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1. Bakgrund 
 
Som blivande SO- lärare har vi ett stort intresse för historia. Under våren 1999 
fick vi i uppdrag att utföra ett historiskt arbetsområde som skulle engagera 
elever i år 6. Efter lyckat resultat väcktes intresset att utforska de möjligheter 
och arbetssätt som finns i skolan för att göra historieundervisningen förståelig 
och intressant. 
 
Inför examensarbetet kände vi att vi ville fördjupa oss inom historieämnet och 
då speciellt inom lokalhistoria, som vi tror är ett bra undervisningssätt för att 
fånga och väcka elevers intresse. 
 
Vi har båda utbildat oss till Sv/So lärare för år 1- 7 och har valt att skriva detta 
examensarbete tillsammans. Detta för att få möjlighet att både fördjupa sig i 
bakomliggande teorier och att praktiskt utföra ett lokalhistoriskt projekt under 
skolförlagd praktik. När man genomför ett projekt är det värdefullt att ha någon 
att bolla idéer med. Det är viktigt att kunna diskutera upplägg, genomförande 
som passar de aktuella eleverna och att utvärdera under arbetets gång. En annan 
fördel med att skriva gemensamt är att det ges möjlighet till reflektion, både 
över den egna rollen och över de uppnådda resultaten.  
 
Utifrån vår egen skoltid och arbete inom skolan har vi sett att 
historieundervisningen sällan engagerar eleverna. Undervisningen är oftast 
utformad efter den traditionella läroboken. Elevernas uppgift är till största delen 
att reproducera. Sällan tas elevernas förmåga att tänka och skapa kreativt 
tillvara. Detta leder till att historien blir alltför abstrakt och långt ifrån elevernas 
verklighet. 
 
Lokalhistoriska studier tror vi är ett redskap där många ämnen kan integreras 
och där praktiska inslag kan få plats. Ämnesintegrering är något vi tycker borde 
genomsyra det dagliga skolarbetet. Genom att utgå från elevernas vardag tror vi 
att historien knyts närmare till eleverna. Eleverna kan på så sätt få en levande 
bild av det förflutna. 
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1.1 Syfte och problemformulering 
 
Syftet med denna examensuppsats är att skaffa teoretiska kunskaper varför man 
ska arbeta med lokalhistoria. Syftet är vidare att genom en empirisk studie 
undersöka hur det är att arbeta med lokalhistoria och att utreda om 
lokalhistoriskt arbete kan leda till ökat engagemang för historieämnet och få 
eleverna att känna sig delaktiga i historieförloppet. 
 
För att få bakgrund till lokalhistoria och det lokalhistoriska arbetssättet valde vi 
att söka svar på vad lokalhistoria innebär, hur intresset för lokalhistoria har sett 
ut genom tiderna och vad forskningen säger. 
 
De frågeställningar vi har arbetat utifrån är: 
 
• Varför ska man arbeta med lokalhistoria? 
 
• Vilka arbetssätt kan man ha nytta av i den lokalhistoriska undervisningen? 
 
• Kan lokalhistoria underlätta en helhetssyn hos eleverna? 
 
• Är lokalhistoria ett bra arbetssätt för att intressera elever för historia? 
 
 
1.2 Metod 
 
För att kunna söka svar på våra frågeställningar har vi valt att göra en 
litteraturstudie och att genomföra en empirisk undersökning.  
 
I vår litteraturstudie har vi använt oss av rapporter, böcker, artiklar, gamla och 
nya läroplaner. Utgångspunkten för studien har varit att studera bakgrunden till 
lokalhistoria i skolan och vad forskningen säger angående denna.  
 
Den empiriska delen av arbetet är utförd under de avslutande praktikveckorna i 
vår utbildning. I studien tillämpas kunskaper från litteraturstudien. Den 
empiriska studien utmynnade i ett lokalhistoriskt projekt. Detta projekt 
genomfördes i år 7 och kom att behandla Linköping 150 år tillbaka.  
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2. Litteraturgenomgång 
 
Inledningsvis vill vi ge en kort beskrivning av begreppet lokalhistoria. Därefter 
redogör vi för hur det lokalhistoriska intresset har sett ut genom tiderna och vi 
försöker att belysa varför man ägnar sig åt lokalhistoria. Vidare beskriver vi 
synen på historieämnet genom tiderna och hur förekomsten av lokalhistoria i 
skolans läroplaner har varierat. 
 
2.1 Allmänt om lokalhistoria 
 
Historia som vetenskap är uppdelad i flera specialiseringar. En av dessa 
specialiseringar är lokalhistoria. Andra specialiseringar inom 
historievetenskapen är rikshistoria, ekonomisk historia m fl. Mellan dessa 
specialiseringar kan skillnader uppmärksammas. Rikshistoria och ekonomisk 
historia rör sig på en mer generell och global nivå, de forskar och koncentrerar 
sig på sin inriktning. Lokalhistoria rör sig, till skillnad från de andra 
specialiseringarna, mer tvärvetenskapligt.1  
 
Vad är lokalhistoria? Begreppet lokalhistoria beskrivs enligt 
Nationalencyklopedien som:  
 

Studier på såväl kort som lång sikt av social, ekonomisk, politisk 
eller kulturell utveckling i lokalt avgränsade områden. Lokalhistoria 
kan antingen ses som ett mål i sig vilket ofta är fallet med 
hembygdsforskningen eller som ett medel för att belysa, ifrågasätta 
eller fördjupa generella utvecklingstendenser i samhället.2 

 
Lite förenklat kan man säga att lokalhistoria behandlar ett avgränsat områdes 
historia t ex en by, socken, stad eller kommun. Bo Andersson anser att denna 
definition accepteras av de flesta, såväl yrkes- som fritidsforskare. Men han 
menar också att lokalhistoria inte är ett entydigt begrepp. Andersson menar med 
detta att det finns skillnader mellan yrkes- och fritidsforskare.3 
 
Lokalhistorisk forskning bedrivs både av amatörer och av proffs. Yrkesforskarna 
(proffsen) anser sig ägna sig åt lokalhistorisk forskning, medan fritidsforskarna 
(amatörerna) enligt proffsen, sägs ägna sig åt hembygdsforskning.4  
Yrkesforskare anser att fritidsforskare ser för mycket till det lilla och egna 
intresset, de måste lära sig att vara objektiva och mer kritiska till sitt 
källmaterial. Samtidigt visar amatörernas forskning på stort engagemang och 
intresse, vilket yrkesforskarna i sin tur måste tillvarata.5 
                                                 
1 Nilsson, G, ” Lokalhistoria- Mötesplats för proffs och amatörer”, i Lokalhistorisk forskning, ed. Sven    
Hellström (Linköping, 1989). 
2 Nationalencyklopedien band 12, s.426- 427 (Höganäs, 1993). 
3 Andersson, B, Delen och helheten. Lokalhistoria och ämnesdidaktik. (Göteborg, 1998). 
4 Andersson, B. 
5 Nilsson, G. 
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Lokalhistoria som forskning innebär både för- och nackdelar. En viktig fördel är 
att man har möjlighet att gå på djupet, då området man forskar inom oftast är av 
mindre storlek. En nackdel kan vara att forskningen ofta inte rymmer de 
världsliga krafter och händelser som påverkar skeendena. Lokalhistorikern får 
ofta kritik för att sakna omvärldsperspektivet. Denna kritik kommer ofta från 
kollegor med annan historisk specialitet.6 
 
Bryggan som tycks finnas mellan yrkeshistoriker och fritidsforskare måste 
minskas. Som ett led i detta kan man se etablerandet av Centrum för 
lokalhistoria vid Linköpings universitet. Det lokalhistoriska centret har till 
uppgift att utveckla och stödja den lokalhistoriska forskningen och utbildningen. 
Detta åstadkoms genom samarbete mellan forskare, lärare vid universitetet, 
skolor och allmänheten. En annan viktig uppgift är att uppdatera och intressera 
skolor och allmänheten för användning av den historiska databasen.7 
 
2.2 Det lokalhistoriska intresset genom tiderna 
 
Idag blomstrar intresset för lokalhistoria. Genealogiska föreningar och 
bildningsförbund startar kurser hur man släkt- och hembygdsforskar. Fler skolor 
börjar intressera sig för och arbeta med lokalhistoria. 
 
Att intressera sig för lokala skeenden och händelser har varit ett stort intresse 
sedan 1800- talets senare del. Ute i världen skedde stora förändringar som gav 
eko. Demokratin fick sitt genombrott och synen på utbildning och skola 
förändrades. Till följd av de förändringar som skedde i världen ökade behovet 
av att känna till och tillvarata den egna historien. Lokalhistoria blev folkets 
historia.8 
 
Under 1920- talet sjönk det lokalhistoriska intresset för att sedan återigen öka 
under 1930- talet. Folkrörelserna, bland annat Ungdomsringen, blev viktiga och 
samlade många människor i sina föreningar. Det blev viktigt att bevara den 
svenska kulturen i tider då utländska influenser blev allt vanligare, framförallt 
ville man skydda sig från amerikansk kultur. Under 1950- talet grundades flera 
hembygds- och genealogiska föreningar. En modernare hembygdsrörelse växte 
fram. Från senare delen av 1970- talet och framåt har lokalhistorien fått 
ytterligare medvind. Intresset har ökat starkt. Man kan se en förändring i 
intresset från att ha handlat om att samla prylar till att övergå och söka sig till 
arkiv- och källstudier.9 
 

                                                 
6 Nilsson, G. 
7 Hellström, S, Lokalhistoria i centrum (Linköping, 1995). 
8 Hellström, S. 
9 Hellström, S. 
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Lokalhistoria är populärt än idag. Varför är så många människor intresserade av 
lokalhistoria? Det finns flera förklaringar till denna företeelse.  
 
• Människan vill söka sig bakåt och hitta sina rötter för att skapa och bevara en 

egen identitet.  
• Det finns en allmän kunskapstörst. Människan är nyfiken och vill veta mera.  
• Dagens människor lever längre och har tröttnat på tidigare 

fritidssysselsättningar. Människorna är aktiva högre upp i åldrarna och vill ha 
en meningsfull och aktiv sysselsättning.  

• Förutsättningarna för att forska i lokalhistoria har också ändrats. Utvecklingen 
har gått snabbt. Med hjälp av tekniska hjälpmedel finns mycket material att 
tillgå. Det är ej längre lika nödvändigt att uppsöka olika arkiv. Forskningen 
blir lättare att bedriva och resultat kan nås smidigare.10 

 
2.3 Historieämnet i skolan 
 
Redan i folkskolestadgan från 1842 ska undervisning ske i historia. I huvudsak 
ska undervisningen beröra fäderneslandets historia och huvuddrag i den 
allmänna historien. Syftet med historieämnet är att eleven ska känna patriotism 
och kärlek till fosterlandet. Medborgarfostran och den kristna fostran går hand i 
hand med historieundervisningen.11 
 
Enligt 1878 års utgåva av normalplanen (dåtidens undervisningsplan) ska i 
ämnet historia behandlas ”Fäderneslandets historia i kort öfversigt, med 
utförligare berättelser om de mest betydande personer och händelser”. 
Normalplanens metodiska anvisningar visar på att läraren muntligt ska berätta 
eller läsa de historiska berättelserna ur läseboken. Lokalhistoria nämns inte över 
huvudtaget.12 
Syftet med undervisningen var att stärka den nationella identiteten. Kungarna 
framställdes som goda hjältar. Det svenska var bra, det utländska var mer eller 
mindre dåligt.13 
 
1889- års normalplan har utökats i anvisningarna angående historia. I denna 
normalplan finns en förteckning över de historiska berättelser som läraren ska 
berätta. Ännu nämns inte lokalhistoria.14 
 
Åsikterna om vad som ska ingå i historieämnet förändras så småningom. Under 
1900- talet förändras historiesynen. En utvecklingsoptimism sprids. En tro på att 
framtiden ska medföra att människans tillvaro blir bättre än förr uppstår. 

                                                 
10 Hellström, S. 
11 Isling, Å, Det pedagogiska arvet . Kampen för och mot en demokratiska skola. Del 2  
   (Stockholm, 1988). 
12 Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor  (Stockholm, 1878). 
13 Isling, Å. 
14 Isling, Å. 
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I 1919 års undervisningsplan får kristendomskunskapen ge vika för övriga 
ämnen och ett nytt ämne introduceras. Detta ämne får namnet 
hembygdskunskap. Basen för detta ämne är att man inriktar undervisningen på 
studier av hembygdens vägar, byggnader, åkrar, sägner mm. Undervisningen ska 
utgå från elevens verklighet. En särskild plan för hembygdsundervisningen ska 
finnas på varje skola. I denna plan, som kommer efter första världskriget, 
försöker man genom historieundervisningen få eleven att förstå att krig är till 
skada för människorna.15 
 
I 1955- års undervisningsplan är freden och samhällsordningen ledmotiv. Den 
kulturella, politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen belyses. Det krävs ej 
längre en särskild plan för undervisning i lokalhistoria. Det är dock värdefullt 
för varje skola att samla anteckningar om sin bygd i gången tid. Under denna 
period mister hembygdshistorien sin framstående plats i skolan. 
Hembygdshistorien ska bara beaktas i vissa sammanhang. Dessa  sker på grund 
av förändringar inom skolans värld.16 Förändringar som märks inom skolan är 
förespråkande av elevaktiva arbetssätt och samarbete med andra ämnen.17  
 
I 1962- års läroplan börjar man även intressera sig för den rättsliga utvecklingen. 
En försöksverksamhet med nioårig enhetlig skola, där läraren får stor frihet att 
utforma och prova idéer i undervisningen utvecklas. Detta försök lyckas inte. 
Lärarna vill ha centrala anvisningar och dokument som styrmedel. Till följd av 
detta formas undervisningen efter lärobokens upplägg.18 I läroplanen nämns 
hembygdens historia. Begreppet hembygd kommer nu även att gälla hela länets 
historia. Vid studier av den svenska historien ska man uppmärksamma de 
eventuella lokala företeelser som kan finnas. 19 
 
Inför den läroplan för grundskolan som kom 1980 betonas att eleven ska se sig 
själv och samhället både i ett historiskt perspektiv och i ett framtidsperspektiv. 
De lokala förhållandena anses vara naturliga utgångspunkter för elevens 
medvetande om dåtid, nutid och framtid och hur dessa hör samman.20 
Optimismen som fanns inför framtiden förändras och utvecklas mot en 
pessimistisk framtidstro. Människorna börjar oroa sig för framtiden och vad den 
ska föra med sig i form av miljöförstöring, kärnkraft, krig osv. Intresset för hur 
det var förr återkommer. Från att förr ha diskuterat vad som hände i historien 
börjar man alltmer intressera sig varför något har hänt. Lokalhistoria behandlas 
både på låg-, mellan-, och högstadiet. På lågstadiet ska ”Min egen historia” och 
”Hembygdens historia” behandlas. Begreppet utvidgas under mellanstadiet till 
att även behandla ”Min släkts historia”. Under högstadietiden ska ”Min orts 

                                                 
15 Elam, L, ”Grundskolans hembygdshistoria”. Kronos 1  (1990). 
16 Elam, L, ”Grundskolans hembygdshistoria”. 
17 Lundquist, T, ”Från Gud och fosterlandet till arbetet, freden och världen”. Kronos 1  (1988). 
18 Elam, L, ”Grundskolans hembygdshistoria”. 
19 Lundquist, T. 
20 Elam, L, ”Grundskolans hembygdshistoria”. 
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historia” avhandlas. I Lgr 80 är historia inte ett eget ämne utan ingår i 
samhällsorienterande ämnen (SO).21 
 
Synen på lokalhistoriens status i Lgr 80 skiljer sig åt. Lundquist hävdar att 
lokalhistorien får en mer framskjuten plats i och med denna läroplan. Detta på 
grund av att undervisningen ska vara mer förankrad i elevens verklighet.22  
Elam menar istället att lokalhistorien får en mindre plats. Historia är inte längre 
ett eget ämne, utan ingår i de samhällsorienterande ämnena. Utrymmet för 
lokalhistoria minskar och finns bara nämnt som inslag i undervisningen. 
Däremot finns det en frihet för läraren att behandla ämnet efter egna idéer. Trots 
detta är det många lärare som inte har utnyttjat denna möjlighet. Elam diskuterar 
flera orsaker till varför lärarna inte utnyttjat denna frihet. Den tyngst vägande 
förklaringen anser han vara att läraren vill ha ordning och reda under 
historieundervisningen. Lärarna blir också mer rörliga på arbetsmarknaden och 
saknar därför ofta rötter i den trakt där de arbetar. Inlärningen av lokalhistoria 
anses som en extra ansträngning vilket leder till att många lärare saknar 
tillräcklig kunskap för att driva lokalhistorisk undervisning. En annan orsak är 
att de händelser och skeenden som ska tas upp enligt läroplanen, sällan 
intresserar de unga eleverna. Eleverna, speciellt pojkarna, vill som Elam 
utrycker sig ha starka ”knalleffekter” dvs. slagfält och krig. Dessa händelser kan 
vara svåra att finna i lokalhistorieundervisningen.23 
 
I läroplanen 1994 ges lärarna en stor frihet att planera tiden och arbetsmaterialet, 
förutsatt att de följer de mål som kursplan och timplan anger. Skolan ska ge 
eleven överblick och sammanhang och uppmuntra till eget tänkande. Genom 
historieundervisningen ska eleven få ett historiskt perspektiv och utveckla en 
beredskap inför framtiden. Undervisningen i historia ska bygga på elevens 
upptäckarglädje och lust till kunskap. Kursplanen betonar att nedslag i historien 
utan struktur och sammanhang inte får ske. Eleven ska se sig själv och 
företeelser i nutiden som en del av det historiska skeendet. 24 
 
I Lpo- 94 behandlas lokalhistoria genom att alla elever ska få den gemensamma 
referensramen ”den egna historien och hembygdens historia”.  Mål i år 5 är att 
eleven ska känna till sin hembygds historia och hur denna har format kulturen. 
Några direkta mål för lokalhistoria i år 9 finns ej. Kursplanen för fram att 
historia varje dag skapas i små och stora sammanhang. Varje elev har själv en 
historia genom sin familj, släkt, hembygd och land. Kunskaper om historien ger 
förståelse för människor och deras livsvillkor under skilda epoker. Genom detta 
kan förståelsen av skeenden i nuet och inför framtiden ökas. Studier i historia 
kan hjälpa eleven att knyta ihop generationers erfarenheter och ge en ökad chans 
till kulturell identitet. Till skillnad från tidigare läroplaner har läraren inga klara 

                                                 
21 Läroplan för grundskolan Lgr 80 (Stockholm, 1981). 
22 Lundquist, T. 
23 Elam, L, ”Grundskolans hembygdshistoria”. 
24 Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier (Stockholm, 2000). 
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direktiv för hur undervisningen ska läggas upp och kan därför om denne vill 
arbeta med lokalhistoriska inslag i större utsträckning.25  
 
3. Lokalhistoria i skolan 
 
3.1 Synen på historieämnet 
 
Att kunna historia anses vara viktigt av flera skäl: allmänbildningsideal, längtan 
efter rötter, förståelse för omvärlden. Ett av historieämnets mål är att genom 
studier av gångna tider skapa förståelse för och insikt i vår tids stora frågor.26 
 
När historia introduceras under de första åren i skolan är intresset högt. Många 
kan i efterhand minnas den egenhändigt gjorda stenåldersbyn i klassrummet. 
Därefter dalar historieintresset för att under högstadietiden nå sitt bottenläge. 
Endast några få elever tycks behålla intresset för historia under hela skoltiden 
och in i vuxenlivet. Genom undersökningar av vuxnas och elevers syn på 
historia framkommer att de allra flesta tycker att historia är ett viktigt ämne, men 
att ämnet inte är intressant i skolan. 27  
 
Varför tycks det vara på detta sätt? Journalisten Ellen Dahlberg har följande 
förklaring:  
 

Intresset för vår historia upplever just nu en märkbar renässans som 
dock knappast gäller historia i det stora formatet, hjältekungarnas 
och krigarbragdernas historia. Tvärtom vill dagens, med teknik 
fullmatade människor veta och lära sig mera om hur äldre 
generationer klarade sig under betydligt enklare förhållanden.28  

 
Det är alltså vardagsmänniskans historia som vuxna och elever anser vara viktig 
och värderar högt, men det är oftast inte denna historia som eleverna möter i 
skolan.29 Att använda sig av lokalhistoria i undervisningen kan vara ett sätt att 
behålla intresset för historia även i högre årskurser. Detta är åtminstone ett gott 
försök att göra historieundervisningen mer tillgänglig för eleverna.30 
  
 
 
 
 
 
 
                                                 
25 Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier. 
26 Historia omkring oss del 1  (Stockholm 1981). 
27 Elam, L, Närheten i historia  (Linköping, 1992). 
28 Dahlberg, E ”Arbetskläder genom tiderna”. Tiden 4  (1991). 
29 Elam, L, Närheten i historia.. 
30 Gruvberger, N ” Lokalhistorien i undervisningen”. Historielärarnas föreningstidskrift  1982/1983.  
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3.2 Att undervisa i lokalhistoria 
 
Under de första skolåren är intresset stort för historia. Historieundervisningen 
utgår från eleverna och bygger i stor grad på de lokalhistoriska inslag som finns 
i bygden. Undervisningen är mycket konkret. Man gör utflykter i naturen, tar 
hjälp av de äldre generationerna och olika föreningar. I skolan samverkar man 
med andra ämnen. Historieundervisningen blir intressant och förståelig för 
eleverna.31  
 
I skolan strävar man efter att se helhet och samband, men för att kunna uppnå 
detta måste man i skolan ge eleverna basfärdigheter och baskunskaper. När 
eleverna har baskunskaper kan man fortsätta till mer komplexa frågor. 
Graninger ifrågasätter om man verkligen lär ut baskunskaper inom historieämnet 
när man inte använder sig av lokalhistoria. Baskunskaper uppnås nämligen bäst 
genom att undervisningen startar i eleven själv och dess omgivning.32 
 
Elevernas intresse för historia dalar ju längre upp i årskurserna de kommer. 
Historieundervisningen blir alltför läroboksinriktad under de senare skolåren och 
undervisningen uppfattas som alltför abstrakt och främmande. På mellan- och 
högstadiet är undervisningen koncentrerad till riks- och världshistoria. Det 
kända och välbekanta lämnas. För att behålla intresset för historia även högre 
upp genom åren kan lokalhistoria vara ett lämpligt redskap.33 
 
Höglund ifrågasätter det stora användandet av den traditionella läroboken inom 
historia. Det är ett känt faktum i skolan, att material och fakta som utgår från 
elevernas närmiljö, ”höjer intressetemperaturen flera grader”. Många lärare har 
trots denna kännedom svårt att lämna den trygga läroboken. Höglund framför 
följande skäl till att många lärare är bundna vid läroboken: 
• Läraren känner inte till traktens geografi och historia. 
• Läraren har ingen eller bara liten kunskap om var arkivhandlingar finns som 

behandlar närmiljön.  
• Läraren har, trots god tillgång på arkivhandlingar, för liten kunskap om hur 

dessa används i undervisningen. 34 
 
Bo Andersson anser att lokalhistoriska idéer är viktiga i skolan, men ett 
lokalhistoriskt arbetssätt kräver mycket engagemang från läraren. Andersson 
poängterar vikten av delen och helhetens ömsesidiga betydelse. ”Delen behöver 
helheten för att förstås och helheten behöver delarna för att finnas till”.  
För att få kunskap och förståelse om en händelse i den egna bygden under en 
viss historisk tid, måste man ha vetskap om och se samband vad som hände i 

                                                 
31 Gruvberger, N. 
32 Graninger, G ”Lokalhistoria - öppningsanförande”, i Lokalhistoria i skolan (Stockholm, 1991). 
33 Gruvberger, N. 
34 Höglund, A, ”Konsten att se med nya ögon”, i Elever forskar i lokalhistoria, ed. Hans Nilsson  
   (Linköping, 1998). 
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Sverige under denna tid och hur detta påverkade hembygden. Det är viktigt och 
lärorikt att upptäcka samband mellan den egna närhistorien och händelser på 
andra håll i Sverige eller i världen. Att koppla närhistorien till andra viktiga 
händelser är både spännande och lärorikt. Där det är möjligt ska man visa på och 
lära eleverna hur händelser i närmiljön inträffat på grund av eller på något sätt 
hört ihop med händelser på andra håll i Sverige eller ute i världen. Genom en 
sådan undervisning får eleverna upptäcka både delen och helheten. 
I historieundervisningen har det traditionellt varit så att det lokala samhället och 
dess händelser ofta har fått ge vika för det som har hänt på nationell eller global 
nivå. Högt stående personers historia ex. kungar har prioriterats medan den 
”vanliga” människans historia har fått stå tillbaka. Lokalhistoria kan fungera 
som en hjälp för att prioritera ”de glömdas historia” i historieundervisningen och 
inom historieforskningen.35  
 
Lokalhistoria ska studeras genom problembaserad undervisning. Denna 
undervisning skapar konkreta undervisningstillfällen, ökar engagemanget och 
ger naturliga tillfällen till integrering. I historia och framförallt lokalhistoria kan 
lärare med gott resultat lämna läroboken och använda eget lokalt material som 
anknyter till elevens egen miljö. Lokalhistorien ger möjlighet till konkretisering. 
Med fördel kan man flytta undervisningen från klassrummet till det omgivande 
samhället. Det finns tre olika slags källor som man kan ha stor nytta av i 
lokalhistorisk undervisning: 
• Konkret material: byggnader, vägar, minnesmärken m.m 
• Muntlig tradition: berättelser, minnen och traditioner. 
• Litterära dokument: kartor, så kallad hembygdslitteratur, tidningar och 

bilder.36 
 
Lokalhistoriska studier kännetecknas ofta av ett undersökande arbetssätt. 
Eleverna får chans att vara riktiga ”miniforskare”. Med miniforskare menar 
Naeslund att eleverna har chans att tillföra ny kunskap eftersom det 
lokalhistoriska materialet inte är färdigundersökt. Eleverna kommer inte att 
reproducera kunskap, utan producera den.37 
 
Lokalhistoria ska inte vare ett undervisningsmål i sig, den ska vara till hjälp för 
att konkretisera och tydliggöra historiska skeenden. Lokalhistorien måste sättas 
in i ett sammanhang för att den ska bli meningsfull. 38 Hans Nilsson framhäver 
fem övergripande skäl varför man ska ägna sig åt lokalhistoria.  
 
• Pedagogisk natur: Genom att arbeta med den näraliggande historien 

konkretiserar man komplexa skeenden så att de blir mer begripliga. 

                                                 
35 Andersson, B. Delen och helheten  
36 Gruvberger, N. 
37 Naeslund, L,  ”Kunskapande som upptäcksresa”, i Små utsnitt- stora upptäckter (Linköping, 1996). 
38 Nilsson, H,  Lokalhistoria i skolan. Exempelsamling. (Linköping, 1999). 
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• Allmänbildning: Vi måste skapa någon form av humanistisk allmänbildning. 
Kunskaper krävs både för att förstå oss själva och vår kultur, men även för att 
förstå andra. 

• Nyttoskäl: Vi behöver kunskaper för att förstå dagens värld och för att vara 
rustade inför framtiden. Det är vi som ska se till att historien inte upprepar sig.  

• Existentiella: Genom lokalhistoria kan man lära känna sina rötter. Vem är 
jag? Var kommer jag ifrån? 

• Inomvetenskapligt: Lokalhistoria är helt enkelt intressant. 39  
 
Trots att lokalhistoria lyfts fram som ett användbart arbetssätt av många forskare 
så har lokalhistorien inte riktigt fått genomslag i skolornas historieundervisning. 
Vad kan detta bero på? En orsak kan vara att professorerna i historia inte 
framhållit lokalhistoria som viktigt. Därmed har universitetslärarna inte varit 
motiverade att påverka den nya generationen lärare. En annan orsak går att finna 
hos lärarna själva. Det finns en fara att lärare fastnar och gör som man alltid har 
gjort eller utformar undervisningen som man själv uppfattade den under sin egen 
elevtid. Denna konservatism måste brytas. Ett annat motiv som föranlett att 
lokalhistorieundervisningen fått stå tillbaka är att läraren själv måste lägga ned 
mycket tid för att insamla material, tid som ofta inte finns eller prioriteras i en 
tid då resurserna i skolan har minskat. Den nya läroplanen ger stor frihet att 
utforma sin egen undervisning. Som historieintresserad lärare ska man tillvarata 
detta.40 
 
3.3 Snuttifiering och forntidsgröt  
 
I en snabbt föränderlig värld finns det risk att verkligheten blir ”snuttifierad”. 
Med uttrycket ”snuttifiering” menas att man plockar sönder helheten och bara 
ger vissa utvalda delar. En parallell kan dras till dagens TV- nyheter. I små korta 
inslag får man ta del av det mest väsentliga som ägt rum. Även i skolan finns 
snuttifiering. I läroböckerna plockas de viktigaste händelserna och personerna 
ut. Sedan gör även läraren ett urval och bestämmer vad som ska vara med i 
undervisningen. Med denna snuttifiering uppstår en risk att samband, orsak och 
verkan försvinner. De stora sammanhangen går förlorade och man riskerar att 
blanda ihop skeenden. Här kan lokalhistoria fylla en viktig roll, då 
undervisningen börjar i det kända och visar på olika samband. 41 
 
Genom att använda sig av lokalhistorisk undervisning som utgår från elevens 
egen tidsålder minskar man riskerna för hopblandning av de historiska 
skeendena, så kallad ”forntidsgröt”. Med forntidsgröt menas att många barn och 
ungdomar blandar ihop skeenden och inte kan sortera händelser i rätt 
tidsintervall. Gustav Vasa kan till exempel vara far till Karl XII. Den historiska 
grunden saknas. Utan en ordentlig grund blandas fakta ofta ihop i en enda röra. 
                                                 
39 Nilsson, H (ed),  Elever forskar i lokalhistoria (Linköping, 1998). 
40 Hellström, S. 
41 Graninger, G,  ”Lokalhistoria- öppningsanförande”. 
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För att undvika denna gröt måste man i skolan sträva efter det centrala i 
undervisningen - att skapa sammanhang och överblick. 42 
 
Kritik framförs mot dagens läroböcker som inte ger något sammanhang. På 
några sidor i läroboken avhandlas mångtusenårig historia. Eleverna är inte 
mogna för dessa tidsrymder. Historia är ett abstrakt ämne för barn. För att förstå 
ämnet historia måste man dels begripa tidens utsträckning och även kunna 
relatera olika tidsbegrepp. Undersökningar utförda av Gun och Göran Graninger 
visar att undervisningen inte ska gå i kronologisk ordning, utan ta sin början i 
tidsintervall som barnen kan förstå. Elevernas egna upplevelser och erfarenheter 
måste vara utgångspunkter. 43  
 
3.4 Kräftgång  
 
Historieämnet skiljer sig från andra ämnen i det avseendet att det inte följer den 
pedagogiska gyllene regeln om att börja i det kända och gå mot det okända.44 
Skolans historieundervisning har nästan utan undantag skett kronologiskt. Av 
tradition studeras historia genom ett stort kliv bakåt i tiden för att sedan 
mödosamt vandra framåt. Elever som får börja historieundervisningen med ”När 
mormor var flicka” får allmänt en positivare inställning till ämnet.45 
 
Idén att man ska börja från ”början” när man läser historia har varit och är 
nästan en naturlag. Britt Mogård, biträdande utbildningsminister 1976- 81, 
uttalade sig om att skolan ska ge elever kunskaper som gör att de kan ”dra 
paralleller mellan nutid och dåtid, inte bara i de stora sammanhangen utan i 
vardagen”. Hon menade också att man borde vända på undervisningen och börja 
i nutiden och gå ”baklänges”. Liknande tankegångar representerades av Alva 
Myrdal. Enligt henne måste eleverna få ordentliga kunskaper om föräldra- och 
farföräldragenerationen för att inse att dessa kunde ha valt annorlunda, att 
historien kunde ha sett annorlunda ut.46 
 
Att läsa historien baklänges benämner Elam som en ”kräftgångsliknande 
vandring i historien”. I denna vandring ska man börja i nuet, där eleverna 
befinner sig och sedan vandra bakåt i tiden. Detta ger eleverna bättre samband 
mellan dåtid, nutid och framtid.47  
 
Det finns även en risk med så kallad kräftgångsundervisning. Konsekvent 
kräftgångsundervisning kan vara svår. Det är lätt att de historiska 
sammanhangen försvinner bort och att man endast behandlar utvalda delar. 
Detta rapporterar Elam utifrån egna undersökningar. För att eleverna ska förstå 

                                                 
42 Graninger, G & G,  ”Forntidsgröten och lärarutbildningen”. Kronos 1  (1988). 
43 Graninger, G & G. 
44 Elam, L, ” Om Napoleon blev någonting är inget väsentligt…”, i Lokalhistoria i skolan  (Stockholm,1991). 
45 Elam, L, ”Att skriva bygdehistoria”, i  Att se det stora ur det lilla (Karlstad, 1997). 
46 Elam, L,  Närheten i historia. 
47 Elam, L,  Närheten i historia. 
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det historiska sammanhanget måste man ibland bryta kräftgångsundervisningen 
och följa den vanliga kronologin.48 
 
4. Några pedagogers tankar  
 
Det finns en mängd olika teoretiska förklaringsmodeller för hur kunskap 
erövras. Som stöd för våra tankar har vi valt att studera några pedagogers syn på 
inlärning och undervisning. I följande avsnitt kommer vi att redogöra för två 
pedagogers syn på inlärning och undervisning. Vi har valt ut dessa pedagoger 
eftersom vi tycker att deras tankar om kunskap och inlärning representerar 
lokalhistoriska tankegångar. 
 
4.1 John Dewey 
 
John Dewey (1859-1952) brukar räknas till en av de filosofer som har påverkat 
den svenska skolans pedagogik. Redan på 1920- talet fanns det intresse för den 
progressiva pedagogiken i Sverige och den gick under namnet 
aktivitetspedagogik. Dewey skriver i sina texter att skolan måste föras närmare 
samhället. Eleverna är en del av samhället likaså en del av skolan och därför ska 
de inte åtskiljas. Dewey hävdar att undervisningen inte ska delas upp i ologiska 
ämnesindelningar. Eftersom elevens världsbild inte är uppdelad i ämnen ska 
undervisningen inte heller styckas upp i ämnen, utan en helhetssyn ska prägla 
undervisningen.49  
 
Lärarens uppgift enligt Dewey är att stimulera, bredda och fördjupa elevernas 
kunskaper vilket ställer höga krav på lärarens pedagogiska kunskaper. 50 För att 
ämneskunskapen ska nå eleverna måste läraren organisera en interaktion mellan 
elevens värld och den teoretiska kunskapsmassan. Med denna inställning om 
lärarrollen argumenterar Dewey för ämnesintegrering.51  
 
Det mest kända uttrycket som förknippas med Dewey är "learning by doing". 
Eleverna måste få utrymme att aktivt experimentera och pröva sig fram i sin 
kunskapsutveckling. En del av den progressiva pedagogikens kunskapssyn är att 
praktisk kunskap är lika mycket värd som teoretisk. 52   
 

Läraren och boken äro ej längre de enda undervisarna; händer, ögon, 
öron, ja, hela kroppen bliva kunskapskällor, under det att läraren och 
läroboken bliva: den förre startaren, den senare kontrollanten. Ingen 
bok eller karta kan ersätta personlig erfarenhet, de kunna icke träda i 
stället för en verklig resa. 

53 
                                                 
48 Elam, L,  Närheten i historia 
49 Hartman, S G,  Lärares kunskap. Traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria , (Linköping, 1995). 
50 Dewey, J, Individ, skola och samhälle, (Stockholm, 1980). 
51 Hartman, S G. 
52 Dewey, J, Individ, skola och samhälle. 
53 Dewey, J,  Framtidsskolor, s. 59f, (Lund, 1917). 
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Den progressiva pedagogiken ser kunskap som något ständigt föränderligt och 
kunskapen värdesätts efter sin användbarhet. Dewey framhäver elevernas 
erfarenhet som kunskapsgrund och att undervisningen ska ge utrymme till den 
enskilda elevens fria växt och utveckling. Det som idag kallas för 
temaorganiserade studier, projektverksamhet eller problembaserad inlärning kan 
jämställas med Deweys tankar om lärarens uppgift att organisera mötet mellan 
eleven och kunskapsmassan och att tillvarata elevernas erfarenheter i 
undervisningen.54 
 
4.2 Jerome S Bruner 
 
Jerome S Bruner (1915-) amerikansk psykolog och pedagog, har studerat 
undervisnings- och inlärningsprocessen. Bruner hävdar att människan kan lära 
sig, om hon bara erbjuds en stimulerande miljö som är anpassad till hennes nivå. 
Bruner anser att människans utveckling är beroende av kulturen, inte av vilka 
gener och kromosomer vi fått. Vårt levnads- och tankesätt har således utvecklats 
ur vår kultur. Skolan har en mycket viktig roll, då skolans undervisning är en 
kulturförmedlare.55 
 
I skolan anser Bruner det vara viktigt att presentera lärostoffet på ett sådant sätt 
så att eleverna kan ha nytta av det både i kommande studier men även i det 
praktiska livet. För att få bestående kunskaper är det viktigt att få använda och 
omsätta sina lärdomar i olika sammanhang. Barnets aktivitet och sätt att uppleva 
världen är viktigt. Skolan måste ge eleverna utrymme för undersökande och 
tänkande för att utvecklas som människor. Bruner framför tanken att eleven ska 
arbeta som en forskare. 
 

Vi undervisar inte i ett ämne för att producera små levande 
uppslagsböcker i det utan snarare för att få eleven att tänka 
matematiskt på egen hand, att se på förhållandena som en historiker, 
att ta del i den process som leder till kunskap. Vetande är en process, 
inte en produkt.56 

 
Bruner menar att människans lärande sker enligt ett mönster där kunskapen först 
fastnar i kroppen sedan i ögat och sist i förståndet. Bruner kritiserar kateder- och 
läroboksundervisningen på grund av att det verbala stoffet presenteras för tidigt, 
lärdomarna har inte hunnit sätta sig i kroppen. Aktiviteter och konkretion är 
viktigt i undervisningen.57   
 

                                                 
54 Hartman, S G. 
55 Bruner, J S,  På väg mot en undervisningsteori (Lund, 1971). 
56 Bruner, J S,  s. 88. 
57 Naeslund, L ,  ”Kunskapande som upptäcksresa”. 
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Genom undersökningar och experiment kom Bruner fram till fyra pedagogiska 
krav: 
• Redan från början ska barnen tränas att tänka som ämnesexperter. Förenklat 

kan man säga att de ska lära sig att gå från det välkända till det okända. 
• Barnen ska lära sig att tänka, reflektera och spekulera. För att kunna göra 

detta måste man studera sådant som väcker nyfikenhet och frågor där det inte 
finns givna svar i böcker. 

• Eleverna ska känna att de har erövrat kunskap. 
• Tycker de vuxna att barnens arbete är viktigt, blir det även viktigt för 

barnen.58 
 
5. Tänkbara arbetssätt i lokalhistorisk undervisning 
 
5.1 Undersökande arbetssätt 
 
Ett undersökande arbetssätt definieras som en enklare form av tema- eller 
projektarbete. Elevernas intresse styr innehållet i vad som ska undersökas. De 
utforskar, tränar sig i att se likheter och olikheter, dra slutsatser och att 
sammanfatta. Detta arbetssätt gör det möjligt för eleven att vidga erfarenheterna. 
Inlärningen utgår och sker alltså på elevens villkor.59  
 
I lokalhistorieundervisningen krävs ett undersökande arbetssätt. Kjell Granström 
har försökt att visa på begreppets innebörd. För att lättast förstå innebörden av 
ett undersökande arbetssätt får man undersöka vad dess motsats innebär. 
Motsatsen till ett undersökande arbetssätt är ”katederundervisning”. I denna 
undervisning bestämmer läraren innehållet, arbetsformen (helklass), vilket 
arbetssätt som används (föreläsning, grupparbete) och vilket resultatet ska bli. 
Granström jämför detta arbetssätt med den fria forskningen där forskaren själv i 
stort bestämmer dessa punkter. I skolan anser Granström att minimikravet på ett 
undersökande arbetssätt är att eleven själv ska få bestämma över minst en av 
dessa punkter.60 
 
John Dewey och Jerome S Bruner är båda förespråkare för det undersökande 
arbetssättet. Deweys tankar om ”learning by doing” och Bruners tankar om den 
forskande eleven kan ses som exempel.  
 
5.2.Tematiskt arbetssätt 
 
Att arbeta i teman har länge varit en tradition. Enligt Gunilla Lindqvist kan 
följande punkter anknytas till tematisk undervisning: 
• Intresset är den viktigaste utgångspunkten 
• Undervisningen ska ge eleverna en allsidig utveckling 
                                                 
58 Elam, L,  ”Om Napoleon blev någonting är inget väsentligt…”. 
59 Pedagogisk Uppslagsbok. Från A till Ö utan pekpinnar (Stockholm, 1996). 
60 Naeslund, L,  ”Kunskapande som upptäcksresa”. 
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• Aktivitet är den metod som lyfts fram 
• Integrerad undervisning ska ersätta ”rena” ämnesstudier 
• Läraren ska ha en handledande roll 
• Skolan ska öppna dörrarna till samhället och ta in samhället i 

undervisningen61 
Lindqvist påpekar att tematisk undervisning behövs för att de estetiska och 
teoretiska ämnena ska kunna kopplas samman. Det är viktigt att de estetiska 
ämnena får lika mycket plats i undervisningen som de teoretiska och att de inte 
bara får fungera som ”en dekorativ inramning” till de teoretiska ämnena.62 
  
5.3 Storyline- den röda tråden 
 
Storyline är ursprungligen ett skotskt arbetssätt, där eleven och dennes 
förkunskaper står i centrum. Arbetssättet har flera likheter med det 
problembaserade lärandet, men det fokuserar även på det praktiskt- estetiska 
arbetet. Storyline är en metod för ämnesintegrering där det speciella är att olika 
ämnen binds samman av en berättelse skapad av elever och lärare tillsammans. 
Berättelsen är utgångspunkt för elevernas kunskapssökande. En storyline 
(berättelse) består av karaktärer, som spelar med i de situationer som uppstår 
under arbetets gång. Man arbetar således med verkliga problem och dess 
lösningar, behandlar mänskliga relationer och etiska och sociala frågor på 
elevens nivå och utifrån deras förförståelse. Storyline är lämpligt i 
historieundervisningen då man gestaltar händelser och personer. Gestaltningen 
levandegör historien och fler synvinklar kommer fram, vilket i sin tur leder till 
ökad kunskap, förståelse och att en helhetsbild framträder. Fakta, begrepp och 
tankemönster från olika skolämnen skapar en röd tråd i lärandet.63 
 
5.4 Pedagogiska inriktningar 
 
5.4.1 Freinetpedagogiken 
 
Freinetpedagogiken utgår från insikten att kunskap finns att hämta utanför 
klassrummet, verkligheten ska fungera som lärobok. Materialet hämtas från 
verkligheten i form av intervjuer, studiebesök, andra människors erfarenheter. 
Eleverna får bearbeta upptäckterna i närmiljön genom att skriva, rita och 
diskutera upplevelserna. Inom freinetpedagogiken har läraren ingen självklar 
plats vid katedern utan ska fungera som en handledare i undervisningen.  
Undervisningen ska utgå från elevernas erfarenhet och klassens behov ska styra 
innehåll och organisation.64  
 

                                                 
61 Lindqvist, G, Historia som tema och gestaltning , (Lund, 2000). 
62 Lindqvist, G. 
63 Lindberg, E, Storyline- den röda tråden, (Solna, 2000). 
64 Nordheden, I, Verkligheten som lärobok - om Freinetpedagogiken, (Stockholm, 1995). 
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Freinetpedagogiken brukar även kallas arbetets pedagogik eftersom eleverna 
arbetar med olika arbetsformer och handens arbete värderas lika högt som 
hjärnans arbete. Att arbeta praktiskt är ett bra sätt att befästa teoretiska 
kunskaper.65  
 
5.4.2. Bifrostpedagogiken 
 
Inlevelse är en viktig ingrediens för att förstå människors villkor i andra tider 
och i andra miljöer. I det vardagliga arbetet kan det vara svårt för eleverna att få 
en verklig förståelse för historiska sammanhang. I lokalhistorisk undervisning 
kan man inspireras av Bifrostskolans temainriktade pedagogik.66 
 
Bifrostskolan arbetar med temainriktade studier där barnen har medinflytande 
och medansvar. Skolans pedagogiska arbete syftar till att förena förnuft och 
känslor, kunskap och fantasi. Arbetet ska även förena dåtid och nutid. 
Utgångspunkten för arbetet är ett tema som utgår från kultur- och 
naturupplevelser. Varje nytt arbete startar med en upplevelse.67  
 
I ett tema kan man arbeta med många arbetsformer och det kan även leda in på 
olika arbetsområden, varav historia kan vara ett. Målet är att eleven ska kunna se 
ett sammanhang mellan kunskap, känsla och handlande. Undervisningen är hela 
tiden integrerad mellan skolans olika ämnen. Bifrostskolan använder sig av 
verkstäder där eleverna får arbeta med alla sinnen. Helhetslinjen är viktig i 
skolan, vilket syns i samarbetet mellan skolans lärare och klasser.68  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65 Nordheden, I. 
66 Abildtrup Johansen, B,  m fl., Möjligheternas barn i möjligheternas skola, (Stockholm, 1997). 
67 Abildtrup Johansen, B,  m fl. 
68 Abildtrup Johansen, B,  m fl. 
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6. Empirisk studie  
 
6.1 Bakgrund 
 
För att få uppfattning om hur lokalhistoria kan användas som ett pedagogiskt 
redskap i skolan hade vi som önskan att under slutpraktiken hösten 2001 få 
möjlighet att utföra ett lokalhistoriskt projekt. Att hitta en praktikskola som var 
öppen för lokalhistoriskt arbete krävde mycket sökande. Det märktes i detta 
sökande att lokalhistoria inte är ett prioriterat ämne som det satsas mycket tid på 
i skolan. Slutligen fick vi möjlighet att i samarbete med en handledare arbeta 
med lokalhistoria, vilket ledde till möjligheten att utföra ett projekt.  
 
Med det lokalhistoriska projektet ville vi undersöka om de positiva tankar och 
teorier om lokalhistoria, som vi funnit i litteraturstudien, verkligen stämmer i 
praktiskt arbete ute i dagens skola. Som grund för projektet låg de teorier och 
kunskaper som vi erövrat genom litteraturstudien. Historia uppfattas ofta som ett 
tråkigt och ”pluggigt” ämne. Vi ville studera om lokalhistoria kan bidra till att 
förändra synen och göra så att historieundervisningen uppfattas som mer 
intressant. 
 
6.2 Syfte  
 
Syftet med det lokalhistoriska projektet var att se om detta är ett fungerande 
arbetssätt rent praktiskt i skolan. Vilka möjligheter finns? Finns det något 
intresse för och kan man väcka intresse för den egna lokala historien? Uppnår 
man några pedagogiska vinster? 
 
Yngre personer har många gånger dålig kunskap om sin egen omgivning och 
dess historia. Genom att anknyta till och använda sig av elevernas närmiljö ökar 
chansen att engagera och intressera eleverna. Ett av syftena med projektet var att 
skapa en undervisning som på olika sätt skulle anknyta till eleven. Vi valde 
därför att koncentrera oss på den lilla människans historia. Ofta blir denna 
historia inte berättad. Genom att ha fokus på den enkla vardagliga människan 
och dennes strävanden i livet får undervisningen en annan inriktning än vad som 
är brukligt i historieundervisningen.  
 
En annan intention med projektet var att utveckla förståelse för människor i 
gångna tider och att få insikt i dess levnadsvillkor i staden och på landsbygden. 
För att påvisa likheter och skillnader mellan hur det var att leva i staden jämfört 
med på landsbygden koncentrerades arbetet dels på staden Linköping och dels 
på ett mindre samhälle strax utanför staden.  
 
Med undervisningen ville vi att eleverna skulle starta en tankeprocess och få 
perspektivet då- nu- sedan. Elever behöver se kopplingar mellan dåtid och 
framtid. Det som hände igår kommer att påverka vår framtid. Ofta glöms dock 
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framtidsperspektivet bort i undervisningen. Som en röd tråd genom projektets 
delar fanns på olika sätt perspektivet då- nu- sedan.  
 
Den empiriska studien kan ses som en fallstudie och som ett exempel på hur 
lokalhistoria kan tillämpas i skolans historieundervisning. Vi kan genom denna 
studie inte styrka att arbete med lokalhistoria, ur en pedagogisk synvinkel, är 
mer utvecklande och lärorikt samt gör undervisningen i historia mer intressant. 
För att kunna bekräfta detta krävs ytterligare studier vilka inte är rimliga inom 
ramen för detta arbete.  
 
6.3 Förberedelser 
 
Vårt projekt, som kom att heta ”Linköping 150 år tillbaka”, skulle genomföras i 
år 7. För att kunna förbereda arbetet fick vi information om vilket läromedel 
som användes, elevgruppens storlek, var eleverna kom ifrån, vilket 
arbetsområde som vi skulle anknyta till samt vilka tidsramar vi hade till vårt 
förfogande.  
 
I lokalhistoriskt arbete är det brukligt att använda sig mycket av närmiljön och 
förlägga undervisning till intressanta platser. I NO- undervisningen var eleverna 
ute i närmiljön och undersökte vattendrag i olika delar av Linköping. Vårt arbete 
kom att anknyta till detta. 
 
Utifrån den information vi fick bestämde vi oss för att göra ett allmänt projekt, 
där vår handledare skulle finna möjligheter att utvidga och efterhand göra olika 
specialiseringar med klassen även när vi hade slutat. För att få eleverna 
delaktiga och intresserade valde vi att utgå från deras släkt och de delar av 
staden som de själva kom ifrån och kände till. Utgångspunkten blev därmed 
eleven själv och dess omgivning. 
 
Som vi tidigare tagit upp i litteraturstudien blir historieundervisningen ofta 
alltför läroboksinriktad i de högre skolåren. När man undervisar i lokalhistoria 
finns det dock inget givet material i någon lärobok, man får skapa sitt eget 
material. Att skapa eget material är tidsödande men nödvändigt för att 
konkretisera och avgränsa området. Vi ville att eleverna skulle få ett eget 
underlag med basfakta som de sedan kunde utnyttja vid olika lektioner. Vårt 
tillvägagångssätt vid skapandet av materialet var följande: 
 
1. Grundtankar: Vad ska projektet innehålla? Hänsyn till elevgrupp, tidsram och 

arbetsområde det ska anknyta till.  
2. Söka lämpliga fakta i litteratur. 
3. Läsa in materialet. 
4. Avgränsning av materialet. Vad är relevant för vårt syfte? Vad passar 

elevgruppen? Hänsyn till svårighetsgrad och tidsram. 
5. Bearbetning och förenkling. Många faktatexter är svåra. Ett stort arbete måste 

läggas vid bearbetning och förenkling av materialet så att eleverna förstår. 
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6. Layout: Ett tydligt och snyggt utformat material inspirerar och ökar lusten hos 
läsaren. Vi valde att utforma vårt material i form av en tidning. Faktatexter, 
bilder och annonser varvades. 

 
Vår plan var att variera undervisningen med både teoretisk och mer praktisk 
verksamhet. Tanken inför projektet var att eleverna skulle arbeta både i grupp 
och enskilt. Projektet skulle även innehålla arbete med den historiska databasen. 
 
Förberedelser är oerhört viktiga och tidskrävande. När man förbereder ett 
projekt är det mycket som man måste ta hänsyn till. Det är viktigt att för sig 
själv klargöra syfte och mål med projektet och att arbeta utifrån dessa. 
Flexibilitet i undervisningen och ändringar i planeringen kan vara nödvändiga. 
Detta för att kunna fånga upp elevernas frågor och diskutera kring dessa.  
 
6.4 Lokalhistoriskt projekt- ”Linköping 150 år tillbaka” 
 
Projektet byggdes upp kring Linköping 150 år tillbaka. Linköping var ett 
naturligt val då eleverna är bosatta inom kommunen. Tidsaspekten 150 år 
tillbaka valdes eftersom Linköping vid denna tidpunkt, om man ser med våra 
ögon, fortfarande var en mindre stad med lantlig profil.  
 
Det lokalhistoriska projektet koncentrerades kring: 
 
• Elevens egen historia: Alla människor har och bär på en egen historia. Många 

elever är inte medvetna om detta och tycker att historia är något som inte 
angår dem. Varför ska man känna till saker som skedde för länge sedan? Vi 
lever ju här och nu verkar många ungdomar anse. Många elever är inte 
medvetna om att det förflutna påverkar dagens situationer och händelser på 
olika sätt. Genom den lokalhistoriska undervisningen ville vi göra eleverna 
nyfikna på och intresserade av deras egen historia. 

 
• Linköping 150 år tillbaka: Vi valde att arbeta med Linköping för 150 år 

sedan. På 1850- talet började den industriella revolutionen i Sverige. I 
Linköping hade det stora genombrottet ännu inte kommit. Linköping var i 
skiftningen mellan lantbruksstad och industrisamhälle. Vi ville ge eleverna en 
bild av det gamla Linköping. Vi ville visa hur Linköping, som idag är en stor 
stad med många företag och industrier, för inte så länge sedan var en liten 
stad. Det är också viktigt att relatera det som hände i vår bygd vid den här 
tiden till vad som hände i övriga Sverige och världen.  

 
• Hur livet kunde gestalta sig på landsbygden: Linköping hör till en av Sveriges 

rikaste jordbruksbygder. För 150 år sedan var lantbruket en av de viktigaste 
sysselsättningarna. De flesta människor idag lever i städer. Vi ville öka 
elevernas medvetenhet om att det för bara 150 år sedan var tvärtom, den 
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största delen av befolkningen bodde på landsbygden. Vi ville skapa en bild av 
hur en vanlig människa levde, arbetade, bodde, etc.  

 
Dessa tre delar utgjorde grundstommen i projektet.  
 
6.5 Genomförande 
 
Empirin utfördes med elever i år 7 på en skola i Linköping. Vårt projekt 
genomfördes under SO- lektionerna under en tvåveckorsperiod. Vi fick 
förmånen att ha historieundervisningen i två av skolans sjundeklasser. De två 
elevgrupperna omfattade totalt 42 elever som krävde förhållandevis strama 
tyglar. Undervisningen skedde i helklass. En viktig förutsättning för ett bra 
arbete var ett gott samarbete med handledaren som gav oss fria tyglar att ansvara 
för lektionerna. 
 
Vår plan om grupparbete och arbete med den historiska databasen var tvungen 
att uteslutas. Innan vi påbörjade historieundervisningen upptäckte vi att det 
fanns förhållanden i klassen som skulle omöjliggöra ett grupparbete. Vi fick i 
och med detta göra vissa omprioriteringar och ändra i den ursprungliga 
planeringen. I samråd med klassläraren fick vi tänka om och istället satsa på 
enskilt arbete och pararbete.  
 
6.5.1 Arbetsgång 
 
Arbetet startade i eleverna själva och deras historia. Utifrån detta byggde vi 
vidare med Linköping och hur staden sett ut genom tiderna. Genom hela arbetet 
försökte vi att anknyta till eleverna, deras närhet och intresse. Arbetsgången och 
momenten såg ut som följande: 
 
1. Min släkttavla: Tidsbegrepp är alltid svåra att förstå. För att eleverna skulle få 

ett tidsperspektiv och se sig själva och den egna släkten i ett historiskt förlopp 
valde vi att göra en tidsvandring bakåt genom generationerna. I dagens 
samhälle där många familjer är splittrade kan det vara svårt att känna till sin 
familjs historia. Varje elev fick göra en enkel släkttavla utifrån sig själv och 
gå så långt tillbaka i tiden som de kände till. I släkttavlan skulle de fylla i 
namn, födelseår, dödsår, uppväxtort och annat intressant som eleven ville ta 
upp. Släkttavlan skulle ligga till grund för vidare moment och diskussioner. 

 
2. Bildspel: Med hjälp av bilder kan man på enkelt sätt berätta och visualisera. 

En bild kan säga oerhört mycket. För att eleverna skulle få en uppfattning om 
hur Linköping har sett ut konstruerade vi ett bildspel. Bildspelet innehöll 
bilder från 1800- talets senare del men även bilder från dagens Linköping. 
Genom att se bilder från idag kunde eleverna känna igen sig och upptäcka 
skillnader mellan dåtidens och dagens Linköping. Medan bildspelet visades 
berättade vi om byggnader, sysselsättning, skola och vardagsliv samt något 
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om dåtidens mode. Eleverna fick under tiden ställa frågor som vi sedan utgick 
ifrån. 

 
3. Östgöta Correspondenten- Arbetshäfte: Arbetsmaterialet som vi framställde 

utformades som en tidning. I denna tidning fanns olika fakta om Linköping. 
Exempelvis behandlades bebyggelse, sysselsättning, hur människorna levde. 
För att ge eleverna en bild av hur det såg ut på landsbygden fanns det fakta 
om Vikingstads utveckling och hur livet för en torpare kunde se ut. Förutom 
faktatexterna fanns det gamla annonser från 1850- talet.  

 
4. Arbetsfrågor: Eleverna fick ett antal instuderingsfrågor till arbetsområdet. 

Frågorna var av blandad karaktär, dels faktafrågor men även frågor där 
eleverna var tvungna att fundera över kopplingen då- nu- sedan. Det är viktigt 
att sätta igång en tankeprocess hos eleverna därför valde vi att ha med frågor 
där det inte fanns något självklart svar.  

 
5. Att skriva en annons: Eleverna matas varje dag med reklam genom olika 

medier. Som svensklärare blir det naturligt att tillvarata samverkan mellan 
svenska och SO. Vi ville uppmärksamma eleverna på hur man uttryckte sig 
och hur språket såg ut förr. En uppgift för eleverna var att läsa en dagstidning 
och klippa ut en valfri annons. Utifrån denna fick eleverna i uppdrag att 
jämföra dagens annonser med annonser som fanns för 150 år sedan. Därefter 
skulle den medtagna annonsen omvandlas till en ”gammal annons”, både 
språkligt och bildmässigt. Genom detta fick eleverna upptäcka skillnaden i 
språk och se att många av dagens självklara föremål inte existerade för 150 år 
sedan. Hur gjorde man då istället? Hur kommer vissa föremål att se ut i 
framtiden? Detta var frågor som uppstod under arbetet. 

 
6. Kartkunskap: Linköpings karta ser annorlunda ut idag jämfört med hur den 

såg ut för 150 år sedan. För att visa på hur staden har växt och förändrats 
visades en karta över Linköpings stad 1853 och en karta över dagens 
Linköping. 

 
7. Ortnamn & gatunamn: Elevens förförståelse om sin egen bygd fick komma 

till uttryck i en arbetsuppgift om gatu- och ortnamn. Momentets syfte var att 
väcka nyfikenhet och intresse hur det har sett ut på den plats där eleven bor. 
Vad berättar egentligen gatu- och ortnamnet? En diskussion fördes kring 
stadens framväxt, varför man har gatunamn och varifrån dessa namn kommer.  

 
8. Stadsvandring: En verklig stadsvandring är alltid att föredra men på grund av 

begränsad tid fick stadsvandringen ske i klassrummet med en karta som 
underlag. Inför den fiktiva stadsvandringen hade vi tittat på och diskuterat 
kartornas utseende för att öka elevernas förförståelse. Stadsvandringen skedde 
i berättad form utifrån 1800- talet. Syftet med uppgiften var att eleverna 
utifrån kända ställen i Linköping skulle få en inblick i hur dessa platser såg ut 
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och vad de användes till förr. Dessutom ger en stadsvandring tillfälle att öva 
geografiska begrepp. 

 
9. Torparlivet: Många elever saknar insikt i varför så många människor levde på 

landsbygden. Vi ville ge en bakgrund till detta liv och hur det gestaltade sig. 
Många saker som är självklara idag som att tvätta sig, städa, åka bil och 
förvara mat fungerade annorlunda förr. Hur dessa saker skedde förr har 
många av dagens elever bristande kunskaper om. Utgångspunkten för 
lektionen var en bild på ett torp och dess invånare.  

 
10.Verktyg och redskap: Att självklara saker såsom elektricitet, bilar, snabbköp 

inte fanns för 150 år kan vara svårt att förstå. För att på ett konkret sätt göra 
eleverna medvetna om att vardagslivet såg annorlunda ut för 150 år sedan fick 
de undersöka gamla verktyg och redskap. Redskapen som vi hade med oss var 
vanliga vardagsredskap förr. Några exempel var kafferostare, kardor, ullsax, 
kötthackor. I grupper fick eleverna försöka lista ut vad det var för redskap och 
i vilket sammanhang de användes.  

 
11. Historiekryss & utvärdering: Som avslutning på arbetsområdet fick eleverna 

ett test med 1, X, 2 frågor. Frågorna berörde alla ingående moment. Efter 
historiekrysset fick eleverna enskilt utvärdera arbetsområdet och sin egen 
arbetsinsats. 

 
6.6 Utvärdering av arbetsmomenten 
 
En viktig del i ett projektarbete är att utvärdera och ompröva. Vi hade 
undervisning i två klasser vilket innebar att vi hade möjlighet att utvärdera och 
göra eventuella förändringar under tiden. Som lärare strävar man hela tiden efter 
att göra förbättringar i arbetet.  
Vi kommer här att kort utvärdera varje moment för sig. Vi redovisar momenten i 
den ordning de genomfördes. 
  
• Min släkttavla: Många elever uppfattade denna uppgift som svår. En orsak till 

detta kan vara att många lever i splittrade familjer och kanske inte har så stor 
kontakt med sin biologiska släkt. Resultaten var mycket skiftande. Det som 
förvånade oss var att många inte kände till namnet på sina mor- och 
farföräldrar. De elever vars familj invandrat till Sverige från olika länder hade 
en mycket god kunskap om sin släkt och kunde gå långt tillbaka i tiden. Vi 
kände att detta moment var en bra start på arbetsområdet. Vi kunde på så sätt 
utgå från eleverna. En naturlig fortsättning på en släkttavla är att intervjua 
mor- och farföräldrar hur det var när de var unga. 

 
• Bildspel: Detta moment krävde stor och omfattande förberedelse. Vi letade 

efter gamla bilder från Linköping och var även själva ute och fotograferade 
för att visa motsvarande bilder i dagens tappning. Under bildspelet berättade 
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vi olika fakta om Linköping. För att visa ett bildspel krävs teknik som inte 
finns på alla skolor. Varken lärare eller elever är vana vid bildspel, vilket 
gjorde att det blev ett annorlunda men mycket uppskattat inslag i 
undervisningen. En bild säger mer än tusen ord. Till bilderna ställdes många 
frågor. Vi kunde konstatera att momentet var ett lyckat drag för att få igång en 
diskussion. 

 
• Östgöta Correspondenten- Arbetshäfte: Ett faktaspäckat häfte men lite för 

svårt för en omogen sjua. Vi insåg detta och omarbetade lektionen till nästa 
elevgrupp. Istället för enskild läsning valde vi att läsa innehållet högt 
tillsammans. Några elever är vanemänniskor och vill ha en traditionell 
lärobok där de vet precis hur de ska göra. När det blir förändringar kan det 
uppstå osäkerhet hos dessa. Det som uppskattades mest i häftet var de gamla 
annonserna trots svårigheter att tyda text och språk.   

 
• Arbetsfrågor: Det är viktigt att träna studieteknik. Många av eleverna i den 

här åldern är mycket bekväma och söker hela tiden lättaste vägen. Eleverna 
behöver träning i att läsa faktatexter och att själva försöka klura och fundera 
ut svar på frågor som inte har något givet svar.  

 
• Att skriva en annons: Trots en relativt svår uppgift var resultaten 

överraskande mycket positiva. Många elever tyckte uppgiften var rolig och 
hade kreativa lösningar. Det är svårt att förstå att föremål som är självklara 
idag, inte fanns för 150 år sedan.  

 
• Kartkunskap: Eleverna hade innan detta arbetsområde läst geografi. Detta 

gjorde att de lätt kunde läsa och tyda kartor.  
 
• Ortnamn & gatunamn: Detta moment uppskattades av eleverna. Det blev 

livliga diskussioner om deras hemvist och de olika vattenmätpunkterna. Namn 
och ursprung fascinerar elever och är tacksamt att arbeta med. 

 
• Stadsvandring: Självklart är det bäst att ta med sig eleverna ut i den verkliga 

historiska miljön. Tyvärr kunde vi inte göra detta. Vi tror att elevernas 
intresse hade ökat om en verklig stadsvandring hade kunnat göras. Känslan att 
se och gå på historiska marker saknades.  

 
• Torparlivet: Muntligt berättande och dramatiserande fascinerar och fängslar 

elever. Som lärare ger det extra glöd att berätta när man ser att man har 
elevernas fulla uppmärksamhet. Genom berättandet kan man locka med 
eleverna in i historien. Det är inte bara krig som fascinerar. För en tonåring 
kan det vara lika fängslande och hemskt att läsa och höra om städning och 
hygien på 1800- talet.  
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• Verktyg & redskap: Den absoluta höjdpunkten under hela arbetsgången var 
när eleverna fick i uppdrag att undersöka verktyg och redskap från förr. Den 
positiva inställningen till uppgiften tror vi beror på att det mesta som görs i 
skolans högre år är av teoretisk art. En praktisk uppgift som denna fångar 
därför elevernas intresse. 

 
• Historiekryss & utvärdering: Arbetsområdet avslutades med att eleverna 

enskilt fick göra ett test. Testet var utarbetat som en tipsrad med tre olika 
svarsalternativ 1, X, 2. Frågorna utformade vi utifrån projektets olika 
moment. Utifrån provresultaten kunde vi se att de allra flesta lyssnat och varit 
aktiva under lektionerna. Förhoppningsvis har de också fått kunskaper som de 
kan bära med sig. Efter historiekrysset fick eleverna enskilt utvärdera 
arbetsområdet och sin egen insats.  

 
6.6.1 Elevernas utvärdering av arbetsområdet 
 
Den utvärderingsblankett som eleverna fick fylla i efter genomfört arbetsområde 
bestod av sex frågor.69 Två av dessa hade följdfrågor där eleverna fick chans att 
utveckla sina svar. Vid utvärderingstillfället satt eleverna en och en och fyllde 
enskilt i blanketten. Uppgiften var anonym och frivillig. 
Utifrån elevernas utvärderingar har vi sammanställt diagram. Elevgruppen 
bestod totalt av 42 elever. En av eleverna var sjuk vid utvärderingstillfället, 
varför diagrammen redovisar 41 elevers svarsfrekvens.  
 
I anslutning till varje enskilt diagram presenteras resultat och utvärdering.   
 
Fråga 1: Jag tycker historia är… 
 

        Figur 1. 
 
Vi valde att ta med denna fråga i utvärderingen för att undersöka elevernas 
grundinställning till historia. Tretton av eleverna har inställningen att historia är 
tråkigt. Endast åtta av eleverna finner historieämnet roligt medan tjugo inte har 
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någon specifik inställning. Även under tidigare praktikperioder har vi fått 
uppfattningen att historia anses vara ett tråkigt ämne. De elever som tycker att 
historia är tråkigt kan ofta ”smitta” av sig och påverka de likgiltiga eleverna. 
Tyvärr kan dessa elever då anta en mer negativ inställning.  
 
Fråga 2: Vi har arbetat med Linköping 150 år tillbaka. Hur tycker du att 
historieundervisningen har varit? 
 

         Figur 2. 
 
Vi ville med denna fråga få en bild av hur eleverna har uppfattat vår 
undervisning. Diagrammet redovisar att tjugofem elever fann 
historieundervisningen, som de haft tillsammans med oss, som ganska 
intressant. Ytterligare tretton fann undervisningen intressant medan endast nio 
fann den ointressant. Detta kan jämföras med resultatet i föregående diagram 
(figur 1). Trots en relativt negativ inställning till historieämnet kan man se att 
flertalet av eleverna har tyckt att undervisningen varit tämligen intressant. Den 
slutsats vi kan dra av detta är att den lokalhistoriska undervisningen har varit 
lyckad. Vi har fått flertalet elever att tycka att det har varit ett intressant 
arbetsområde. Vi kan vidare hoppas på att lokalhistorien har bidragit till att 
synen på vad som är historia har vidgats och i viss mån ändrats. 
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Fråga 3: Har du lärt dig något nytt? 

          Figur 3. 
 
Hela trettiosju av eleverna anser att de efter avslutat arbetsområde lärt sig något 
nytt. Endast tre elever ansåg att de inte hade utökat sin kunskap i ämnet historia. 
Genom detta kan vi konstatera att även några av dem som fann undervisningen 
ointressant (figur 2) ändå har lärt sig något nytt. I samband med denna fråga 
ville vi även att eleverna skulle ge förslag på något de lärt sig. Eleverna nämner i 
sina svar att de nu vet hur Linköping sett ut, vilka industrier som fanns, att 
storleken på staden skilde sig från idag och vad olika namn betyder. En del 
elever nämner att de lärt sig om Vikingstads utveckling, hur torpare levde och 
att det förr i tiden var smutsigt och äckligt inomhus. Många elever nämner också 
redskapen och verktygen. De vet nu hur de såg ut förr och vad man använde 
dessa till.  
 
Fråga 4: Hur har din arbetsinsats varit? 
 

          Figur 4. 
 
Det är intressant att fråga elever hur de anser att deras arbetsinsats varit. Ofta 
brukar lärarens och elevernas åsikter skilja sig i dessa frågor. På vår fråga 
svarade de flesta elever att de arbetat bra eller haft en godkänd insats. Två elever 
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ansåg att deras arbetsinsats var dålig vilket också märktes i klassrummet under 
lektionstid. Fyra av eleverna har inte besvarat frågan. Om vi hade utvärderat 
elevernas arbetsinsats hade resultatet blivit annorlunda.   
 
Fråga 5 på utvärderingsblanketten handlade om att rangordna 
historieundervisningens olika delmoment. Eleverna fick rangordna från 1-7 där 
1 motsvarade det mest intressanta och 7 motsvarade det minst intressanta. Vissa 
delmoment behandlades under samma lektion vilket medförde att eleverna 
kunde ha svårt att skilja dem åt. Vi valde därför att föra samman några moment i 
utvärderingsblanketten.  
 
Det var svårt att konstruera ett lämpligt diagram där alla delmoment kunde 
jämföras med varandra. Vi valde därför att göra en överskådlig tabell som 
visade elevernas rangordning. Rangordningen sammanställdes efter uträknat 
medelvärde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
        Figur 5a. 
 
I tabellen framgår hur populära de olika momenten var. För att tydliggöra hur 
eleverna rangordnat och för att visa de skiftande valen eleverna gjorde, har vi 
valt att redovisa det mest intressanta/minst intressanta momentet i diagramform.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Momentens rangordning 
 
1     Verktyg & redskap + torparlivet 
 
2     Bildspel 
 
3     Ortnamn 
 
4     Stadsvandring + karta 
 

5     Annonsuppgift 
 

6     Släkttavla 
 

7     Östgöta Correspondenten 
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Fråga 5: Det mest intressanta momentet. 
 

          Figur 5b. 
 
Det mest intressanta delmomentet i historieundervisningen var verktyg & 
redskap + torparlivet. Detta var moment med praktiskt innehåll, vilket vi tror 
eleverna uppskattade. 
 
Fråga 5. Det minst intressanta momentet. 

          Figur 5c.                               
       
Östgöta Correspondenten var det moment som eleverna tyckte var minst 
intressant. Resultatet kan bero på det traditionella arbetssättet med faktatext och 
frågor samt att flera tyckte att det var svårt. 
Resultatet av elevernas rangordning (figur 5a) visar på stor variation. Att 
resultatet varierar så kraftigt kan ha olika anledningar. Elevernas intresse, 
tidigare kunskaper och undervisningssätt, samt i viss mån bekvämlighet 
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påverkar säkerligen hur eleverna rangordnat. Rangordningen överraskade oss 
inte. Östgöta Correspondenten innehöll mycket fakta, vilket en del elever tyckte 
var för arbetsamt. Bildspelets popularitet tror vi till stor del beror på ett 
annorlunda och fängslande inslag i undervisningen. I vår historieundervisning 
kan vi konstatera att annorlunda arbetssätt, friare övningar, diskussion och 
praktisk övning var de moment som uppskattades mest av eleverna. De mer 
traditionella momenten som består av att läsa och skriva har varit mindre 
uppskattade. Genom att eleverna får rangordna kan man klart se vad eleverna är 
intresserade av och vad som kan vara värt att arbeta vidare med.   
 
Fråga 6: Har den här historieundervisningen varit annorlunda jämfört med den 
historieundervisning du är van vid? 
 

         Figur 6 
 
Tjugo elever svarade att historieundervisningen som vi haft hand om inte var 
annorlunda, medan nitton svarade att den hade varit annorlunda. Vi vet att dessa 
elever kom ifrån olika skolor och vi kan utifrån detta dra slutsatsen att de hade 
haft olika undervisningsformer och arbetssätt, varav lokalhistoria kan vara ett av 
dessa. Denna fråga hade en följdfråga där eleverna fick berätta vad som varit 
annorlunda. Eleverna nämnde att de hade haft mer praktiskt arbete med oss. 
Istället för lärobok hade man häfte, bildspel och undersökande av redskap. 
Eleverna nämnde även att de fått läsa mycket om Linköping och Vikingstad och 
hur det såg ut och var här förr. En stor skillnad var att man inte bara fått läsa och 
skriva utan även tittat på bilder och diskuterat gångna tider. Den tidigare 
undervisningen nämner eleverna som enbart inriktad på att läsa och besvara 
frågor, samt ibland forska. Förut har man inte läst om närmiljöns historia utan 
om "gubbar ute i världen".  
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6.7 Fortsatt arbete 
 
Genom utvärderingen av arbetsområdet drar vi slutsatsen att det är tacksamt att 
arbeta med lokalhistoria. De flesta elever tycker att det är roligt och lärorikt. 
Vårt arbetsområde innebar att eleverna skulle få grundläggande kunskaper. 
Utifrån dessa kunskaper kan man sedan arbeta vidare med lokalhistoria. Till 
exempel kan detta arbete bestå av att man studerar någon enskild händelse, plats, 
person. Man kan även intervjua mor- och farföräldrar, studera marken vid 
skolan etc. Detta arbetsområde kan också utvidgas med den historiska databasen 
där eleven själv kan få titta på husförhörslängder och forska om olika 
människors livsöden. Arbetsområdet integrerar flera ämnen vilket kan utnyttjas 
fortlöpande i undervisningen. I de klasser där vi har varit kommer läraren att 
anknyta detta arbetsområde till människans bosättning och byar och städers 
utveckling.  
 
6.8 Sammanfattning av det lokalhistoriska projektet  
 
Trots att det har gått många år sedan vi själva gick på låg- och mellanstadiet 
minns vi fortfarande arbetet kring den egna hembygden. Arbetet var inte 
speciellt märkvärdigt men kunskapen präntades ändå fast. Varför? När vi själva 
valde att skriva examensarbete om lokalhistoria ville vi undersöka hur det 
kommer sig att vi så tydligt minns denna undervisning. Frågan Varför? har vi 
burit med oss och ständigt återkommit till i detta arbete.  
 
I examensarbetet valde vi att göra en teoretisk del för att få grundläggande 
kunskaper om lokalhistoria. Vi valde också att själva utföra ett eget projekt 
”Linköping 150 år tillbaka”. Utförandet av ett praktiskt arbete leder till att man 
ser hur ett lokalhistoriskt arbetssätt fungerar i verkligheten. Man får dessutom 
större förståelse för de bakomliggande teorierna. 
 
Innan vi påbörjade vårt lokalhistoriska arbete förstod vi att det skulle krävas 
mycket arbete och tid. Ändå hade vi inte förstått hur stor arbetsinsatsen skulle 
bli. De noggranna förberedelser vi gjorde var viktiga för det resultat vi 
uppnådde. När man teoretiskt planerar ett projekt har man vissa visioner, varav 
några inte infrias när man kommer till verkligheten. Skolan är en styrd värld, 
med tydliga ramar. En stor uppgift för läraren är att ta hänsyn till elevgrupp, 
schemaläggning, kollegors inställning samt att vara flexibel för oförutsedda 
händelser. Tidsbrist är mer regel än undantag i skolans värld. För att undvika 
fallgropar är det viktigt att skaffa sig goda kunskaper om eleverna. Släkthistoria 
kan vara känsligt för barn som är adopterade eller fosterhemsplacerade. Andra 
fallgropar är att tidsschemat spricker och att vädergudarna gör att utflykter och 
andra utomhusaktiviteter måste ställas in. En annan viktig fallgrop är att man 
låter materialet styra för mycket. Det är eleverna och deras frågeställningar som 
ska styra.  
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Historia är inte ett uppskattat SO- ämne bland elever. Detta märkte vi när vi 
skulle starta upp vårt arbetsområde. Många elever hade inställningen att historia 
är torrt och tråkigt och att det handlar om att läsa och svara på frågor. Denna 
inställning påverkade vissa elever negativt till arbetsområdet innan detta ens 
hade påbörjats. Trots denna inställning kände vi att eleverna mot sin vilja 
började tycka att historia var intressant. Eleverna blev nyfikna på historia och 
började fundera på sitt eget ursprung och sin familj. Sannolikt blev de 
intresserade på grund av att undervisningen utgick ifrån dem själva och bjöd på 
varierande och nya arbetssätt.  
 
Vi ville ha en varierad lokalhistorieundervisning där det fanns teoretiska 
uppgifter men även uppgifter av mer praktisk art. Dessa kompletterar varandra 
och skapar förutsättningar för djupare förståelse. Att variera uppgifter är också 
viktigt för att engagera eleverna. De elever som har svårt att läsa sig till kunskap 
får chansen att lära sig genom mer praktiska övningar.  
 
Efter att ha arbetat med det lokalhistoriska projektet känner vi att vi har lyckats 
fånga de flesta elevers intresse. De har fått grundläggande kunskaper och 
förståelse som de kan använda sig av i övrig undervisning. Vi har lyckats få 
eleverna att börja ställa frågor om varför samhället ser ut som det gör idag. 
Eleverna har fått perspektiv och börjat fundera över gårdagen och hur framtiden 
kommer att se ut. Genom att lyfta fram den lilla människans historia har 
eleverna fått förståelse för att de är en del av historien. Samspelet mellan NO- 
och SO- undervisningen har också bidragit till djupinlärning och en ökad 
helhetssyn. Efter projektets genomförande känner vi att lokalhistoriskt arbetssätt 
är ett väl fungerande arbetssätt i skolan.  
 
De resultat som uppnåddes med projektet hade troligtvis kunnat uppnås på andra 
sätt. Det viktigaste i vårt projekt var inte resultatet i sig självt utan vägen dit med 
tankar och funderingar kring historia. Vi tror att intresset och förståelsen har 
ökat hos de flesta elever. Det är omöjligt att hitta ett undervisningssätt som 
passar precis alla. Självklart måste man fundera på vad man ska göra för att 
locka de elever som visar negativ inställning.  
 
Att genomföra ett lokalhistoriskt arbete har gett oss stora kunskaper. Vi vet 
vilken arbetsinsats som krävs men också vilken utdelning arbetet kan ge. För att 
skapa en bra undervisning måste man ha eleverna med sig. Det är därför viktigt 
att utgå från eleverna och anknyta till deras närmiljö och intressen. Ett önskemål 
till nästa gång är att dela upp arbetsområdet på fler veckor. Kunskaperna hinner 
då befästas hos eleverna innan man börjar med något nytt.  
Efter genomförandet kan vi konstatera att eleverna har intresse för den egna 
historien. Det gäller ”bara” att hitta rätt väg efter individ och intresse.  
Med praktiska inslag i undervisningen kan man väcka intresse även hos de 
elever som har negativ inställning. Muntligt berättande är ett redskap som ofta 
underskattas. Det muntliga berättandet fascinerar elever och har stor 
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genomslagskraft. Att berätta leder till vinster i undervisningen i form av 
elevintresse och engagemang.  
 
En av vinsterna med lokalhistoriskt arbete är att man utnyttjar den näraliggande 
miljön och på så sätt utgår från eleven. Lärare och elever samspelar då mer i 
undervisningen. Eleverna känner att även de är viktiga i undervisningen. Det blir 
ett givande och tagande. En annan fördel är att man med bra resultat kan 
integrera fler ämnen. Genom integrering kan praktiska moment lyftas fram. 
Ämnesintegration ger även vinster i elevernas helhetssyn då de får samma sak 
belyst på olika sätt. Som lärare finns det också en vinst med integrering. Då fler 
kollegor är inblandade kan man stödja varandra i arbetet. Arbetsbördan kan 
fördelas och på så sätt kan lärarna öka sitt engagemang för arbetet. När man 
integrerar ser man som lärare inte bara till sitt eget ämne, utan istället ser man 
till helheten.   
 
Det finns gott om möjligheter att arbeta lokalhistoriskt. Den enda förutsättning 
som egentligen behövs är ett stort engagemang hos läraren. I närmiljön finns 
alltid saker att anknyta till oavsett om man undervisar i staden eller på 
landsbygden. Arbetet kan kretsa kring en ytas historia, en byggnad, en speciell 
händelse eller person osv. När man arbetar med lokalhistoria upptäcker och ser 
man nya vägar och stickspår att gå vidare på.  
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7. Diskussion 
 
Genom television och andra medier har gamla saker och antikviteter blivit ett 
stort intresse för många. Minnen och berättade historier om livet förr ger en 
romantisk bild av det gamla livet på landet. Många söker sig på nytt tillbaka till 
ursprunget. Det lokalhistoriska intresset i Sverige är mycket stort. Det finns flera 
organisationer och bildningsförbund som anordnar kurser i släkt- och 
hembygdsforskning. Till detta intresse kan man hitta flera orsaker. En av dessa 
orsaker kan vara att många människor lever i splittrade familjer och därför söker 
sina rötter. Rötterna kan både bestå av att hitta sina förfäder men också att finna 
torp, släktgårdar etc. Trots denna intressevåg bland befolkningen syns inte 
lokalhistoria i någon större grad i skolans verksamhet. Varför? 
 
Genom tiderna har lokalhistorien haft skiftande ställning i undervisningen. År 
1919 blir hembygdskunskap ett eget ämne på schemat. I Lgr 80 får inte historia 
stå som ensamt ämne utan inkluderas i de samhällsorienterande ämnena. 
Likafullt står det tydligt att min egen historia, hembygdens och ortens historia 
ska behandlas. I Lpo 94 nämns inte lokalhistoria över huvud taget. Lokalhistoria 
som ämne har fått en undanskymd plats i läroplanen och kursplanerna. Det finns 
dock hänvisningar att skolan ska använda sig av närmiljön i undervisningen. 
Skolan ska enligt Lpo- 94 ha ett aktivt samspel med det omgivande samhället. 
Hur detta samspel fungerar i praktiken kan man diskutera.   
 
För att uppnå kursplanens mål för historieämnet anser vi att lokalhistoria är en 
nödvändighet. Dessa rader ur Lpo 94 talar för lokalhistoriska inslag i 
undervisningen. 
 

Historia skapas varje dag i små och stora sammanhang. Eleverna har 
själva med sin familj, sin släkt, sin hembygd och sitt land en historia. 
Kunskaper om denna ger förståelse för människor och deras 
livsvillkor under skilda epoker och därmed referensramar för 
förståelse av skeenden i nuet och förväntningar inför framtiden. 
Genom att studera historia och knyta ihop generationers erfarenheter 
kan en djupare kulturell identitet utvecklas. I en gemensam 
referensram ingår kunskaper om den egna historien, hembygdens 
historia och grunderna i den svenska och nordiska historien. 70 

 
Varför har lokalhistoria trots detta yttrande i Lpo 94 inte fått något större 
genomslag? För att skolorna ska anamma lokalhistoriskt arbete tror vi att 
läroplan och kursplan måste vara tydligare. Många lärare har inte kunskap om 
vad lokalhistoria innebär och hur man kan använda sig av denna. 
Lärarutbildningen har en viktig roll att förmedla lokalhistoria till de 
lärarstuderande. Inom utbildningen bör man diskutera lokalhistoriens 

                                                 
70 Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier.s.77 
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möjligheter för att inspirera till användande i skolan. För att underlätta 
lokalhistoriskt arbete är positivt inställda kollegor viktiga. Utan stöd av andra 
begränsas möjligheterna bland annat i fråga om schemaläggning och integration. 
Andra orsaker till att många väljer bort lokalhistorien kan vara att man som 
lärare inte känner till orten och dess historia. Som lärare måste man vara påläst 
inom ämnet vilket kräver en långsiktig planering. Många anser att det inte finns 
någon tid att planera för lokalhistoriskt arbete. Den planeringstid som finns 
ägnas åt mer "väsentliga" saker. En annan nackdel är att det inte finns något 
färdigproducerat material. Det krävs mycket arbete och tid för att förbereda, 
skapa och genomföra eget arbete. Vi tror att en del lärare undviker lokalhistoria 
på grund av att de har en uppfattning att lokalhistoria inte uppskattas av 
eleverna. Den lokala historien bjuder sällan på sådana knalleffekter, i form av 
krig och slagfält, som Elam diskuterar. Däremot tror vi att dessa effekter finns, 
fast i annan form. I vårt projekt upptäckte vi ett intresse för dåtidens brist på 
hygien. Sådana saker och företeelser kan uppfattas som minst lika intressanta.  
 
Idag är det de lokalhistoriskt intresserade lärarna som försöker arbeta aktivt med 
lokalhistoria. Centrum för lokalhistoria har en viktig roll då de kan nå ut och 
bidra till att fler lärare upptäcker lokalhistoriens möjligheter, för oavsett om man 
väljer att arbeta på landsbygden eller i stadsmiljö finns det närmiljö att utnyttja. 
Den historiska databasen som finns i Linköping öppnar också upp nya 
möjligheter att arbeta med lokalhistoria. 
 
Det finns flera starka skäl till varför man ska ägna sig åt lokalhistoria i 
undervisningen. Ur pedagogisk synvinkel ser man fördelar genom att historien 
blir konkretiserad. Det komplexa blir mer begripligt för eleverna. När eleverna 
känner att de förstår ökar också intresset. I en mångkulturell värld som vi lever i 
är det viktigt att ha allmänbildning och kunskaper både för att förstå oss själva 
och vårt handlande, men även för att förstå vår omgivning. I lokalhistorien 
tränas eleverna att se olika perspektiv bland annat hur historien påverkar dagens 
händelser. Lokalhistoria bör dock sättas in i ett meningsfullt sammanhang för att 
tydliggöra och visa på historiska samband. Eleverna kan då få ett sammanhang 
och bildar också en helhetssyn. Det finns även existentiella skäl som talar för 
lokalhistoria. Många ungdomar grubblar över stora livsfrågor och sin identitet. 
Genom lokalhistoria kan man komma nära sina rötter.  
 
Lokalhistorisk undervisning är bra ur många synvinklar. En av de största 
vinsterna är att den väcker intresse i en tid då historia inte är ett populärt ämne. I 
den lokalhistoriska undervisningen utgår man från det kända och går mot det 
okända. Detta underlättar elevernas förståelse och skapar också ett intresse. Det 
historiska perspektivet ändras i lokalhistorisk undervisning. Lokalhistoria ger en 
mångfald. Historien blir levande genom olika personers livsöden. På så sätt kan 
man uppnå en nyansering. I lokalhistoria studeras inte bara kungar och 
framgångsrika personer, här finns chans att se den lilla människan och vad 
han/hon bidragit med. Genom lokalhistoria får eleverna se personer och 
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händelser skildrat ur olika samhällsklasser och synvinklar. Förr i tiden tror vi det 
var vanligare att man hemma diskuterade och muntligt berättade om gångna 
tider. Idag tar sig många familjer inte tid att göra detta. Vi tror att människan har 
ett grundläggande behov av att veta mer om sin bakgrund. I vårt lokalhistoriska 
projekt visade eleverna intresse för att lära mer om den vanliga människans 
historia, den människa som skulle ha kunnat vara en släkting.  
För att göra historieämnet hanterligt och få eleverna att uppfatta tidsperspektiv, 
förstå personers levnadsöde och händelser och hur dessa har påverkat och 
präglar dagens samhälle, anser vi att lokalhistoria i skolan är en nödvändighet. 
Historieämnet blir konkretiserat.  
 
I detta arbete valde vi att beskriva några olika arbetssätt som vi tycker att man 
kan utnyttja i den lokalhistoriska undervisningen. Ofta är historieundervisningen 
mycket teoretisk. Ett undersökande och tematiskt arbetssätt där man integrerar 
skolans olika ämnen är vi mycket positiva till. Vi tror att detta underlättar och 
förstärker inlärningen, inte minst när man arbetar med lokalhistoria. Eleverna får 
möjlighet att lära med hela kroppen vilket många pedagoger och pedagogiska 
inriktningar förespråkar bl. a. Freinet och Bifrost. Konkreta och praktiska 
moment blir vanliga i undervisningen, handens och tankens arbete värderas lika 
högt. De elever som har svårt att teoretiskt läsa sig till kunskap kan på så sätt 
tillvarata ny kunskap genom det praktiska och estetiska arbetet. Den 
lokalhistoriska undervisningen använder sig ofta av uterummet och tillvaratar 
praktiskt arbete ex. modellskapande, undersökningar av gamla lämningar. Vi 
upplevde själva genom vårt projekt att praktiskt arbete lönar sig, både vad gäller 
engagemang och bestående kunskaper.  
 
Den problembaserade och undersökande inlärningen som Dewey och Bruner 
representerar underlättas med lokalhistoriska studier. Bruner menar att eleverna 
får arbeta som miniforskare. Eleverna tränas i att ställa egna frågor, reflektera 
och komma med lösningar. Inom lokalhistoria finns mycket att undersöka och 
eleverna får hitta svar och lösningar.  
Möjligheterna i lokalhistoria är enligt vår mening gränslösa. Genom att arbeta 
med lokalhistoria tror vi man blir bättre på att utnyttja anknytningen till eleven.  
 
När det gäller själva undervisningen i lokalhistoria finns det mycket positivt att 
uppmärksamma. Trots att arbetet kräver mycket tid och förberedelser upplevde 
vi undervisningen som mycket inspirerande. Eleverna är mycket spontana och 
ifrågasättande. Hela tiden får man respons på sitt arbete. Annorlunda arbetssätt 
är en fördel för att fånga vissa elevers intresse. Vi utgick från eleverna, deras 
släktingar och närmiljön för att öka förståelsen, intresset samt för att skapa en 
tidsuppfattning. Diskussionen om historieundervisningens tidsföljd är intressant. 
Ska historien läsas från nutid till dåtid eller tvärtom? Att elever har problem med 
tidsuppfattningen är välkänt. I lokalhistorien förespråkar paret Graninger att man 
ska börja från eleven och gå bakåt i tiden. Vi tror att detta kan göra historien mer 
begriplig för eleverna samtidigt som de känner att detta är något som är 
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angeläget för dem. De ser att det handlar om dem själva. Svårast att vända på 
historien tror vi att de vuxna har. Eleverna är ännu så länge inte inkörda på att 
tänka kronologiskt.  
 
I dagens läroböcker samlas flera hundra års fakta på några sidor. Texterna blir 
lätt snuttiferade dvs. man tar bara med det allra viktigaste. På så sätt försvinner 
sammanhang och överblick. För elever som inte får något sammanhang blir det 
då lätt att blanda ihop olika skeenden och personer. Sammanhang och överblick 
är ovärderligt inom historieundervisningen. Inom lokalhistoria kan man undvika 
snuttifiering genom att skapa eget material och hela tiden sträva efter att påvisa 
samband.  
 
I lokalhistorieundervisningen blir lärarrollen av annan karaktär, man arbetar mer 
som handledare än föreläsare. Detta leder till att elevens egna frågor får större 
genomslagskraft i undervisningen.  
  
Det finns lokalhistoriska inslag i historieundervisningen på många håll. 
Framförallt har vi uppfattat att lokalhistoria används i grundskolans lägre år. I 
undervisningen talar man om livet förr, besöker hembygdsgård, kyrka etc. 
Mestadels är det en enda lärare som undervisar klassen. Detta förenklar 
planering samt att läraren kan styra sin egen tid och vara mer flexibel. Läraren är 
inte bara inriktad på ett ämne utan strävar mot en helhetssyn på undervisningen. 
Ofta förekommer temaarbete och samarbete över stadiegränserna. 
I grundskolans senare år blir undervisningen mer ämnesinriktad. Högstadiet har 
mycket traditionell undervisning med läroboken som utgångspunkt. Fler lärare 
är inblandade i klassen och dess arbete, vilket gör att man bara ansvarar för sitt 
eget ämne. Läraren har ingen chans att töja på tidsramarna, det finns mycket 
som ska hinnas med och då verkar inte lokalhistoria prioriteras.  
Vårt lokalhistoriska projekt utfördes på högstadiet. Det innebar anpassning till 
schema och vårt huvudämne. Inga avvikelser kunde göras, vilket kändes 
begränsande. Om vi hade kunnat hade vi velat integrera mera för att skapa större 
sammanhang. Detta tror vi kan vara lättare på låg- och mellanstadiet.  
 
Detta arbete har bekräftat våra teorier om lokalhistoria. Lokalhistoria borde 
användas mer i skolan. Det finns många möjligheter att anknyta närmiljön till 
undervisningen. Att arbeta med lokalhistoria behöver inte som i vårt fall handla 
om ett helt projekt utan kan vara inskott för att belysa och konkretisera den 
”ordinarie” undervisningen. Genom att utgå från miljöer och fenomen som 
ligger eleverna nära uppnås större förståelse och intresse. Lokalhistoria är ett 
tacksamt ämne när det gäller att få med multimedia och IT. Idag när IT- 
samhället växer finns det möjlighet att tillvarata de historiska dokument som 
finns i lokala databaser. Detta tror vi kommer att utnyttjas mycket i framtiden. 
Kanske är det detta arbetssätt som kommer att locka fler lärare att engagera sig 
och utnyttja lokalhistorien i undervisningen. 
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Skolans värld måste använda sig mer av verkligheten. Världen är inte uppdelad i 
onaturliga bitar, därför ska inte heller skolan vara det. För att engagera elever 
måste man anknyta undervisningen till eleverna själva och det man har runt 
omkring sig. Läraren påverkar också undervisningen. En engagerad lärare som 
tror på det han gör ger positiva effekter i klassen.  
Lokalhistoria är ett tacksamt ämne för att öka elevernas helhetssyn. Genom att 
vandra från det lilla till det stora, från det lokala till det globala ökas förståelsen 
och eleverna kan jämföra och dra slutsatser. Det är viktigt att i de lokalhistoriska 
diskussionerna även få med omvärlden. Vi är själva övertygade om att 
lokalhistoria kan hjälpa eleverna till en helhetssyn.  
 
Det här arbetet har visat oss möjligheterna att använda lokalhistoria i skolan. Vi 
har fått en inblick i hur det är att arbeta lokalhistoriskt och även insett vikten av 
arbetet för att fånga upp och intressera elever. Vi tror att man genom lokal-
historisk undervisning kan grunda ett historiskt intresse som sträcker sig in i 
framtiden. 
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