sin identitet och sin 

egen stads historia. 69 Intervjuperson 3 resonerar:  

 

Jag brukar använda både Marinmuseet och även stadsvandringar som man då köper ut av 

Blekinge museum. Och jag tycker de är väldigt bra det är skönt för eleverna att komma 

utanför skolan och så. Också att man ofta så har ju Marinmuseet mycket som de kan 

använda, man kan samarbete med och man kan lägga upp en lektionssektion om man vill 

de eller så kan man skicka eleverna eller kan man följa med själv, där brukar jag variera 

rätt mycket. Men jag tycker det är mycket bra att man kan använda sig, och 

stadsvandringar är också väldigt bra, för det är ju också att eleverna blir medvetna om sin 

egna historia och just identiskapande av att bo i Karlskrona.70 

 

Av intervjuperson 3 framkommer det att dagens lärare bland annat motiverar bruket utifrån 

identitetsskapande- och ett integrationsperspektiv. Hon är inte ensam om att påvisa att de 

lokala historiska besöksmålen ska hjälpa eleverna med ett identitetsskapande, samt något som 

kan underlätta vid integration av ungdomar som kommer till Sverige från andra städer eller 

länder.71 Intervjuperson 2 lyfter fram vikten av denna undervisning, samt hur hon använder 

sig av undervisningen i realiteten: 

 

Jag tycker det är jätteviktigt, alltså både som en del av historieundervisningen men även 

för undervisningen i allmänhet, det här med att känna till sin närmiljö och känna sig, 

känna till sina rötter och så. På senare tid har det också blivit mer utifrån ett 

integrationsperspektiv…Och nu på internationella programmet som jag är på, då har vi ett 

utbyte med Polen och Frankrike och då är det en naturlig del att våra elever ska kunna 

visa stan och vilka dem är så måste dem lära sig om vår stad.72 

 

Intervjupersonerna i Karlskrona och Växjö har trots allt en positiv syn på användandet av 

lokala historiska besöksmål. Intervjuperson 7 förtydligar att en varierad undervisning är 

viktigt, vilket motiverar den praktiska undervisningen. Hon tydliggör hur hon använder sig av 

lokala historiska besöksmål, men framförallt varför hon anser att denna 

undervisningspedagogik bör ses som viktig: 

 
                                                
69	Intervjuperson	3,	personlig	intervju,	2016-01-16	
70	Intervjuperson	3,	personlig	intervju,	2016-01-16		
71	Intervjuperson	3,	personlig	intervju,	2016-01-16	
72	Intervjuperson	2,	personlig	intervju,	2016-01-20  
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[,,,]jag brukar alltid ha någon form av stadsvandring. Ibland i några moment och om 

årstiden är den rätta kan jag göra mer än en stadsvandring [,,,] Det är ju som med alla 

undervisning att variation är det bästa liksom. Bara göra saker i klassrummet tror jag inte 

är pedagogiskt, eller egentligen den bästa vägen.73    

 

Gemensamt för samtliga intervjupersoner är att de främst brukar sig av stadsvandringar där 

olika lokala historiska besöksmål besöks. Vidare är även muséum ett återkommande 

besöksmål, som de allra flesta intervjupersoner belyser och påpekar vikten av. Dock finns det 

olikheter mellan Växjö- och Karlskrona kommun, då tillgången och kvalitéten av muséum 

upplevs mer främjande i Karlskrona.  

 

7.2 Vilka fördelar respektive nackdelar ser historielärarna med att använda sig av 
lokala historiska besöksmål i undervisningen på gymnasieskolor?  
 
 

Av intervjupersonerna framkommer det att det finns flera fördelar med undervisning med 

hjälp av lokala historiska besöksmål samt att flera av intervjupersonerna är överens om den 

varierade undervisningens värde. Flera av intervjupersonerna framhäver även den 

upplevelsebaserade undervisningen som ett viktigt inslag i historieämnet där eleverna får ta 

del av en autentisk upplevelse. Enligt intervjuperson 2 är besök vid lokala historiska 

besöksmål roligt men framförallt intressant och lärorikt för samtliga deltagare. Hon hävdar att 

besök vid exempelvis museum eller organiserade stadsvandringar kan läraren inspireras av 

muséumpedagogen och få lärdom i ämnet: 

 

Det är roligt, man kommer iväg från skolan lite, det är alltid skönt för alla parter, men det 

är också det här med att man bygger upp ett nätverk, man får kontakter, det är väldigt bra, 

men får fortbildning för oss lärare också. Liksom att få den kontakten med de här 

människorna som sysslar med det här på heltid man för en väldig stimulans själv och 

ungdomarna får också det givetvis.74 

 

Intervjuperson 5 har liknande åsikter och tankar som intervjuperson 2, samtidigt som 

intervjuperson 1 tillägger att praktisk undervisning med hjälp av lokala historiska besöksmål 

                                                
73	Intervjuperson	7,	personlig	intervju,	2016-01-25	
74	Intervjuperson	2,	personlig	intervju,	2016-01-20	
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kan gynna elevernas lärande.75 Intervjuperson 1 anser att lärandet istället sker i en annorlunda 

och eventuellt i en mer inspirerande miljö vilket han exemplifierar nedan: 

 

Jag tycker nog att det blir mer levande och en mer varierad undervisning än att bara sitta i 

skolans miljö. Man kan lära sig på andra ställen också, en känsla för stan men framför allt 

en varierad undervisning och så, att man får lära sig att läsa och höra av andra om berätta 

under tillexempel stadsvandringen. Olika stadsmiljöer och hur olika människor har haft 

det.76 

 

Av intervjuperson 8 tydliggörs vikten av att låta eleverna möta historia praktiskt, som enligt 

honom kan ses som en positiv effekt på elevernas lärande. Han hävdar likt intervjuperson 6 att 

dagens samhälle framför allt präglas av den kognitiva inlärningsförmågan, vilket till stor del 

speglar skolundervisningen.77 Intervjuperson 6 tydliggör vad han anser vara den största 

fördelen vid brukandet av lokala historiska besöksmål och det konkreta lärandets möjligheter: 

 

Att få ta på något konkret men det jag kom på nu så kan det väl vara praktiskt också att få 

eleverna att bara röra på sig lite och få se att historian finns här hos oss. Vi är en del av 

historian och det som har lett till nuet helt enkelt, det är väl det i så fall som på nått visar 

att det är verklighet och inte något som bara är påhittat, de här sakerna som står i 

läroboken och så.78 

 

Intervjuperson 6 och intervjuperson 8 synliggör att många av dagens elever har svårt med den 

kognitiva förmågan i historieundervisningen. De synliggör att det är viktigt att låta eleverna 

uppleva historia, visuellt och praktiskt, genom att låta dem befinna sig i de konkreta 

miljöerna. Vilket av tidigare intervjupersoner upplevs som positivt gällande elevernas 

förståelse för det stoff som presenteras.79 Intervjuperson 5 tydliggör fördelarna som han 

upplever med denna undervisningspedagogik: 

 

Intresseväckande hos eleverna, och för många är det också rent fysiskt nyttigt…Det är 

också så att det stimulerar ju, det behöver inte vara mer intresseväckande än någonting 

                                                
75	Intervjuperson	5,	personlig	intervju,	2016-01-13,	Intervjuperson	2,	personlig	intervju,	2016-01-20,	
Intervjuperson	1,	personlig	intervju,	2016-01-20		
76	Intervjuperson	1,	personlig	intervju,	2016-01-20	
77	Intervjuperson	8,	personlig	intervju,	2016-0-28,	Intervjuperson	6,	personlig	intervju,	2016-01-22	
78	Intervjuperson	6,	personlig	intervju,	2016-01-22 
79	Intervjuperson	6,	personlig	intervju,	2016-01-22,	Intervjuperson	8,	personlig	intervju,	2016-01-28	
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annat. Man, att man får se på, ta på och känna stimulerar andra inlärningsmekanismer än 

vad bara röst och bild gör som ofta är i ett klassrum. Får man ta på runstenen så minns 

man hur det kändes någonstans undermedvetet.80  

 

Intervjuperson 5 synliggör fördelarna med att bruka sig av lokala historiska besöksmål i 

historieundervisningen, han hävdar att det framförallt handlar om att låta eleverna möta stoffet 

praktiskt samt skapa förståelse för att de lever i historien. Många elever kan även uppfatta 

undervisningen utifrån ett nytt perspektiv, vilket kan skapa ett djupare intresse för ämnet.81 

Intervjuperson 3 exemplifierar: 

 

[,,,]de kan få en lite aha-upplevelse, för ofta när man använder lokala förmågor, både 

Marinmuseet och stadsvandring, de kan ju så mycket smådetaljer och sånt som en annan 

kanske inte har tid att gå igenom eller kan lägga liksom den vikten på. Så oftast så, a-ha 

har det hänt, alltså den där a-ha, amen det visse jag!82   

 

Nackdelarna som synliggörs i intervjuerna är främst att besök vid lokala historiska besöksmål 

tar tid och kan kosta pengar. Dock framkommer det av intervjupersonerna i både Karlskrona 

och Växjö att det är tidsaspekten som är det största problemet. Många gånger kan besöken ta 

tid, något som dagens lärare sällan har överskott av. Men även om lärarna skulle få tillgång 

till en heldag, alternativt låna tid från andra lektioner upplevs den praktiska undervisningen 

ofta som komplicerad. Intervjuperson 8 resonerar liknande: 

 

Ja det är framför allt tid och kostnad, det tar tid att ta sig till de här och det kostar pengar 

som man inte har, visserligen kan man ibland ta, låna cyklar då eller gå om det är inuti 

Växjö här, det tar ju bara 5-10 minuter och det är ju lugnt. Men, det är ju precis det. 

Skulle man till, åka till Dädesjö så måste man då ha buss eller bilar, nu är det ju så att de 

flesta inte har bil när de läser historia ett till exempel, och inte historia 2 så det är ju svårt 

ha den biten. Och sen så känns det som att, oj när man väl kommer dit så kanske jag 

pratar en halvtimme och sen tar det dubbelt så lång tid att ta sig och fram och tillbaka. Så 

att tidsmässigt och pengar är de enda nackdelarna som ser det.83 

 

                                                
80	Intervjuperson	5,	personlig	intervju,	2016-01-13		
81	Intervjuperson	5,	personlig	intervju,	2016-01-13	
82	Intervjuperson	3,	personlig	intervju,	2016-01-16	
83	Intervjuperson	8,	personlig	intervju,	2016-01-28	
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Intervjuperson 4 anser dock att om man planerar besöket noga finns det inga direkta 

nackdelar, genom att göra det noga första gången kan man ofta använda sig av det igen. 

Framför allt betalar det sig ofta i längden.84 Intervjuperson 4 resonerar:  

 

Hade man lagt upp det vettigt så ser jag inga direkta nackdelar. För så länge man stannar 

inne i stan, så har du inga kostnader, men det är klart att det är jobbigt när man ska 

försöka jobba fram en sådan här sak, ja. Men det hjälper, och betalas. Sen är ju frågan, 

hur intressant och roligt tycker de att det är, men hur roligt tycker de åt andra sidan att 

drottning Kristina är här (i skolundervisningen).85  

 

Intervjuperson 4 anser att nackdelarna med lokala historiska besöksmål kan ses som ganska 

få. Men tiden är en faktor som trots allt många gånger gör det svårt att genomföra denna typ 

av undervisning, oavsett om undervisningen bedrivs i staden eller långt från skolan. Den 

andra nackdelen som framförallt har tydliggjorts under intervjuerna är kostnaderna vid vissa 

lokala historiska besöksmål. Intervjuperson 1 och intervjuperson 5 påpekar att bland annat 

besök på museum ofta kostar pengar, även om skolor ofta får rabatterat pris kan det vara svårt 

att genomföra eftersom dagens skola ofta har en ansträngd ekonomi. Intervjuperson 2 anser 

att skolan även har förändrats sedan hon började i yrket. Förut hade skolorna en bättre 

ekonomi och den enskilda läraren hade lättare att låta eleverna göra olika exkursioner, besöka 

museum eller andra besöksmål. Men idag går en stor del av pengarna till elevdatorer eller 

annan teknisk utrustning.86 Intervjuperson 2 tydliggör:  

 

Förut var det mycket lättare att få pengar till det här med studiebesök och sånt, som jag 

berättade att på högstadiet hyrde vi minibuss och vi var ute och åkte en hel dag till 

exempel, och tittade på en del saker. Men nu så känns det som allt sånt där med IT som 

en gökunge, alla pengar går till datorerna och sådär va.87  

 

Gemensamt för intervjupersonerna är att de anser att det finns flera positiva aspekter av 

att använda sig av olika lokala historiska besöksmål, däribland att det blir en varierad 

undervisning och att eleverna får kunskap genom ett annorlunda tillvägagångsätt. För 

intervjupersonerna är det som tidigare nämnt framförallt konstaderna och tiden som 
                                                
84	Intervjuperson	4,	personlig	intervju,	2016-01-21	
85	Intervjuperson	4,	personlig	intervju,	2016-01-21	
86	Intervjuperson	4,	personlig	intervju,	2016-01-21,	Intervjuperson	1,	personlig	intervju,	2016-01-20,	
Intervjuperson	5,	personlig	intervju,	2016-01-13,	Intervjuperson	2,	personlig	intervju,	2016-01-20	
87	Intervjuperson	2,	personlig	intervju,	2016-01-20 
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krävs för att genomföra besöken som leder till att det blir en avsaknad eller ett bortfall 

av brukandet av lokala historiska besöksmål. Samtidigt nämner några av 

intervjupersonerna att en brist av lokala historiska besöksmål i den stad som de 

undervisar är något som kan påverka hur de förhåller sig till denna undervisningsmetod.  

 

7.3 Hur anser historielärare att lokala historiska besöksmål kan bidra till ett 
utvecklande av elevernas historiebruk eller historiemedvetande på gymnasieskolor?   
 
 
Utifrån intervjupersonernas svar framkommer det att många av dem anser att lokalhistoria och 

lokala historiska besöksmål kan bidra till att utveckla elevernas historiemedvetande och 

historiebruk.  Flera av intervjupersonerna anser att de historiska besöksmålen kan vara en 

ögonöppnare för eleverna. De inser att historien lever omkring dem, att saker som de aldrig 

tidigare dragit några djupare slutsatser om, och varför de finns i deras stad istället får en 

innebörd. Intervjuperson 1 stärker det här genom att förklara hur han ser på de lokala 

historiska besöksmålens inflytande på eleverna: 

 

Jag tycker nog att historiebruket ökar, att dem ser liksom att, oj! Det här är liksom 

praktisk historia om jag får säga så i närområdet och de blir medvetna om varför det ser ut 

som det gör här i Karlskrona eller i Ronneby eller någon annan stad, eller Kalmar… 

vilket historiskt arv som den här staden, eller min stad har och sådana saker.88 

 

Intervjuperson 8 är inne på samma spår som intervjuperson 1, att lokala historiska besöksmål 

har en djupare innebörd än att bara gå att titta på. Intervjuperson 8 väljer till skillnad från 

intervjuperson 1 att koppla sin undervisning med de lokala historiska besöksmålen till 

historiemedvetandet: 

 

Ja framförallt historiemedvetandet, det är ju lite gran att det här med platsen historia, att 

man kommer nära en plats där detta har hänt någonting här. Det gör att historien blir mer 

levande, och man känner det att historien är någonting som finns i närheten av oss. Det är 

ju liksom att även om vi är långt ifrån historisk tid, långt tillbaka så är det ändå så att vi 

har en närhet här till personen här var Gustav II Adolf till exempel.89 

 

                                                
88	Intervjuperson	1,	personlig	intervju,	2016-01-20	
89	Intervjuperson	8,	personlig	intervju,	2016-01-28		



 

 36 

Alla intervjupersoner var överens om att se lokala historiska besöksmål som ett hjälpmedel 

för att försöka visa för eleverna att den historia som de oftast bara får behandla genom 

läroböckerna även finns omkring dem i deras stad. Det tydligaste exemplet som 

intervjupersonerna lyfter fram i relation med historiebruk  är föremål som stormaktsstatyer, 

slott eller kyrkor. Men på vissa ställen finns en brist av vad som kan användas och att det blir 

avgörande för hur mycket lokala historiska besöksmål kan bidra till elevernas utveckling. 

Intervjuperson 6 exemplifiera dock några av de besöksmål som han använder sig av: 

 

Det kan också vara, alltså det här beror ju på liksom vad det är för ställe man besöker så 

klart är det så att Kronobergs slott (slottsruin) har använts av medier eller så för att göra 

reklam för Växjö eller vad det nu kan vara för. Då kan man snacka om historiebruk… 

Men om man använder domkyrkan som något sådant typiskt så kanske det blir relevant 

att prata om historiebruk. 90  

 

Intervjupersonerna motiverar sitt val av att användandet med de lokala historiska besöksmålen 

utifrån tillgången samt att samarbete mellan muséerna och lärarna är något som kan spela in. 

Intervjuperson 7 och intervjuperson 5 påvisar att de inte är insatta i den lokala historien i 

deras stad. De hävdar att ett starkare samarbete mellan skolor och museum troligen skulle leda 

till att man som lärare lättare skulle kunna koppla lokalhistorian till undervisningen och 

läroplanen. Intervjuperson 5 förklarar att dels bristen på besöksmål är en bidragande faktor till 

att han inte använder sig så mycket av de lokala historiska besöksmålen och även 

organisationen kring själva målen: 

 
Historiebruket däremot beror mycket på vad man hittar och vad man har och diskuterar, 

historiebruket ja om man tittar på stormaktsrelationer och motsvarande så är det naturligt 

att diskutera historiebruket i relation till dem [,,,] Mycket handlar om vilket material du 

har att tillgå [,,,] Men det handlar också om organisation det saknas en del gemensam 

organisation i att någon gör den här stadsvandringen så finns inget behov utav någon 

annan skapar de texterna som man kan läsa på detta ställe eller ställen.91 

 

Historiebruk och historiemedvetande är genomgående något som alla intervjupersoner 

använder sig av och väljer att koppla till deras undervisning med lokala historiska 

besöksmålen. Framförallt är det medvetandet om historien runt om i städerna, ett 

                                                
90	Intervjuperson	6,	personlig	intervju,	2016-01-22	
91	Intervjuperson	5,	personlig	intervju,	2016-01-13	
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medvetande av vad som kanske tidigare har funnits eller vad som är bakgrunden till den 

lokala stadens framväxt. Intervjupersonerna vill ge eleverna en möjlighet att skaffa sig 

ett band till den stad som de kanske är uppvuxna i och närmiljön runt om kring. Det vill 

de göra genom att låta eleverna får bekanta sig med de lokala historiska besöksmålen 

som finns runt omkring staden.  Intervjuperson 3 exemplifierar hur undervisning genom 

lokala historiska besöksmål kan bidra till förståelse för historiemedvetenhet och 

historiebruk: 

 

[,,,] kunna jämföra med Ronneby och jämföra, vad har dem för historia och hur säljer 

dem sin historia. Men också det här för identitetsskapandet just och det här med 

historiemedvetande, att du själv kan sätta dig in i att du är delaktig i historien hela tiden, 

det tror jag man kan göra med just lokala historiska besöksmål.92  

 

I vissa fall har intervjupersonerna skilda åsikter kring vilket av historiebruk och 

historiemedvetande som går att utläsa när elevernas ska bedömas och betygsättas. 

Intervjuperson 5 och intervjuperson 7 förklarar att de ser det som väldigt svårt att kunna 

betygsätta en elevs historiemedvetande.93  Intervjuperson 4 ser också svårigheter med detta, 

han anser att det kanske inte spelar särskilt stor roll. Vid bruk at lokala historiska besöksmål 

anser han att eleverna många gånger ser det som en utflykt och begrepp som historiebruk och 

historiemedvetande hamnar i skymundan.94 Detta är något som även intervjuperson 1 

tydliggör, att han tillsammans med sina kollegor ser det som en väldig utmaning att betygsätta 

i historiemedvetande, att det kan vara en mognad som elever själva inte kan påverka: 

 

[,,,] men det tycker jag är en av de svårare grejerna att, eleverna är inte så 

historiemedvetna idag. Det tar tid, jag tycker det är en mognad. Kan bara själv säga och 

som jag har pratat med andra kollegor mycket om, att ibland tycker vi det är svårt att se 

och kunna mäta det här i skolmiljö [,,,] Nej den är rätt så svår att mäta den här och det är 

väldigt få elever som fixar det fullt ut men både historiemedvetenhet och historiebruk, 

historiebruk tycker jag nog är lite lättare för eleverna att förstå än historiemedvetande 

där.95 

 

                                                
92	Intervjuperson	3,	personlig	intervju,	2016-01-21	
93	Intervjuperson	5,	personlig	intervju,	2016-01-13,	Intervjuperson	7,	personlig	intervju,	2016-01-25	
94	Intervjuperson	4,	personlig	intervju,	2016-01-21	
95	Intervjuperson	1,	personlig	intervju,	2016-01-20	
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Vidare framkommer det av intervjuperson 2 att eleverna ska få en närhet till den stad de lever 

i, kunna dess historia och vad de kan möta för historia när de går runt i staden. Dock anser 

intervjuperson 1 att det är svårt att betygsätta samt bedöma hur elever både har ett utvecklat 

historiemedvetande och i vissa fall kan visa ett historiebruk. Intervjupersonernas åsikter 

speciellt kring historiemedvetande går isär, där det för vissa är tydligt hur det ska undervisas 

och betygsättas medan det för andra är svårbedömt och anses som något som tar tid och är 

något av en mognadsfas som för många kan komma efter skolgången.  
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7.4 Sammanfattning av resultat   
 

Av resultatet framkommer det ett skiftande resultat gällande hur intervjupersonerna använder 

sig av lokala historiska besöksmål i undervisningen. De besöksmål som främst framkommer 

och som regelbundet återkommer bland intervjupersonerna är stadsvandringar och 

museibesök. Enligt intervjupersonerna får eleverna genom att använda sig av lokala historiska 

besöksmål möjligheter att lära sig om sin närmiljö och sin identitet, vilket ofta kan vara 

relevant för en djupare förståelse för ämnet historia.  Av resultatet framkommer det även att 

intervjupersonerna bland annat motiverar stadsvandringar utifrån att eleverna får röra på sig, 

vilket flera av intervjupersonerna belyser.  

 

Vidare framkommer det att flera av intervjupersonerna anser det bra att låta eleverna få 

komma utanför skolan, vilket genom att bruka sig av lokala historiska besöksmål innebär 

miljöombyte och en varierad undervisning. Dock framkommer det att vilken uträckning 

undervisning med lokala historiska besöksmål bedrivs till stor del har med vilken stad lärarna 

undervisar i. I både Karlskrona och Växjö anser intervjupersonerna ha god tillgång till lokala 

historiska besöksmål. Intervjupersonerna i Karlskrona anser att det bedrivs ett bra samarbete 

mellan stadens museum och skolorna. Intervjupersonerna anser att många av muséerna är 

vana att ta emot stora skolklasser samtidigt som en kvalitetssäker undervisning kan bedrivas. 

Intervjupersonerna i Växjö påpekar istället att det finns flera bra museer i Växjö men att 

samarbetet mellan skolorna och muserna är dåligt. Intervjupersonerna önskar att det hade varit 

bättre, vilket hade inneburit att studiedagar eller stadsvandringar samkördes och planerades 

tillsammans.  

 

Samtliga intervjupersoner tydliggör att det finns flera fördelar med undervisning med hjälp av 

lokala historiska besöksmål. Intervjupersonerna framhäver den upplevelsebaserade 

undervisningen och påpekar vikten av en autentisk upplevelse i historieundervisningen, vilket 

kan medföra en djupare förståelse för det stoff som berörs i undervisningen.  

 

Av resultatet framkommer det även att intervjupersonerna anser att brukandet av lokala 

historiska besöksmål inte enbart är positivt för eleverna, utan att ett besök på exempelvis ett 

museum även kan gynna lärarens kunskaper. Vidare synliggör även intervjupersonerna att det 

är viktigt att låta eleverna uppleva historia, visuellt och praktiskt, genom att låta dem befinna 
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sig i de konkreta miljöerna. Intervjupersonerna anser att genom låta eleverna möta stoffet 

praktiskt kan en djupare förståelse för att de lever i historien skapas.  

 

Nackdelarna som framkommer är att besök vid lokala historiska besöksmål kan ta tid och 

kosta pengar, varav tidsaspekten är det som intervjupersonerna framför allt lyfter fram. I både 

Växjö och Karlskrona tydliggör intervjupersonerna att ett besök många gånger tar lång tid, 

både när det planeras och genomförs. Den andra nackdelen som intervjupersonerna tydliggör 

är att vissa lokala historiska besöksmål kan kosta pengar, exempelvis museum. Även om 

skolor ofta har ett rabatterat pris på museum, har dagens skolor ofta en ansträngd ekonomi 

vilket kan leda till den praktiska undervisningens bortfall.  

 

Samtliga intervjupersonerna anser även att besök vid lokala historiska besöksmål kan 

underlätta för elevernas lärande samt för att utveckla elevernas historiemedvetande och deras 

historiebruk. Resultatet visar att lokala historiska besöksmål kan vara som en ögonöppnare för 

eleverna, samtidigt som de får en förståelse för att de lever i historien. Samtliga 

intervjupersonerna anser att lokala historiska besöksmål hjälper eleverna till en djupare 

förståelse, samtidigt som eleverna får en vetskap om den historia som finns runt omkring 

dem. Dock framkommer det även att intervjupersonerna har svårt för att kunna bedöma och 

sätta betyg på elevernas historiebruk och historiemedvetande, om inte annat ses det som en 

rejäl utmaning.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 41 

8. Diskussion  
 
I det här kapitlet kommer studiens resultat att analyseras och ställas i relation till tidigare 

forskning. Likheter och skillnader mellan intervjupersonerna och skolorna kommer 

presenteras och slutsatser diskuteras.  

 
8.1 Analys 
 
I analysen kommer vi att diskutera vårt resultat med hjälp av vårt teoretiska ramverk i relation 

till syfte, frågeställningar och tidigare forskning. Vi har valt att dela upp studiens diskussion 

och analys i tre huvuddelar utifrån våra frågeställningar.  

 

Vår studie syftar till att belysa, analysera och diskutera hur lärare väljer att undervisa i historia 

på gymnasiet med hjälp av olika lokala historiska besöksmål. För att möjliggöra studien har 

tre frågeställningar konstruerats:  

 

o Hur använder sig historielärare på gymnasieskolor sig av lokala historiska besöksmål 

i undervisningen?  

o Vilka fördelar respektive nackdelar ser historielärare med att använda sig av lokala 

historiska besöksmål i undervisningen på gymnasieskolor?  

o Hur anser historielärare att lokala historiska besöksmål kan bidra till ett utvecklande 

av elevernas historiebruk eller historiemedvetande på gymnasieskolor?   

 

8.2 Analys av hur historielärare på gymnasieskolor använder sig av lokala historiska 
besöksmål i undervisningen?  
 

En av våra frågeställningar syftade till att undersöka hur gymnasielärare brukade sig av lokala 

historiska besöksmål i ämnet historia. Av resultatet framkommer det att undervisning med 

hjälp av lokala historiska besöksmål främst handlar om stadsvandringar och museibesök, dock 

går det att utläsa skillnader mellan Karlskrona- och Växjö kommun gällande vilken tillgång 

av besöksmål läraren anser staden besitta.  

 

Av resultatet framkommer det att samtliga intervjupersoner ser positivt på brukandet av lokala 

historiska besöksmål och dess relevans i skolundervisningen. Hermansson Adler har i en 

tidigare studie lyft fram vikten av en varierad undervisning i skolan, däribland brukandet av 

upplevelsepedagogik. Enligt Hermansson Adler ska undervisning likt denna gynna elevernas 
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lärande samt skapa möjligheter att se ämnet historia utifrån ett nytt perspektiv.96 Det här är 

något som även har framkommit av samtliga intervjuer som genomförts. Intervjupersonerna 

har olika uppfattningar om lokala historiska besöksmål och hur de använder sig av dem i sin 

undervisning. Gemensamt för intervjupersonerna är att stadsvandringar och museibesök är 

den undervisningsmetod som främst nyttjas. Landsberg hävdar att museibesök är en viktig 

faktor för människors lärande.97 Genom ett museibesök anser intervjupersonerna att eleverna 

kan skapa sig en djupare förståelse för det stoff som berörs i undervisningen. Enligt 

Landsberg skapar ett museibesök personliga minnen och kan ofta hjälpa eleverna att ställa 

nutid och dåtid i relation med varandra.98 Ammert har liknande argument som Landsberg 

gällande den praktiska undervisningen. Enligt Ammert är en varierade undervisning viktig för 

att eleverna ska uppleva undervisningen som intressant, där bland brukande av 

upplevelsepedagogik som  stadsvandringar eller museibesök vilket även vi uppfattar som 

ytterst relevant.99 

 

Dock kan vi urskilja en viss skillnad mellan intervjupersonerna i Karlskrona och Växjö 

kommun. I Karlskrona ansåg intervjupersonerna ha flera möjligheter att genomföra 

undervisning med lokala historiska besöksmål, vilket vi anser har att göra med det historiska 

kulturarv som finns i Karlskrona. Exempelvis den militära verksamheten som funnits sedan 

Karlskrona stad anlades. Det finns även flera gamla byggnader och allmänna historiska platser 

bevarade och som är enkelt för läraren att besöka i undervisningen, ofta har byggnaderna och 

platserna ett historiskt värde som intervjupersonerna presenterar. Likt Karlskrona kommun 

brukar intervjupersonerna i Växjö kommun sig främst av stadsvandringar och museibesök. 

Dock påpekar flera intervjupersonerna att i Växjö stad finns en avsaknad av intressanta och 

spännande besöksmål som kan underlätta och nyttjas i historieundervisningen. Vi anser att om 

intervjupersonerna har möjlighet att bruka sig av lokala historiska besöksmål någon gång per 

termin, bör det dock ses som positivt. Av intervjuerna framkommer det att lärarna gärna hade 

velat bruka sig mer av denna upplevelsepedagogik, även om intervjupersonerna i Karlskrona 

ansåg sig ha flera möjligheter till denna pedagogik fanns det ett missnöje i både Karlskrona 

och Växjö. Intervjupersonerna  önskade att det skulle finnas tydligare riktlinjer hur de skulle 

jobba med det, samt att det skulle finnas färdigt material som skulle vara lätt att läsa in sig på 

                                                
96	Hermansson	Adler,	2009	s.	199-202	
97	Landsberg,	2004	s.	33-34	
98	Landsberg,	2004	s.	33-34	
99	Ammert,	2011	s.	52-53 
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och använda sig av i undervisningen. Främst när undervisningen berörs lokala historiska 

besöksmål som statsvanringar, historisk arkitektur och historiska platser.   

 

8.3 Analys av Vilka fördelar respektive nackdelar ser historielärarna med att använda 
sig av lokala historiska besöksmål i undervisningen på gymnasieskolor?  
 
Den andra av våra frågeställningar syftade till att undersöka vilka fördelar respektive 

nackdelar gymnasielärare ser med att bruka sig av lokala historiska besöksmål. Av resultatet 

framkommer det att samtliga intervjupersoner både ser för-och nackdelar med detta bruk. 

Dock är det överhängande positiva kommentarer som har framgått av intervjuerna, där bland 

att eleverna får komma utanför skolan och får lära sig om den lokala miljö de lever i.   

 

Fördelarna är många och av intervjuerna har vi fått ta del av positiva lärare som i första hand 

hade velat jobba mer med lokala historiska besöksmål än vad det gör idag. Vi har tidigare 

redovisat vikten av en varierad undervisning där eleverna får undervisningens stoff i olika 

miljöer, vilket vi hävdar bör ses som en klar fördel. Vidare framkommer det av resultatet att 

flera av intervjupersonerna anser att praktisk undervisning som besök vid lokala historiska 

besöksmål skapar förutsättningar för ett autentiskt lärande för eleverna, vilket i dagens 

historieundervisning ses som frånvarande. Vi hade sedan tidigare en hypotes om att 

historieämnet främst handlar om det klassrumsbaserade lärandet och att undervisande lärare 

tyckte det var onödigt att bruka sig av lokala historiska besöksmål. Dock framkommer det av 

studien att flera av intervjupersonerna ser fler fördelar med att nyttja sig av denna 

upplevelsepedagogik. Niklewski skriver att elever ofta ser positivt på undervisningen som 

skiljer sig mot den traditionella klassrumsundervisningen, vilket även tydliggörs av hennes 

fyra kategorier som hon konstruerat utifrån denna uppskattning. Likt Niklewski kategorier 

anser vi att genom att låta eleverna göra något utanför klassrummet skapas möjligheter för 

eleverna att lära sig om historia på ett annorlunda sätt, samt delges en ny bild av historien och 

besöka historiska autentiska platser, ett praktiskt lärande.100 Det handlar framförallt om att 

låta eleverna möta historien genom nya perspektiv samt leva sig in i ämnet på ett sätt som kan 

vara svårt för läraren att uppnå i klassrummet, vilket vi upplever som en mer teoretiskt miljö. 

Genom att istället förlägga historieundervisningen utanför klassrummet kan det medföra att 

eleverna får sig en ”aha-upplevelser”, framförallt om undervisningen bedrivs genom guidad 

stadsvandring eller av en museiguide. Det här gör att eleverna kan få ta del av specifika 

                                                
100	Niklewski,	2010	s.	55-57	
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smådetaljer som den enskilda läraren inte har kunskap om, vilket gör att eleverna kan 

upptäcka och utforska historien på ett nytt sätt. Av resultatet framkommer det även att 

intervjupersonerna upplever denna undervisning som positiv även för den enskilda läraren. 

Under en stadsvandring eller museibesök med guide kan även den undervisande läraren lära 

sig nya saker som senare kan tas med till den senare undervisningen. Det var något som flera 

av intervjupersonerna påpekade som positivt och som vi tolkar som inspirerade.  

 

Vi hade även en hypotes om att det framför allt var tid och kostnader som medförde att 

undervisning med hjälp av lokala historiska besöksmål försvårades. Dock framkom det att de 

flesta intervjupersonerna framför allt ser tiden som den negativa faktorn. Oavsett om 

undervisningen syftar till att besöka lokala historiska besöksmål i staden eller om det krävs 

bussresor eller likande, är besöket ofta tidskrävande. Det är inte enbart själva besöket som tar 

tid, utan enligt intervjupersonerna krävs förberedelser som planering och introduktion av 

ämnet i undervisningen. Flera av intervjupersonerna påpekar vikten av att introducera 

eleverna i det stoff som kommer att beröras vid besöksmålet för eleverna ska kunna ta till sig 

de kunskaper som besöksmålet ger. Likt Axelsson101 anser vi att det är viktigt med 

återkoppling och reflektion, både innan och efter undervisning av denna kategori har 

genomfört. Framförallt för att kvalitetssäkra undervisningen och för att eleverna inte enbart 

ska uppleva besöksmålet som en utflykt. Flera av intervjupersonerna tydliggjorde likt 

Hermansson Adler102 att det krävs ett bra förarbete och återkoppling för att skapa ett effektivt 

och motiverat lärande, samt för eleverna ska ha möjligheter att ta till sig de kunskaper och 

upplevelser som besöket medför.  

 
8.4 Analys av hur historielärare anser att lokala historiska besöksmål kan bidra till ett 
utvecklande av elevernas historiebruk eller historiemedvetande på gymnasieskolor?   
 
Den tredje av våra frågeställningar syftade till att undersöka hur lärare anser att lokala 

historiska besöksmål kan bidra till att utveckla elevernas historiebruk och historiemedvetande. 

Av resultatet framkommer det hur lärare ser på undervisningen med hjälp av lokala historiska 

besöksmål och hur de själva väljer att använda sig av dem. Vi har även undersökt hur lärarna 

anser att denna sortens undervisningspedagogik påverkar eleverna på två olika plan, ett 

historiebruks- och ett historiemedvetande perspektiv.  

 

                                                
101	Axelsson,	2009	s.	276-277	
102	Hermansson	Adler,	2009	s.	199-202 
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I vår analys kommer vi att utgå från Jensens fem punkter om historiemedvetande, där det 

framförallt är de två punkterna som passar in som kommer att behandlas i detta resultat. De 

två aspekterna som tydligast kan relateras till skolans värld och historiemedvetande är: 

 

• Historiemedvetandet som identitet 

• Historiemedvetandet som möte med det annorlunda103 

 

Framförallt väljer Jensen att förklara historiemedvetande som något som har med 

identitetsskapandet att göra. Att eleverna genom ett historiemedvetande om sin lokala miljö 

på så sätt kan sätta in sig själva i den tid som de lever och även vad som kan ha varit innan 

dem.104 

 

Utifrån våra intervjuer med intervjupersonerna är identitetsskapandet viktigt när de undervisar 

med hjälp av de lokala historiska besöksmålen. Intervjupersonerna anser att dagens elever inte 

har samma grundkunskap om sin omgivning och att de inte kan sin stads historia, vilket kan 

medföra att eleverna kan ha svårt att sätta in sig själva i ett historiskt perspektiv.  Genom 

denna svårighet av att kunna tidsbestämma sitt eget befinnande utifrån ett historiskt 

perspektiv tappar eleverna sitt historiemedvetande. Mycket av den tid som intervjupersonerna 

avlägger för att göra besök vid olika lokala historiska besöksmål motiverar de med att de vill 

ge eleverna en möjlighet att förstå och kunna uppleva staden på ett nytt sätt, och på så sätt 

skapa sig en ny identitet.  

 

Jensen menar att synen på tid och rum i ett sammanhang är något som slutgilltigen kommer 

att leda till en identitet. Genom detta identitetsskapande som individ kan man identifiera sig 

med människor runt omkring och bilda gemenskap mellan varandra och på så sätt har 

liknande identiteter.105 Det är detta som intervjupersonerna vill vara med och påverka genom 

att undervisa genom lokala historiska besöksmål. Det motiverar de utifrån att de vill visa och 

ge eleverna en inblick i samhället som de lever i.  Genom detta sätt får de en god inblick samt 

kan skapa sig själv en identitet i nutiden.  

 

                                                
103	Karlsson	&	Karlegärd,	1997	s.	74	
104	Karlsson	&	Karlegärd,	1997	s.	73 
105	Karlsson	&	Karlegärd,	1997	s.74	
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Några av intervjupersonerna ansåg samtidigt att bedömning av historiemedvetande var något 

som var svårbedömt och att de inte riktigt har den tid eller resurser som krävs för att kunna se 

utvecklingen tillräckligt bra för att kunna bedöma eleverna rättvist. Axelsson förklarar att de 

läromedel som lärare använder, det vill säga läroböcker och lokala historiska besöksmål, inte 

är tillräckligt för att kunna ge elever ett utvecklat historiemedvetande.106 Axelsson förklarar 

att dessa arbetssätt bara räcker till för att ge eleverna en grund till ett historiemedvetande, 

detta kan kopplas till det som några av intervjupersonerna säger, att de inte klarar av att 

bedöma eller se elevernas utveckling av historiemedvetande.  

 

Historiebruk är något som alla människor berör i sin vardag, vilket även betyder att historia 

kan brukas utifrån olika syften. Till exempel ideologiskt, politiskt och kommersiellt 

historiebruk kan nyttjas på flera olika sätt, exempelvis för att skapa samförstånd eller dölja 

något. Det här är något som vi möter varje dag genom media, exempelvis i tv-reklam men kan 

även synliggöras via lokala historiska besöksmål som museum.107 Ett historiebruk genom 

nyttjande av lokala historiska besöksmål i undervisningen anser vi oundvikligt då 

historieundervisningen bidrar till ett ökande av lärprocesser.   

 

Av resultatet framkommer det att flera av intervjupersonerna anser att lokala historiska 

besöksmål kan medföra en vidare förståelse hos eleverna hur historia kan och har brukats. 

Genom att besöka dessa autentiska platser kan eleverna få en förståelse för historien och vilka 

kopplingar som går att urskilja i dagens samhälle. Niklewski skriver i sin uppsats att genom 

att skapa möjligheter för eleverna att besöka olika historiska platser skapas förutsättningar för 

eleverna att utveckla en förståelse för historien, samtidigt som ett nytt förhållningsätt kan 

synliggöra hur historia kan brukas för olika ändamål.108 Flera av intervjupersonerna belyser 

vikten av historiebruk, dock tydliggör de att det kan vara svårt att beröra vilket till stor del 

handlar om vilka lokala historiska besöksmål som besöks samt vilket syfte undervisningen 

har. Vidare framkommer det av resultatet att likt historiemedvetandet är intervjupersonerna 

delade när det gäller hur man tolkar eller betygsätter historiebruk.  

 

Karlsson skriver om det vetenskapliga historiebrukets innebörd, vilket syftar till att kunna 

förstå och ställa kritiska frågor till historien och hur samhället hade kunnat se ut idag. 

                                                
106	Axelsson,	2009	s.	43	
107	Karlsson	&	Zander,	2004	s.	56-69 
108	Niklewski,	2010	s.	55-57		
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Intervjuperson 5 diskuterar detta utifrån huruvida eleverna lär sig vid till exempel en 

stadsvandring eller inte. Han tar upp att det viktigaste vid ett besök av ett lokalt historiskt 

besöksmål, han anser att återknyta med eleverna vad de varit med om, att konkretisera vad 

eleverna har sett och diskutera hur det har blivit som det blivit och vad som skulle kunna ha 

hänt.109 Karlsson hävdar att när historiebruket nyttjas som ett verktyg kan eleverna motiveras 

till att upptäcka, återskapa och väcka kunskaper om att kritiskt kunna tolka historia och dess 

bruk.  

 

Att väcka kunskaper om att kritiskt kunna tolka historia är något som även Karlsson berör. 

Karlsson hävdar att syftet med det existentiella historiebruket är att människor ska uppleva 

stabilitet och trygghet i samhället, samt kunna orientera sig i dagens samhälle som ofta 

befinner sig under snabb förändring.110 Vi anser att detta historiebruk är av yttersta vikt i 

skolundervisningen, vilket ofta dock berörs när lokala historiska besöksmål brukas. Genom att 

låta eleverna möta sin egen stads historia genom stadsvandringar och museibesök låter 

intervjupersonerna eleverna att undersöka sitt ursprung vilket kan medföra en ökad förståelse 

för nu och då och mellan dem själva och sina förfäder. I kombination med det existentiella 

historiebruket belyser Karlsson det vetenskapliga historiebruket som syftar till att eleverna ska 

upptäcka fakta och skapa förståelse för olika händelseförlopp. Vi anser att genom att 

intervjupersonerna låter eleverna genomföra besök på museum kan eleverna möta historien 

samt skapas möjlighet att arbeta med olika sorters källmaterial. Enligt Karlsson är det 

historiska källmaterialet som skapar möjligheter för elevernas förståelse och förmåga att 

analysera samhället och varför det ser ut som det gör idag.111  

 
Ammert belyser även vikten av praktisk undervisningen i ämnet historia, och hur det här kan 

bidra till en ökad förståelse för historiebruk. Han hävdar att det ofta kan vara själva 

upplevelsen som skapar en djupare förståelse jämfört med om undervisningen enbart bedrivs i 

klassrummet. Vi anser likt Ammert att för ett varierat lärande och för att skapa förståelse för 

begreppet historiebruk,  krävs det att läraren ger eleverna möjlighet att uppleva och lära sig 

genom den praktiska undervisningen. Likt Ammert112 anser intervjupersonerna att det medför  

att eleverna skapar en förståelse mellan nutid och dåtid. Detta argument framkommer även av 

resultatet där intervjuperson 1 påvisar att historiebruket blir som en ögonöppnare för eleverna, 
                                                
109	Intervjuperson	5,	personlig	intervju,	2016-01-	13	
110	Karlsson	&	Zander	(red)	2009	s.	61-62 
111	Karlsson	&	Zander	(red.)	2009,	s.	60.		
112	Ammert,	2013	s.78	
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men för att få denna ”wow-effekt” krävs det att undervisningen även berör stoffet praktiskt. 

Likt många av intervjupersonerna anser vi att för att utveckla ett historiebruk och skapa 

intresse för den lokala historien krävs det att eleverna får vara med och upptäcka sin stad och 

dess lokal historiska besöksmål.  

 
När det gäller att minnas sin historia som stad eller som ort så går det att koppla till ett 

existentiellt historiebruk som enligt Karlsson och Zander behandlar den del av historien som 

är mer intim eller personlig. Det behöver inte vara ett helt lands historia utan nu kan det 

vändas till den lokala orten och dess historia.113 De lokala historiska besöksmålens berättande 

för vad orten varit med om binder samman eleverna som får uppleva det.  Ammert behandlar 

även historiebrukets funktion i skolundervisning. Han hävdar att upplevelsepedagogik har en 

positiv påverkan på eleverna genom en djupare förståelse för de stoff som behandlas, vilket 

även kan bidra till en känslomässig förståelse. Detta känslomässiga möte skapar ofta en 

mening, vilket enligt Ammert kan medföra att eleverna skapar en känsla av samhörighet men 

även en känsla av att det stoff som berörs är självupplevt.114 Likt Ammert och 

intervjupersonerna anser vi att detta historiebruk kan främja elevernas identitet och deras 

gemenskap i den stad som undervisning med lokala historiska besöksmål används.  

 

8.5 Metoddiskussion  
 
Metodvalet för studien föll på en kvalitativ metod där urvalet utgjordes av åtta lärare som 

intervjuades och som vi sedan tidigare visste var intresserade av ett deltagande. Urvalet av 

lärarna berodde främst på att vi sedan vår egen skolgång och vid vår utbildning vid 

Linnéuniversitet kommit i kontakt med dessa, där bland vår verksamhetsförlagda utbildning. 

Genom att vi tidigare haft kontakt med lärarna kan det har påverkat hur de svarade och 

reagerade på våra intervjufrågor, dock anser vi inte att det skulle ha någon inverkan på det 

resultat vi fått.  

 

Som tidigare nämnts genomfördes studien av åtta lärare på fyra olika skolor, varav två skolor 

i Karlskrona kommun och två i Växjö kommun. Genom det här tillvägagångsättet kan vi dock 

se att en djupare och en bättre studie skulle kunna ha uppnåtts om vi hade valt att besöka och 

intervjua flera lärare än vad vi gjorde nu, samt genomfört fler intervjuer än enbart i de valda 

                                                
113	Karlsson	&	Zander	(red)	2009,	s	61-62		
114	Ammert,	2013	s.	78 
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kommunerna. Eftersom vi valde att intervjua två lärare på vardera skola finns det möjligtvis 

en tendens till likvärdiga svar bland de intervjuerna, främst eftersom lärarna många gånger 

pratar ihop sig i arbetslagen och finner inspiration av varandra. Hade vi istället genomfört 

intervjuer på fler skolor i olika kommuner hade eventuellt vårt resultat sett annorlunda ut.  

 

För att möjliggöra vår studie skapades även frågeställningar och intervjufrågor som vi är 

relativt nöjda med. Dock hade någon enstaka intervjufråga som behandlar hur 

intervjupersonerna tolkar styrdokumenten för ämnet historia, samt vilka arbetsområden 

intervjupersonerna främst brukar använda sig av lokala historiska besöksmål i varit intressant. 

Vi anser att en fråga likt denna hade varit relevant och kunde möjligen haft en påverkan på det 

resultat som vi fått.  
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9. Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att undersöka hur dagens lärare på gymnasiet brukar sig av lokala 

historiska besöksmål i historieundervisningen genom intervjuer med historielärare. Studien 

med syftet har även varit att undersöka hur lärare uppfattar att undervisningen genom lokala 

historiska besöksmål kan främja eleverna historiebruk och historiemedvetande.  

 

För att möjliggöra undersökningen och studien syfte, har tre frågeställningar konkretiserats:  

 

o Hur använder sig historielärare på gymnasieskolor sig av lokala historiska besöksmål 

i undervisningen?  

o Vilka fördelar respektive nackdelar ser historielärare med att använda sig av lokala 

historiska besöksmål i undervisningen på gymnasieskolor?  

o Hur anser historielärare att lokala historiska besöksmål kan bidra till ett utvecklande 

av elevernas historiebruk eller historiemedvetande på gymnasieskolor?   

 
Vi har valt att ta utgångspunkt i två historiedidaktiska begrepp i vår teori. Dessa begrepp är 

historiemedvetande och historiebruk. Med utgångspunkt i dessa begrepp har vi valt att ha en 

grund i Bernad Eric Jensens lärprocesser för utvecklandet av historiemedvetande och Klas – 

Göran Karlssons historiesbruksteori.   

 

Den metod som vi har valt att använda oss av i denna uppsats är kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer med åtta stycken lärare från fyra olika skolor. Urvalet har baserats på vår tidigare 

verksamhetsförlagda utbildning där vi har kommit i kontakt med lärarna, de kontaktades även 

via mail där vidare information för intervjun presenterades (se bilaga A). Intervjuerna 

genomfördes enskilt på de skolor som intervjupersonerna var verksamma, vilka även har 

spelats in och senare transkriberats. Resultatet i studien bygger på en löpande text som är 

uppdelade efter studiens frågeställningar. För att stärka resultatet understödjs det med olika 

citat från lärarna.  

 

Analysen tydliggör gällande den första frågeställningen att samtliga lärare nyttjar sig av 

lokala historiska besöksmål i sin undervisning. Vidare framkommer det att stadsvandringar 

och museibesök är det bruk som framförallt lärarna återkommer till och använder sig av i 

undervisningen. Av den andra frågeställningen framkommer det att intervjupersonerna många 
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gånger ser flera fördelar med att använda sig av lokala historiska besöksmål, framförallt 

förklarar intervjupersonerna att en förändring eller skifte av undervisningsmetodik som är det 

positiva. Att eleverna får byta undervisningsmiljö kan bidra till att dem blir mer motiverade 

och på så sätt kan de få en djupare förståelse i det arbetsområde som de jobbar med. Positivt 

kunde även vara att vid ett samarbete med till exempel museerna fanns möjligheter till att de 

kunde guida klassen och ha undervisning som var anpassad till de olika kurserna. På så sätt 

kunde intervjupersonerna överlåta undervisningen till den pedagog som jobbade på museet 

vilket underlättade då platspedagogerna ofta kunde mer än lärarna i de specifika ämnena.   

 

Gällande de negativa aspekterna såg intervjupersonerna framförallt bristen på tid att ta sig till 

de olika lokala besöksmålen och att utför den undervisning som var tänkt. Oftast räckte inte 

endast en lektion för att både ta sig ifrån skolan och även bedriva en bra undervisning på 

besöksmålet. Det krävdes därför mycket planeringstid och byte av lektioner med andra lärare, 

något som inte alltid var populärt eller gick att genomföra. En annan del som tydliggörs som 

negativ är kostnaderna för att framförallt ta sig till de olika lokala besöksmål. Att det sällan 

fanns pengar för att ta en buss och bege sig iväg någonstans eller att kunna betala inträde på 

till exempel olika museer.  

 

Den tredje och avslutande frågan handlade om hur lärarna ansåg att det lokala historiska 

besöksmålen kan bidra till att utveckla eleverna historiebruk och historiemedvetande. Här var 

våra intervjupersoner mer splittrade mellan varandra när det gällde svaren. En del av 

intervjupersonerna ansåg att undervisningen med lokala historiska besöksmål borde gynna 

elevernas historiemedvetande och historiebruk, medan en del påpekade att det kanske inte 

gjorde någon skillnad och att det är svårt att bedöma och betygsätta. Efter en analys av våra 

intervjupersoners svar kan det förklaras att lärarna såg annorlunda på begreppen historiebruk 

och historiemedvetande. En del av intervjupersonerna ansåg likt Jensen att 

historiemedvetande är något som har med identitetsskapande att göra. Att eleverna genom ett 

historiemedvetande om sin lokala miljö på så sätt kan sätta in sig själva i den tid som de lever 

och även vad som kan ha varit innan dem.  Vidare berörs även historiebruk vilket i analysen 

tydliggör att lärarna främst anser att undervisning med lokala historiska besöksmål kan 

medföra en vidare förståelse samt utvecklande av elevernas historiebruk. Intervjupersonerna 

tydliggör att genom att låta eleverna besöka och undersöka autentiska platser kan det bidra till 

en ökad förståelse för det stoff  som undervisas samt vilka kopplingar som synliggörs i dagens 

samhälle. 
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10. Vidare forskning  
 
När det gäller framtida forskning har vi under studiens gång börjat intressera oss av hur elever 

upplever undervisning med lokala historiska besöksmål, samt vad det tycker är 

intresseväckande och spännande. Vi hade även velat utöka vår studie genom att intervjua 

elever från flera olika skolor i flera län. Där bland hade vi eventuellt kunnat urskilja likheter 

och olikheter mellan de olika länen, samt se om tillgången av lokala historiska besöksmål och 

dess undervisning gynnar eller motverkar elevernas intresse och lärande av historia.  
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12 Bilagor  
 
12.1 Bilaga A  
 
Hej!  

 

Vi är två studenter vid namn Fredrik Henriksson och Anton Karlsson som läser till 

ämneslärare för gymnasiet. Vi läser åttonde terminen och studerar nu historia vid 

Linnéuniversitet i Växjö. För oss har det nu blivit dags för uppsats, där vi har valt att 

undersöka hur dagens historielärare använder sig av lokala historiska besöksmål i sin 

undervisning. Vi har sedan tidigare kommer i kontakt med frågor som behandlar detta ämne 

genom tidigare skoltid, men även genom vår nuvarande utbildning där ett intresse för denna 

undervisningsmetod växt fram.  

 

Undersökningen kommer at gå till på följande vis;  

 

Du/ni som enskild/a lärare kommer att få besvara ett antal frågor som behandlar hur ni brukar 

och ser på den ”praktiska undervisningen” med hjälp av lokala historiska besöksmål. Det 

kommer till exempel vara frågor om vilka möjligheter samt för-och nackdelar ni ser med 

denna typ av undervisning. De givande svar som vi hoppas att mötet mer er ska ge kommer 

sedan användas vid författandet av vår uppsats. Alla som deltar i undersökningen kommer 

vara anonyma och svaren som ni presenterar kommer enbart användas i vår studie/uppsats. VI 

hoppas på ett positivt intresse för undersökningen och ser framemot ett intervjutillfälle där vi 

kan presentera vår studie närmre. Vi hade varit väldigt tacksamma om ni kunde lämna besked 

om deltagande senaste vecka 2. Har ni några frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss;  

 

Fredrik Henriksson: fh222dx@student.lnu.se / 0768-50 58 72  

Anton Karlsson: ak222qp@student.lnu.se / 0768-44 95 24  

 

Med varma hälsningar  

 

Fredrik Henriksson och Anton Karlsson  
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12.2 Bilaga B  

 
Intervjufrågor   
 
Antal år i yrket  
 

Undervisar i vilka kurser enl. Gy 11  

 

Undervisning i och om lokalhistoria 

 

1. Hur använder du dig av lokala historiska besöksmål i din historieundervisning?  

o Stadsvandringar  

o Museum  

o Annat  

 

2. Hur eller utifrån vad motiverar du arbetet med lokala historiska besöksmål?  

o Läroplan  

o Didaktiskt  

o Personligt intresse  

o Annat  

 

3. Vad bör man tänka på när man använder sig av lokala historiska besöksmål?  

o Planering/förberedelser 

 

4. Hur anser du att undervisning med lokala historiska besöksmål skapar förutsättningar 

för utvecklande av elevernas historiebruk och historiemedvetande? 

5. Vad ser du för fördelar med att arbeta lokala historiska besöksmål?  

o Intressant  

o Miljöombyte  

o Tillgängliga lokala historiska besöksmål 

o Annat 

 

6. Vad ser du för nackdelar med att arbeta lokala historiska besöksmål?  

o Tidskrävande  
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o Kostnad  

o Avsaknad av tillgängliga lokala historiska besöksmål 

o Annat  

 

7. Hur tror du att eleverna upplever denna undervisningsmetod?  

o Positivt/negativt  

o Intressant/ointressant  

 

8. Hur skulle du vilja arbeta med lokala historiska besöksmål om du fick fria tyglar?  

 


