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Abstract 
Tanken bakom det här arbetet har varit att plocka fram lokalhistoria som undervisningsmetod. Min önskan är att jag genom detta 
arbete ska kunna inspirera andra lärare att använda närmiljön i undervisningen.  
 
Alla kursplanerna för de fyra SO-ämnena talar för undervisning i lokalhistoria. Det finns tydligt formulerade hänvisningar om att 
eleverna ska vara förtrogna med sin hembygd. Både hur den ser ut idag och hur den såg ut förr. Vidare ska de känna till vilka 
faktorer som format och påverkat närmiljön.  
 
Vidare har jag valt att genom litteraturstudier plocka fram olika metoder, vilka man kan använda sig av vid studier av närmiljön. 
Dessa metoder är förlagda till landsbygdsmiljö men kan med fördel och vissa modifieringar överföras till stadsmiljö. Var man än 
jobbar som lärare finns det en närmiljö att använda sig av. Metoderna som redovisas i arbetet är anpassningsbara och kan 
användas i vilken miljö man än befinner sig. 
 
Genom praktiska erfarenheter dras slutsatsen att lokalhistoria är tacksamt att jobba med. Det är lätt att få eleverna engagerade 
eftersom undervisningen sker i en miljö som är välkänd för dem. Lokalhistoria innebär en hel del merarbete för läraren men jag 
anser att resultatet är mödan värt. 
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,QOHGQLQJ 
 
Historia har alltid fascinerat mig. Att läsa om gångna tider och tidigare människors 
levnadsvillkor intresserar mig. Även de gamla dammiga kungarna är intressanta trots att de 
kan vara lite svåra att hålla isär. Mitt intresse för lokalhistoria vaknade i åk 9. Det var första 
gången under mina år i grundskolan som jag fick läsa om min hembygd. Att få läsa om platser 
man känner till och förhoppningsvis har besökt är en speciell upplevelse. Jag upplever att 
banden till hembygden stärks genom att man får studera den ur olika vinklar bl.a. en historisk 
vinkel. 
 
Men vad är lokalhistoria egentligen? Nationalencyklopedin har följande definition;  

”Lokalhistoria: 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, ett tillvägagångssätt 
som är vanligt i akademisk forskning. Inte bara i ämnet historia utan också i etnologi och 
kulturgeografi finns en lokalhistorisk tradition som inbegriper allt från äldre typer av 
bygde- och byundersökningar till dagens studier av lokalsamhället.” 
(Nationalencyklopedin, band 12, s.426) 

 
Enligt nationalencyklopedin har intresset för lokalhistoria ökat i Europa efter andra 
världskriget. Storbritannien har lokalhistorisk forskning med gamla traditioner. Under 1950-
talet fick lokalhistoria självständig status vid universitetet i Leicester. Även i Frankrike finns 
ett växande intresse för lokalhistoria. Sverige har lokalhistorisk forskning och undervisning 
vid flertalet högskolor och universitet. Flera organisationer, museer och arkiv bedriver olika 
former lokalhistorisk verksamhet. (Nationalencyklopedin band 12, s.427) 
 
Som lärare får man ofta höra från eleverna att SO är tråkigt. Beror det på ämnet eller på 
undervisningsmetoderna? SO är ett brett ämne med många möjligheter. Det gäller att ta till 
vara på ämnets bredd och möjligheterna. Jag tror att lokalhistoria kan vara ett sätt att utnyttja 
ämnets variationsmöjligheter. Det är ett arbetsområde där många ämnen kan integreras och 
där teori kan varvas med praktik. Eleverna får genom att studera närmiljön en chans att 
använda alla sina sinnen. Jag anser att skolan måste bli bättre på att utnyttja det som finns 
utanför klassrummets väggar. Lokalhistoria är en metod för att komma utanför klassrummet. 
Det kan dessutom vara metoden för att få bort tråkighetsstämpeln från SO-ämnet. 
 
Alla mina bakomliggande tankar har gjort mig nyfiken på hur man kan undervisa i 
lokalhistoria. Kursen, Närsamhället som kunskapskälla 5 p, har fungerat som en 
inspirationskälla. Men hur ska man göra och vilka metoder finns det att använda sig av? 
 
6\IWH�RFK�SUREOHPIRUPXOHULQJ�
Syftet med mitt arbete är att skapa en sammanställning av olika sätt och möjligheter att arbeta 
med lokalhistoria. Jag vill inspirera andra lärare och mig själv till att ta till vara på närmiljön 
och använda den i undervisningen. Därav vill jag plocka fram olika metoder för hur man kan 
använda närmiljön i undervisningen.  
 
De frågeställningar jag har arbetat utifrån är: 

¾�Vad säger Lpo-94 och kursplanerna om undervisning i lokalhistoria? 
¾�Hur man kan utnyttja närmiljön i undervisningen? 
¾�Hur fungerar olika metoder i praktiken på en skola i landsbygdsmiljö? 
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/LWWHUDWXUVWXGLHU�
Genom litteraturstudier har jag samlat på mig idéer om vad man kan göra i lokalhistoria. Det 
finns inte några större mängder litteratur skriven om lokalhistoria och undervisning. Det som 
finns är dock användbart. 
 
De olika exempel jag har valt att redovisa är alla förknippade med lokalhistoria på 
landsbygden. Exemplen kan med fördel och vissa modifieringar överföras till stadsmiljö och 
även användas där. Anledningen till att jag har valt att inrikta mig på landsbygdsmiljö är att 
den undervisning jag fått i lokalhistoria har till största delen varit anpassad till stadsmiljö. 
Därav ville jag studera närmare vad man kan göra med lokalhistoria och undervisning på 
landsbygden. 
 
3UDNWLVND�VWXGLHU�
Efter att ha läst om olika sätt att undervisa i lokalhistoria ville jag ut i verkligheten och prova. 
Jag ville se elevernas inställning till lokalhistoria och hur olika metoder mottogs av eleverna. 
 
Min praktiska del av arbetet genomförde jag i en liten landsbygdsskola, i mellersta Sverige. 
Jag valde att göra ett studiebesök vid en borgruin, ett besök på hembygdsgården och mer 
ingående studier kring kyrkan. Förutom olika undervisningsmetoder använde jag mig även av 
en lärarenkät för att få en bild av hur lärarna på den här skolan tycker om att jobba med 
lokalhistoria. Lärarenkäten besvarades av tre lärare. Dessa lärare jobbar med årskurserna 3-6 
på skolan, alltså de klasser där jag genomförde mina praktiska studier. 
 
 Vidare lät jag eleverna delta i två enkätundersökningar. Eleverna var sammanlagt 39 stycken. 
Med den första undersökningen ville jag ta reda på deras förkunskaper om socknens historia. 
Den andra var mer en utvärdering där jag ville få fram elevernas åsikter om metoderna jag 
använt mig av. Eleverna fick fylla i de båda undersökningarna individuellt men hade 
möjlighet att diskutera med varandra eftersom undersökningarna genomfördes i klassrummet. 
 
Det fanns alldeles för mycket som jag ville pröva på alldeles för kort tid. P.g.a. tidsbristen fick 
jag begränsa mig rejält.  
 
 
 
 
 
 
 
 
�
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�
cVLNWHU�RP�KLVWRULHlPQHW 
Några fjortonåriga värmlänningar deltog i en tidningsintervju hösten 1990. ”Ta bort historien” 
utbrast de. ”Om Napoleon blev någonting på sin tid är inget väsentligt att veta idag. Den som 
är intresserad av historia kan läsa det på sin fritid”. De fortsätter: ”Nu är det framtiden som 
gäller. För vi går ju i skolan för att bli någonting”.  De unga värmlänningar konstaterar dock 
att några kamrater märkligt nog tycks intresserade av historieämnet. (Värmlandsbygden 26/10 
1990) 
 
I sin skrift Närheten i historia tar Lars Elam (Elam Lars, Närheten i historia 1992) upp studier 
som visar att historieintresset är nästan 100 % vid ämnets introduktion på lågstadiet. Många 
minns med nostalgisk glädje den gemensamt byggda stenåldersbyn i klassrummet. Därefter 
dalar historieintresset menar Lars Elam. På högstadiet når det sedan sitt bottenläge. Några få 
elever tycks dock behålla intresset under hela skoltiden och in i vuxenlivet.  
 
Många vuxna, hela 82 %, anser att det är viktigt att kunna sin historia. Detta enligt en sifo-
undersökning gjord 1983. (Elam Lars, Närheten i historia 1992) Varför de anser att det är 
viktigt med historia ger undersökningen inte svar på.  
 
Journalisten Ellen Dahlberg har följande förklaring till den frågan.  

”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 mer om hur äldre generationer 
klarade sig under betydligt enklare förhållanden.” (Elam Lars, Närheten i historia 1992) 

 
Det finns de som genom tiderna menat att historieämnet inte alls hör hemma i skolan. Esaias 
Tegnér lär ha sagt att historia inte skulle vara ”ett lämpligt läroämne för barn, knappast för 
ynglingar utan egentligen för mannen”. (Elam Lars, Närheten i historia s.12) Tegnér påstod 
också att ”den enda form varunder barnet kan fatta historien är sagan”. (Elam Lars, Närheten i 
historia s.12) Hans Järta menade att historieämnet kräver mer förstånd att fatta än en pilt 
mäktar. Historiekunskaper hos flickor var inte att tänka på enligt Åke Islings efterforskningar.  
 
Enligt Lars Elam finns skepsisen mot historia i skolan kvar. Det grundar sig i Jean Piagets 
teorier om förståndsutvecklingen hos barn. Han ansåg att renodlat abstrakt tänkande mognar 
först i femtonårsåldern. Nils Gruvberger anser dock att abstrakt tänkande kan uppövas på 
mellanstadiet. Han får stöd av Alexander Loits som menar att ”skillnaderna i elevernas 
förmåga till reception, abstraktion och konstruktivt tänkande, främst de skillnader som beror 
på olika utvecklingsnivåer i olika åldrar skall bemötas med pedagogiska medel”. (Elam Lars, 
Närheten i historia s.12) 
 
Lars Elam menar att svenska lärarutbildare har en stor tro på möjligheten att åstadkomma en 
engagerande och effektgivande historieundervisning tidigt i grundskolan. Detta drar fram 
kravet på närhet i undervisningen. Även den pedagogiska grundregeln att starta i det 
närliggande och sedan stegvis klättra mot det okända lyfts fram.  
 
Nils Gruvberger menar att mellanstadieelever inte bara är intresserade av sin omgivnings 
historia utan ännu mer av ”hur barn i deras egen ålder hade det förr”. (Elam Lars, Närheten i 
historia s.13) Därefter kommer intresset för folks liv och arbete, upptäckter och uppfinningar 
samt sist kungar och drottningar. Långt efter detta kommer landets styre samt krig och fred.  
 
�
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Amerikanen Jerome Bruner ansåg att även de yngsta eleverna måste få tänka, reflektera och 
spekulera kring vad de lärt sig. Han menade att eleverna måste få vandra in i det okända med 
perspektiv från det de väl känner till. I sina undersökningar fann Bruner att eleverna känner 
att deras kunskapserövringar tilldrar sig de vuxnas respekt. Detta om de erövrat sina 
kunskaper av egen kraft. De försök med lokalhistoria som gjorts utifrån Bruners teorier har 
inte alla gånger slagit väl ut. Irriterade föräldrar har undrat när deras barn ska få lära sig riktig 
historia. (Lars Elam, Närheten i historia) Bruner menade att individens lärande följer en viss 
ordning. Kunskapen tar först plats i kroppen, därefter i ögat och sist i förståndet. Utifrån detta 
kan kritiken mot ”katederundervisning” förstås så som att den teoretiskt, verbala 
abstraktionen förmedlas för tidigt. Kunskapen har då ännu inte hunnit sätta sig i kroppen och 
ögat. (Naeslund Lars (1997) Elever som forskar – en didaktisk utmaning. Didaktisk tidskrift. 
Nr 3-4) 
 
Enligt Britt Mogård borde skolan ge ungdomen ett ”historiskt sinne” för att kunna ”dra 
paralleller mellan nutid och dåtid, inte bara i de stora sammanhangen utan i vardagen”. (Elam 
Lars, Närheten i historia s.18) Hon menar att man borde vända på historieundervisningens 
upplägg och istället läsa baklänges d.v.s. börja med nutid och gå baklänges.  
 
Liknande tankar hade Alva Myrdal. Hon sa att det var ”livsfarligt för framtiden” om inte unga 
människor får en ordentlig ”historiesyn”. (Elam Lars, Närheten i historia s.18) Hon ville att 
ungdomarna skulles inse att våra förfäder kunde ha valt annorlunda, att historien kunde ha sett 
annorlunda ut. Vad hade hänt om..? 
 
År 1919 fick lärarna inte bara ett nytt ämne utan också krav på ett nytt arbetssätt. Detta 
arbetssätt beskrivs enligt Lars Elam bäst av Sixten Marklund. ”Lämna skolsalen, gå ut i natur 
och samhälle. Gör iakttagelser, rita och skriv. Läs gärna men låt inte boken bli hela 
lärokursen”. (Elam Lars, Närheten i historia s.26) Marklund betonade ett verklighetsanknutet 
kunskapssökande. Hembygdstudierna får inte bli ”av enbart museal karaktär” utan bli levande 
genom en ständig jämförelse mellan dåtid och nutid.  Vidare anser Marklund att 
hembygdskunskapens tänkta arbetssätt borde höra hemma i hela grundskolan. Lokalhistoria 
kräver insatser av delvis ny art ifråga om metoder, material och planering. I de högre 
årskurserna får det inte bara bli ”beskrivande utan även analyserande och värderande”. (Elam 
Lars, Närheten i historia s.27) 
 
Enligt Lars Elam står och faller lokalhistoria med lärarens förmåga och vilja att ge sig i kast 
med ett annorlunda arbetssätt.  
 
Ylva Wibaeus på Lärarhögskolan i Stockholm (Lärarnas tidning nr 17 2001) 
anser att historia måste börja med eleverna själva om det ska beröra dem. Historia är inte 
vilket ämne som helst. Det är ett rättmätigt krav, ungefär som ditt språk. Historia ger identitet 
menar Ylva. Om eleverna inte ser sig själva i ett sammanhang, hur ska man då kunna begära 
att de ska ta ansvar för något undrar hon?  Historieundervisningen under hennes egen skoltid 
liknar hon vid en gammal vas. Lärarna tog fram den ur hyllan, dammade av, visade upp och 
berättade om den. Därefter sattes den tillbaka i hyllan. 
 
Enligt Ylva är det socialhistoria och mentalitetshistoria som hjälper oss att se människor med 
känslor. På så vis kan man se hur historien har berört människan. Hon menar att vi glömmer 
bort att ge våra elever en framtidstro. Om man inte känner att man kan påverka, tror man inte 
på framtiden. Historien ska visa att människan kan ändra samhällsutvecklingen. Till sina 
elever säger hon att historien visar att människan inte kan sitta och vänta på att få makt. Det 
gäller att ta saken i egna händer.   



 
 
(OHYHUV�KLVWRULHPHGYHWDQGH�
Flertalet lärare undervisar enligt Lars Elam, traditionellt från forntid till nutid. Gun och Göran 
Graninger (Lars Elam, Närheten i historia) tar upp diskussionen om elevers tidsuppfattning. 
Paret Graninger ser skolans historieundervisning som en forntidsgröt. Det är välbekant, menar 
de, att elever rör samman epoker och tidsbegrepp till en suddig tidsgröt. 
Rekommendationerna från flera håll, bl.a. Sydney är att man ska börja med familjehistoria 
och lokalhistoria för att sedan vandra bakåt.  
 
Nanny Hartsmar arbetar vid lärarhögskolan i Malmö (Lärarnas tidning nr 17 2001) och har 
forskat om barns historiemedvetande. Hon tycker att läraren bör använda mycket tid till att 
tala tid. Diskutera vad tid är, att det är påhittat av människan och att olika kulturer har olika 
tidsuppfattningar. Många lärare använder sig av tidslinjer. Detta utan tänka på vad de 
egentligen gör menar Nanny.  Läraren ritar en tidslinje, sätter ut år 0 och pratar om tiden före 
och efter Kristi födelse. Detta upplevs helt oproblematiskt, för vuxna. Vad gäller elever så 
måste läraren anpassa tidsspannet till något som är begripligt för eleverna. Nanny föreslår att 
eleverna får göra en tidslinje över en vanlig skoldag. Då får de förståelsen för dåtid – nutid – 
sedan. Det krävs för att eleverna ska förstå historisk tid.  
 
Det finns ett inbyggt dilemma i kursplanerna anser Nanny. Eleverna ska känna till sin egen 
historia, vilken börjar i nutid och går bakåt. Eleverna ska också läsa världshistorien från dåtid 
till nutid. Nanny menar att eftersom eleverna läser den lilla historien och den stora historien 
får de svårt att koppla ihop dem. Följden blir att eleverna inte förstår vad de själva och den 
egna historien har med historieämnet att göra.  
 
Naturligtvis har olika åldrar sin begränsning vad gäller tidsuppfattning. Desto mindre 
livserfarenhet, desto svårare att förstå innebörden av olika tidsrymder. Därför anser Nanny att 
det är särskilt olyckligt att de allra yngsta barnen i skolan arbetar med de längsta 
tidsperspektiv. I årskurs 1 och 2 läser man oftast om Big bang och stenåldern.   
 
Nanny vände på sin egen historieundervisning och lät eleverna läsa från nutid till dåtid. De 
som hade problem med denna omvändning var de vuxna, för de har lärt sig att det ena bygger 
på det andra. Eleverna hade inga svårigheter, tvärtom. De elever, vilka hade sämst 
förutsättningar i skolan tände på idéen. För dem var det av största betydelse att förstå sin egen 
plats här och nu avgörande för att de skulle förstå meningen med att läsa historia.  
 
Kursplanerna talar också om historiens tre tidsdimensioner, dåtid, nutid och framtid. Enligt 
Nannys forskning talar man sällan om framtiden i undervisningen. Det är synd anser hon. 
Man måste använda historien till något säger hon. Det får inte bara bli en bildningsresa. 
Många lärare hävdar att kronologin i historieundervisningen är ett skelett som eleverna måste 
ha för att sedan bygga på med kött. Detta håller inte Nanny med om. Hon anser att skelettet 
och förståelsen måste gå hand i hand. ”Vad ska de annars göra med skelettet? Sätta upp det på 
väggen? Om kunskapen inte fördjupas så blir det uppvisning i minneskonst”. (Lärarnas 
tidning nr 17 2001) 
 
8QGHUV|NQLQJ�
Våren 1995 genomfördes en stor undersökning (Staffan Eriksson, Rapport om utbildning. 
Ungdomar och historia.) om niors historiesyn och historiemedvetande. Undersökningen 
genomfördes i hela Europa och gick under namnet Youth & History. Undersökningen 
innehöll många delar, vilka är värda att studera närmare. Den del jag fastnade för var den om 
vilka geografiska områden som var intressanta ur historisk synvinkel. På en solklar förstaplats 



hamnar utomeuropeisk historia. Därefter kom som följer; Europa, Sverige, det egna 
landskapet (regionen) och till sist hembygdens historia. Hur kan det komma sig?  
 
 
5DSSRUW�IUnQ�VNROYHUNHW�
Historieundervisningen får kritik i en rapport från skolverket, vilken kom hösten 2000. 
(Lärarnas Tidning nr 17 2001) Kritiken byggde på undersökningar gjorda i årskurs nio och 
gymnasieskolan. Det var undervisningen i 1900-talshistoria man hade undersökt.  
Här följer några av resultaten; 
 

• Ämnessamverkan har minskat. 
• De alternativa arbetssätten är få. 
• Undervisningen är läromedelsstyrd och få läromedel används. 
• Undervisningen problematiserar sällan fakta. 
• Lärarna upplever stor tidsbrist i ämnet. 
• Eleverna brister i kunskap om källkritik och kritisk granskning. 
• Elevernas kunskap i demokrati och svensk historia brister. 
• Lärarna hinner sällan till efterkrigstiden, trots att det är vad eleverna helst vill läsa. 
• För liten del av elevernas kognitiva och emotionella kapacitet tas i anspråk. 
• Lärarna har stort behov av fortbildning, dialog och erfarenhetsutbyte.   

      
8WYlUGHULQJ�DY�*UXQGVNRODQ�
Skolverket kom med en utvärdering av SO-ämnena 1992. (Den nationella utvärderingen av 
grundskolan, våren 1992. Samhällsorienterande ämnen. Skolverkets rapport nr 17) Den 
byggde på en undersökning om elevers kunskaper, färdigheter och värderingar. 
Undersökningen visar att eleverna tycker att SO är ett av de mest intressanta ämnena i skolan. 
Gapet mellan undervisningens inriktning och elevernas intressen är dock stort. Vidare visar 
undersökningen visar också att elevernas inflytande över undervisningen är litet.  
 
En engagerande undervisning med stor materialtillgång och ett undersökande arbetssätt gör att 
eleverna skaffar sig djupare kunskaper. En undervisning som inte är engagerande och inte 
låter eleverna söka sin egen kunskap resulterar i ett uppräknande av händelser och personer. 
Detta ger inga bestående kunskaper visar undersökningen. 
 
Undersökningen har kommit fram till att majoriteten av eleverna är historieintresserade och 
att en tredjedel är historiskt medvetna. Ändå finns det brister i elevernas kunskaper. Problemet 
måste då, enligt undersökningen, ligga i undervisningen. I skolan försöker man svepa över 
historien i syfte att ge någon översiktskunskap. Det är sällan man går in riktigt djupt på något. 
Resultatet av detta blir att elevernas kunskaper inte är särskilt djupa. 
 
Undersökningen visar att eleverna har svårt att svara på rena sakfrågor som kräver ett svar 
med orsak – verkan. När sedan samma elev får fritt uttala sina åsikter om historieämnet blir 
svaret väl genomtänkt och utförligt. Då visar det sig att eleven kan tänka i termer av orsak – 
verkan. Undersökningen ställer sig då frågan om detta beror på att skolan endast erbjuder en 
uppräkning av fakta utan sambandsresonemang, engagemang och problemlösning. Kan inte 
skolan anknyta undervisningen till elevernas intressen?  
 
 
 
 
 
 



 
 
$UEHWVVlWW�XWLIUnQ�OLWWHUDWXUHQ�
Här nedan presenterar jag varierande arbetssätt som kan användas i undervisningen av 
lokalhistoria. Flertalet av metoderna kan säkerligen anpassas till andra ämnen eller användas i 
kombination med andra ämnen.  
 
´����[�����PHWHU�KLVWRULD´�
Syftet med lokalhistoria är att eleverna skall få tillfälle att lära känna sin närmiljö ur ett 
historiskt perspektiv. Detta för att få en förståelse för varför det ser som det gör idag. Ett sätt 
att åskådliggöra historien på ett konkret sätt är att låta eleverna ”dammsuga” en förutbestämd 
yta på dess historia.  
 
Många lärare brukar låta sina elever ha en ”naturruta”, vilken besöks några gånger om året för 
att följa årstidernas växlingar och dess inverkan på fauna och flora. Metoden 100 x 300 meter 
historia bygger på samma grundprincip; att låta eleverna studera en bestämd yta utifrån olika 
synvinklar.  
 
Den målmedvetna och energiska läraren vill att eleverna skall få ta del av allt mellan 
istidsspår och sekelskiftsvillor. Därav ger han sina elever en alldeles för stor yta att arbeta 
med. Här gäller det att vara lagom energisk och begränsa sig. Svante Kolsgård (Kolsgård 
Svante (1994) 100x300 meter historia – en ytas historia. Nilsson H (red) Lokalhistoria i 
skolan.) anser att i stadsmiljö kan ett par kvarter vara lagom, då gärna med ett torg inräknat. 
Vid torget har en stor del av stadens historia utspelat sig. Det går naturligtvis lika bra med en 
del av en förort och därigenom studera utvecklingen från land till stad. På landsbygden är det 
enligt Kolsgård, bättre att ta ett större område t.ex. 1 x 3 kilometer. Någon form av historisk 
byggnad, t.ex. kyrka, torp eller gods, inom rutans gränser kan göra projektet mer intressant 
och ge det mer innehåll. 
 
Det viktiga är att ytan begränsas redan från början. Detta för att göra projektet överskådligt 
och hanterbart. Det finns ofta mer att studera än vad man tror på en mindre yta. Kolsgård 
rekommenderar dock en viss förhandsinventering. Ytan skall ”kunna dras upp var som helst i 
elevernas närmiljö och denna närmiljö kan ligga var som helst i Sverige – åtminstone där 
människor lämnat historiska spår efter sig” (Kolsgård s.6)  
 
Det är praktiskt att inte låta avståndet mellan ytan och skolan vara för stort, då eleverna lätt 
skall kunna ta sig dit under lektionstid. En lösning på det problemet är att låta skolan ligga 
inom rutans gränser.     
 
Ytans historia kan enligt Kolsgård användas utifrån två huvudsyften.  

1. Ytan kan användas som exempelsamling för att åskådliggöra och illustrera olika 
historiska händelser. Ligger t.ex. ett torp inom ytans gränser kan det användas vid 
studier av klasskillnader, bondesverige m.m. 

2. Andra sättet är mer genomgripande och kräver mer. Eleverna får då själva forska 
fram ytans historia från nutid och så långt tillbaka man kan komma.  

 
Givetvis kan dessa två metoder kombineras. 
 
Ett ytprojekt av det här slaget tar tid. Det måste få ta tid anser Kolsgård. Man kan arbeta över 
ämnesgränserna och få ett ännu mera lyckat resultat. Grundtanken med det här projektet är att 
lärare och elever arbetar tillsammans med att välja yta och ta fram frågeställningar. Ett väl 
förberett och planerat projekt har alla chanser att bli ett lyckat projekt.  
  



 
7RUSHW�
Ett annat sätt att jobba med lokalhistoria är att utgå från torpet. Det kan bli ett jätteprojekt i 
stil med ”100 x 300 m historia” men det kan också bli något mindre. Det beror precis på vad 
man gör det till. Om det är ett helt torp eller endast torpgrunden man utgår ifrån spelar ingen 
större roll. Ann-Christin Kolsgård (Kolsgård Ann-Christine (1995) Vårt torp – en historisk 
”samhällsruta”. Nilsson Hans (red.) Att använda lokalhistoria i undervisningen.) anser att det 
viktiga är att torpet eller grunden inte ligger alltför långt från skolan. Utgår man från 
torpgrunden bör man se till att den och övriga byggnaders grund är välbevarade. Torpgrunden 
kräver mer fantasi hos barnen och mer bildmaterial i skolan än vad det hela torpet gör. 
Grunden väcker oftast nyfikenheten hos eleverna. Hur såg det ut här egentligen? 
 
Ett sätt att studera torpet enligt Ann-Christin Kolsgård är att låta klassen adoptera ett eget torp 
att arbeta med. Torpstudierna kan delas in i två större grupper; interiör och exteriör. Eleverna 
får sedan arbeta med torpets inne- respektive utemiljö. Låt eleverna bygga en skalenlig modell 
över torpet, både utvändigt och invändigt. För att eleverna ska få en uppfattning om skillnader 
mellan då och nu kan man låta dem göra en skalenlig modell över ett av deras egna rum. Låt 
eleverna sedan jämföra de båda modellerna. Skillnaden blir väldigt talande. Efter denna 
jämförelse kan man dra en parallell till människorna i tredje världen. Hur bor de?  
 
I samband med torpstudierna kan man enligt Lena Andersson (Andersson Lena (1999) 
Lokalhistoria. Ett sätt att få elever mer intresserade av SO-ämnena?)  även studera hur vi bor 
idag och hur man bor i andra delar av världen. Dessutom kan man studera skillnader och 
likheter i byggmaterial. Utöver detta kan man också studera yrken, vad jobbade man med förr 
jämfört med idag.  
 
Torpstudierna kan sedan redovisas genom drama, musikal, multimedia, fotografering eller 
genom expertleken.  
 
([SHUWOHNHQ�
Torpstudierna kan avslutas med en expertdag eller kväll då föräldrarna eller en annan klass 
bjuds in och eleverna får agera experter. Larsson /Öborn (Larsson Eva-Lena/ Öborn Lars. 
(1991) På upptäcktsfärd i kulturlandskapet) kallar denna lek för just för expertleken. Den går 
ut på att eleverna får agera experter. Nedan följer ett exempel på hur leken kan tillämpas på 
torpmiljön. 
 

¾�Torparen hälsar alla välkomna och berättar om det slitsamma arbetet på torpet. Han 
berättar om vad han odlar, vilka djur han har och hur stor skörd han brukar få. 

¾�Torparmor visar torpet och berätta om hushållsbestyren med matlagning, tvätt och andra 
sysslor. Hon berättar också om hur långt det var till närmsta granne och hur långt det 
var till kyrkan.  

¾�Torparbarnen berättar om vad och var de brukar leka. De berättar även om sysslor de 
måste göra och om skolan. 

¾�Historikern berättar om Sveriges torpare och var de tog vägen. 
¾�Trädgårdsmästaren berättar om trädgården och dess växter. Vad odlade torparen i sin 

trädgård? Blommor är inte bara vackra de är också nyttiga.  
¾�Byggmästaren berättar om torpets uppbyggnad, vilket material man använde och 

varifrån man tog det. 
¾�Stenhuggaren berättar om torpgrunden. Han berättar om arbetet med att hugga ut 

stenarna och forma dem till husgrund. Har åhörarna tur kan han även berätta om 
varifrån stenarna kommer. 

¾�Geologen berättar varför platsen ser ut som den gör idag. Vilka naturfenomen har 
format landskapet och varför valde man att bygga torpet här. 



 
Det finns säkert fler experter att kalla in, detta var några exempel.  
 
$UNLY�
Sverige är ett välarkiverat land. I våra arkiv döljer sig en mängd intressanta, historiska fakta. 
Arkiven är en viktig del av vårt kulturarv och ett utmärkt material att använda i 
undervisningen. Det finns åtskilliga arkiv t.ex. riksarkivet, landsarkiv, folkrörelsearkiv, 
föreningsarkiv och folklivsarkiv för att nämna några. En bra introduktion för läraren om arkiv 
och forskning i arkiv finns i boken Hembygdsforska! av Per Clemensson och Kjell 
Andersson. (Clemensson/Andersson, Hembygdsforska, 1999.) 
 
Även om en del arkiv idag finns inlagda och renskrivna på databaser kan det vara mödan värt 
att studera de gamla för att få tag i den ”historiska känslan”. Skrifterna kan dock vara väldigt 
svårlästa och eleverna bör därför få öva sig i att läsa gamla handstilar innan de stormar in i 
arkiven.  
 
Genom arkiven kan eleverna få följa en familjs öden och äventyr. Hur många barn hade 
familjen, hur ofta flyttade de, finns det några tragiska dödsfall inom familjen? Överlevde alla 
barnen? Vid vilken ålder gifte sig barnen? Fanns det några ”oäkta” barn inom familjen o.s.v. 
Genom bouppteckningar får eleverna veta vad människorna hade i sina hem.  
 
Det går också att kombinera matematik och lokalhistoria genom att låta eleverna göra diverse 
tabeller av det de hittar i arkiven. Låt eleverna välja en tidsperiod. Därefter kan de ta reda på; 
antal födda, antal döda, vanligaste dödorsak, antal barn/ familj, vigslar, sjukdomar m.m. Detta 
kan också kompletteras med aktuella siffror för en jämförelse mellan dåtid och nutid. 
(Nilsson Hans (red), Elever forskar i lokalhistoria, 1997) 
    
Arkiv är så mycket mer än längder, tabeller och statistik. Arkiven innehåller även 
tingsprotokoll, biljetter, brev, byggnadsritningar, skolbetyg och dagstidningar.  
 
I Skåne finns ett regionalt arkiv för folkrörelse- och lokalhistoria. Det heter Skånes 
Arkivförbund och är även ett samarbetsorgan för lokala arkiv.  Målet för Skånes 
Arkivförbund är att arkivmaterial ska ingå som en naturlig del i skolans undervisning. 
Arkivförbundet menar att arkivstudier stämmer väl överens med vad läroplanen föreskriver, 
eftersom arkivstudier är problem- och processinriktat. Skånes Arkivförbund ger lärare idéer 
och plockar fram lämpligt material.  Eleverna får genom arkivstudier lära sig vad källor är och 
hur man förhåller sig till dem. Arkivstudier ger ingen färdig historia utan ger glimtar av 
sådant som hänt. Det väcker nyfikenheten hos eleverna menar man på Skånes Arkivförbund.  
 
Jacob Perry (Lärarnas tidning nr 16 2001) är lärare i Malmö och menar att historia blir mycket 
roligare när man kan hålla i den. Han säger vidare att kunskaperna fastnar mycket bättre i 
eleverna när de får arbeta praktiskt med historia. Vi måste ut från skolan och söka upp 
historien. Enligt Perry hittar vi delar av historien i arkiven. 
 
Arkivstudier förknippas med ämnet historia men kan med fördel användas i alla ämnen och 
alla årskurser. På Skånes arkivförbund menar man att användningsområdena är oändliga. Det 
är bara fantasin som begränsar.   
�
.DUWRU�
Kartor är ett svårslaget material vid studier i lokalhistoria. En jämförelse mellan olika sorters 
kartor och även jämförelser mellan olika årgångar av samma slags karta kan ge en tydlig bild 
av landskapets förändringar.  Nedan följer en kort sammanfattning av olika kartor hämtade ur 
Larsons/Öborns bok ”På upptäcktsfärd i kulturlandskapet”. 



  
6NLIWHVNDUWRU är fantastiska hjälpmedel. På dessa kartor från 1700- och 1800-talen ökar 
förståelsen för varför landskapet ser ut som det gör. Här kan du utläsa vad som varit åker 
eller äng. Du får se gränserna mellan byns olika delar; inägor (odlad jord) och utägor 
(skog). Byggnader, stenmurar, vägar och gårdsgränser är tydligt utritade. Dessa kartor 
finner du på länsstyrelsens mäteriavdelning. Det kan finnas kopior hos kommunen eller 
lokala museer  med kulturhistorisk inriktning. 

 
*HQHUDOVWDEVNDUWRU ger dig upplysningar om var kvarnar och sågar låg. De visar också 
vägsträckningar, bebyggelse och om det är lövskog eller barrskog. Dessa kartor visar inte 
ägoföhållanden eller skillnaden på åker och äng. Generalstabskartorna är ca 150 – 200 år.  

 
(NRQRPLVND�NDUWRU är bra detaljkartor. De visar de aktuella gränserna mellan 
fastigheter. På den ekonomiska kartan är den odlade marken och trädgårdarna gul, resten 
är grönt. På senare årgångar finns även höjdkurvor. 

 
'HQ�WRSRJUDILVND�NDUWDQ påminner om den ekonomiska. På denna är inga 
ägoförhållanden utsatta. Den topografiska kartan är inte så detaljrik som den ekonomiska. 
Både den ekonomiska kartan och den topografiska finns i bokhandeln. 

 
2ULHQWHULQJVNDUWRU är detaljerade kartor. Här hittar man stigar, husgrunder och 
skillnader mellan skogsmark och öppen terräng. Dessa kartor hittar du hos 
orienteringsklubben eller kommunens fritidsnämnd.  

 
Låt eleverna jämföra kartorna för att på så sätt få en uppfattning om hur landskapet har 
förändrats. Därefter kan eleverna gå ut och se vilka spår som finns kvar och vad som har 
förändrats. Hur stämmer verkligheten överens med kartorna? Vilka förändringar skedde i 
samband med skiftena? Finns det spår kvar som är äldre än skiftet så kan det vara spår som är 
lika gamla som byn.  
 
9lJHQ�
Ett stycke väg är enligt Larsson/Öborn, (Larsson Eva-Lena/Öborn Lars. (1991) På 
upptäcktsfärd i kulturlandskapet) det samma som ett stycke historia. Låt eleverna få välja ett 
stycke väg, gärna ett stycke som går genom en by eller några gårdar. Den bör av säkerhetsskäl 
inte vara allt för trafikerad. Vägen ska givetvis ligga på lagom avstånd från skolan. Börja 
sedan vägstudierna i klassrummet.  
 
Eleverna behöver ha tillgång till en generalstabskarta från 1800-talet och en nyare karta över 
samma område. Därefter får eleverna jämföra de olika kartorna för att se om vägen har ändrat 
sträckning. Exempel på frågeställningar kan enligt Larsson/Öborn vara: Hur gick vägen då? 
Hur går den idag? Om vägen är ändrad, finns den gamla vägen kvar? Studera sedan 
bebyggelsen längs med vägen. Hur många av torpen och gårdarna finns kvar idag? Var är 
vägen dragen, på en ås, över ett vattendrag eller någon annan stans? 
 
Därefter är det dags att fortsätta vägstudierna utomhus. Finns det några spår av den gamla 
vägen? Används den fortfarande? Vad finns det för spår av människan längs vägen? Vad 
växer utmed vägen? Finns det någon boende längs med vägen som kan ge mer information 
om vägens historia? Har vägen något namn? Säger namnet något om vägen. Hur bred är 
vägen? Vad har den för beläggning? Finns det några milstenar längs vägen?  
 
Larsson/Öborn menar att denna uppgift kan med fördel genomföras i en by, samhälle eller 
stad.  
 



.\UNDQ�
Finns det någon äldre kyrka i närheten av skolan? Den är väl värd närmare studier samtidigt 
som man läser om kristendomen. Kyrkan har haft en enorm betydelse för det svenska 
samhällets utveckling. Förr var kyrkan en stor maktfaktor som påverkade människornas 
vardag ordentligt. Så är det inte idag men kyrkorna utgör en viktig del av vår historia som är 
svår att hoppa över.   
 

¾�Låt eleverna inventera kyrkan. Vad finns det i kyrkan? Hur är kyrkan utsmyckad, 
sparsamt eller rikligt? Vad finns för kyrkoskatter? Finns det några andra symboler än 
de kristna i kyrkan? (t.ex. gamla släktvapen) 

¾�Studera kyrkan utifrån. Var är den bygd? (På en kulle, i en dal, vid en sjö?) När är den 
bygd? Vilken stil är den bygd i? Hur högt är kyrktornet i förhållande till den övriga 
kyrkobyggnaden? 

 
Nils Gruvberger och Josef Rydén (Bygd och Natur årsbok (1982) ) rekommenderar även en 
studie av kyrkogården. Detta kan vara känsligt för en del elever och man bör därför kolla upp 
om det finns några nyligen skedda dödsfall i elevernas närmaste familje- och 
bekantskapskretsar. Camilla Ydrestrand (Ydrestrand Camilla (1999) SO-undervisning i 
utemiljö.) tycker att läraren ska försöka att få eleverna att se kyrkogården som en kulturmiljö 
som berättar om hembygdens historia. 
 
”Döden är historielös, men kyrkogårdar är historieböcker” (Östgöta Correspondenten 2/11 
2001), säger Per Wästberg i en nyutkommen bok skriven tillsammans med Anita Theorell. På 
senare tid har bl.a. Riksantikvarieämbetet, lagstiftare och organisationer fått upp ögonen för 
att kyrkogårdarna utgör ett viktigt kulturarv. Theorell/Wästberg menar ”att betrakta 
hanteringen av de döda som en form av renhållning är att nedvärdera livet”. De fortsätter med 
att gravvården är ett viktigt kulturarv att föra vidare.  
 

¾�Hur är kyrkogården utformad? Var finns de stora gravstenarna i förhållande till de 
mindre? Ser alla gravstenar lika ut? 

 
Från gravstenarna kan man få fram mycket information om hur livet tedde sig förr. Låt 
eleverna studera några gravstenar och se vad de kan få ut av dem. Eleverna kan här få fram 
mycket information om det sociala livet och klasskillnaderna förr. Låt dem jämföra gårdagens 
gravstenar med dagens. Hur mycket berättar en gravsten idag jämfört med en som är hundra 
år gammal?  
 
I samband med kyrkogårdsbesök väcks ofta tankar om döden. Denna uppgift kan passa som 
inledning på ett arbetsområde om döden. Annars kan det vara lämpligt att ta någon form av 
diskussion kring döden i samband med denna uppgift.  
 
6ORWW��JRGV�HOOHU�KHUUJnUG�
Finns något av ovanstående i skolans närhet får det inte missas. Ett slott, gods eller en 
herrgård har under sin storhetstid satt stora spår i sin hembygds historia. Ett studiebesök är att 
rekommendera. Kontrollera med ägarna först att det är okej att eleverna kommer dit. Det 
brukar inte vara några problem men för att vara på den säkra sidan är det säkrast att 
kontrollera först. Har eleverna tur kanske de kan få äran att besöka slottet inuti. 
 

¾�Låt eleverna studera det geografiska läget. Varför byggdes slottet här? Hur såg det ut 
här när slottet byggdes? Hur stora är markerna? Hur ser trädgården ut, är den stor? 

¾�Hur ser slottet ut? Vad är det för byggnadsstil? Passar det in i miljön runt omkring? 
Finns några tillhörande byggnader? Hur ser de ut jämfört med slottet? 



�
 
/RNDOKLVWRULD�L�OlURSODQHU�
 
Lokalhistoria och folkskolestadga�
När vår första folkskolestadga kom 1842 talades det inte om några specifika ämnen utan om 
färdigheter. Eleverna skulle kunna läsa, skriva, räkna och sjunga.  År 1882 byggdes 
folkskolestadgan ut med historia, geografi och naturlära. På så vis blev den mer 
ämnesinriktad. Någon hembygdsundervisning talade man inte om. Hembygden var en 
självklarhet, den bara fanns. Man levde i hembygden och var en del av den, därav behövdes 
ingen undervisningen om eller i den.  
 

”I den mån så kan ske, bör den historiska berättelsen utgå ifrån eller anknyta sig till i 
hembygden förekommande kvarlevor och minnen från förgångna tider, såsom gamla vägar 
och broar, åkrar, som sedan urminnes tider burit skörd, minnesmärken, byggnader, 
fornminnen, sedvänjor, folkvisor, sagor m.m. (Undervisningsplanen 1919 s?) 

 
Ämnet hembygdsundervisning dyker upp som enskilt ämne i 1919 års undervisningsplan.  
Hembygdundervisningen skedde i år 1-3 och var en introduktion till de högre årskursernas 
historia, geografi och naturkunskap. 
 
Ämnet stod oförändrat kvar till och med 1955 års undervisningsplan. Därefter kom det att 
inordnas i de s.k. orienteringsämnena. I Lgr 69 talar man om lokalhistoria som en 
utgångspunkt för ett större perspektiv. Från det lilla till det stora.  
 
I Lgr 80 nämns inte ämnet längre. Detta säger inte att hembygdundervisningen försvinner 
men det medför att ämnet minskar i omfång och betydelse.  (Marklund. Bygd och naturs 
årsbok 1982) 
 
/SR����RFK�ORNDOKLVWRULD�
 

”Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra ett kulturarv – värden, 
traditioner, språk, kunskaper – från generation till nästa”. (Lpo-94 s.7) 

 
Vad säger Lpo–94 om undervisning i lokalhistoria? Citatet ovan är ett exempel. När man skall 
överföra ett kulturarv är det enklast att börja i sin egen närmiljö. Undervisningen blir då mer 
konkret för eleverna.   
 
 
Läroplanen tar vidare upp skolans utveckling måste ske i ”ett aktivt samspel mellan skolans 
personal och elever och i nära kontakt med hemmen som med det omgivande samhället”.  
(Lpo-94 s.9) Skolan kan av många upplevas som en egen värld i samhället. Skolan och 
samhället måste bli bättre på att utnyttja varandra. Många hembygdsföreningar vill ha ett ökat 
utbyte med skolan. Hembygdföreningarna har tillgång till kunnigt folk som kan hjälpa både 
elever och lärare. (Jarneberg, Bygd och naturs årsbok, 1982.) 
 
Det står klart och tydligt i Lpo-94 att eleverna skall få en inblick i närsamhället och dess 
arbets-,  förenings-, och kulturliv.  Det är skolans skyldighet att utveckla kontakter med 
närsamhället. (Lpo-94 s.15)  
 
Ett av målen att uppnå i grundskolan är att eleverna har en förtrogenhet med centrala delar av 
vårt svenska och nordiska, inklusive det samiska, samt västerländska kulturarv.  (Lpo-94 s.10) 
 



 
 
.XUVSODQHUQD�RFK�ORNDOKLVWRULD�
 
Vad säger de enskilda kursplanerna om lokalhistoria? Tydligast direktiv får man från 
kursplanen i historia. Där står bl.a. ”eleverna skall bli medvetna om att de tillsammans med 
familj, släkt,  hembygd har en historia.” (Grundskolans kursplaner, Historia, s.42) 
 
Det står även att särskild uppmärksamhet skall ägnas åt den svenska och nordiska historien. 
Vidare står det också att användning av bl.a. hembygdsmuseer skall vara en naturlig del av 
undervisningen. Ett av målen till femte skolåret är att eleverna skall känna till hembygdens 
historia och kultur.  
 
”Kunskaper om den egna historien, hembygdens historia och grunderna i den svenska och 
nordiska historien hör till det som alla elever skall få ta del av”. (Grundskolans kursplaner, 
Historia, s.43) 
 
Kursplanen i geografi menar att ”eleverna får insikt i de processer som formar och förändrar 
naturlandskapet inklusive människans påverkan på dessa processer och konsekvenserna 
därav”. (Grundskolans kursplaner, Geografi, s.29) Vidare säger kursplanen i geografi att 
eleverna skall ”få kunskaper om hur landskapet har förändrats under olika historiska 
betingelser”. (Grundskolans kursplaner, Geografi, s.29) Den säger också att ”samspelet 
mellan människan och hennes omgivning studeras i olika landskap såsom hembygden, olika 
miljöer och olika länder”. (Grundskolans kursplaner, Geografi, s.30)  
 
Båda kursplanerna i historia och geografi ger tydliga hänvisningar till undervisning i 
lokalhistoria. Det gör även kursplanen i religion med följande exempel. ”Kristendomen har 
haft stor betydelse såväl för enskilda människor som för det svenska samhället. Dess 
inflytande sträcker sig från kultur, värde- och normsystem, lagstiftning och rättsystem till 
sedvänjor och traditioner”. (Grundskolans kursplaner, Religionskunskap, s.62) Till det 
kommer kyrkoårets växlingar vilka har satt djupa spår i det svenska samhället. De har på 
verkat människornas vardag sedan kristendomen fick fäste i Sverige. 
 
Slutligen; kursplanen i samhällskunskap, vad säger den om undervisning i lokalhistoria. Det 
är viktigt att eleverna ”känner till och förstår hur det svenska samhället har vuxit fram och är 
organiserat”. (Grundskolans kursplaner, Samhällskunskap, s.65) Vidare skall eleverna ”känna 
till hembygdens samhällsförhållanden”. (Grundskolans kursplaner, Samhällskunskap, s.67) 
 
Mina slutsatser av detta är att lokalhistoria som ämne har fått en undanskymd plats i 
läroplanen och kursplanerna. Det finns dock tydliga hänvisningar till att skolan ska använda 
sig av närmiljön i undervisningen. Alla fyra kursplanerna i de samhällsorienterande ämnena 
förespråkar undervisning i lokalhistoria. Det underlättar för en integrering mellan de fyra SO-
ämnena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
/RNDOKLVWRULD�L�SUDNWLNHQ.  
 
Efter mina litteraturstudier ville jag prova en del saker praktisk för att se hur de fungerar i 
verkligheten och hur metoderna mottogs av eleverna. P.g.a. tidsbrist och schemakrockar blev 
den delen av mitt arbete inte så omfattande som jag hade önskat.    
 
Jag tog kontakt med en skola där jag tidigare haft praktik. Det är en liten landsortsskola 
någonstans i mellersta Sverige. Skolan har ca 60 elever från förskola till åk 6 och drivs som 
friskola. I samrådan med lärarna på skolan kom vi fram till att skulle jag få undervisa eleverna 
i socknens historia på onsdagsförmiddagarna. Det skulle sammanlagt bli sju onsdagar och jag 
skulle få ha undervisning i två klasser med sammanlagt 39 elever.  
 
I skolans närhet finns kyrkan och kyrkbyn vilka är väl värda närmare studier.  Ca en mil från 
skolan finns en borgruin och ytterligare några kilometer därifrån finns ett gods vilket har haft 
stort inflytande på socknens historia. Många betydelsefulla svenskar har bott på dessa båda 
gods.  
 
 
(OHYHUQDV�I|UNXQVNDSHU�
Inför mina praktiska studier ville jag ta reda på elevernas förkunskaper. Därför valde jag att 
göra en liten enkätundersökning (bilaga 1) där jag ställde olika frågor om socknens historia. 
Detta för att kunna jämföra med den utvärdering jag tänkte göra senare. 
 
Enkätens resultat blev aningen deprimerande. Majoriteten av eleverna hade inte besökt det 
stora godset i socknen. Överraskande många visste inte ens vad det var, speciellt inte eleverna 
i åk 3-4. Vidare kom det fram att eleverna inte hade läst någon lokalhistoria tidigare. De visste 
inget om kyrkan och dess historia. Några få elever uppgav att kyrksilvret hade blivit stulet 
men upphittat flera år senare. På frågan om det är viktigt att kunna något om platsen där man 
bor, svarade hälften av eleverna ja. Majoriteten av dessa elever gick i åk 5-6.  Däremot kunde 
de inte ange några orsaker till varför det var bra att veta något om platsen där man bor. 
  
Jag har nu valt att redovisa mina moment som lektionsplaneringar med efterföljande 
kommentarer. 
 
 
'DJVXWIO\NW�WLOO�ERUJUXLQ.  
Dagsutflykt till borgruinen ca 1 mil från skolan. Eleverna i åk 3-6 cyklar. De är sammanlagt 
39 stycken och 3 vuxna följer med. Den beräknade cykeltiden är 50-80 minuter.  Eleverna i åk 
1-2 åker bil. De är sammanlagt 16 barn. Dessa barn kommer att ha egna aktiviteter och ingår 
inte i min planering. 
 
Eleverna ska ha med kläder efter väder, matsäck, penna och cykelhjälm.  
 
Beräknad ankomst till borgruinen är kl. 10.00. Då tar vi en kort samling och fruktstund. 
Därefter delas eleverna upp i två grupper. Åk 5-6 börjar med att studera ruinresterna och mäta 
dessa. Mätningarna ska sedan vara underlag för teckningar de ska göra.  
 
Eleverna i åk 3-4 får under tiden lyssna på mig medan jag berättar om borgruinen och dess 
historia. Därefter är det lunch och sedan byter grupperna aktiviteter så att åk 5-6 lyssnar på 
mig medan åk 3-4  studerar ruinresterna och mäter. 
 



Därefter är det fri tid. Senare samlas vi för gemensam hemfärd. 
 
�
8WYlUGHULQJ��
Dagen blev lyckad och aktiviteten uppskattades av både elever, lärare och medföljande 
föräldrar. Lärarna konstaterade att de cyklande eleverna skulle ha behövt en lektion i 
trafikregler. Något att tänka på till en annan gång. 
 
När jag letade efter borgruinen hittade jag den inte. Därav fick jag något bekräftat som jag 
redan visste, nämligen att förhandsinventering är väldigt viktigt. Besöket skedde i början av 
september, vilket egentligen är fel tid på året att besöka ruingrunder. Det är alldeles för 
mycket gräs och buskar för att få en bra överblick av ruinen, speciellt när det som i det här 
fallet inte finns allt för mycket kvar av ruinen. Men eleverna uppskattade verkligen utflykten 
och de hittade en hel del intressanta ruinrester. 
 
Något som är viktigt innan en sådan här utflykt är att alltid kolla färdvägen. Är det t.ex. några 
djurhagar som ska passeras? Kontrollera då med markägaren att djuren inte är där vid 
eventuella besök. Vi fick stå och vänta i ca 30 minuter medan denna vänliga markägare 
flyttade sina djur. När jag var och letade efter ruinen såg jag nämligen inga spår av några djur. 
Därav tänkte jag inte så långt att de kanske kunde vara där en annan gång. 
 
Hos några elever vaknade i alla fall ett intresse för hembygdens historia och det var mitt stora 
mål för dagen.  
 
6RFNHQN\UNDQV�KLVWRULD�
Vi börjar med en samling i klassrummet, där vi diskuterar hur man uppför sig i kyrkan och på 
kyrkogården. D.v.s. vara tyst, inte springa, inte röra saker i onödan osv.   
 
Därefter samlas vi utanför kyrkan för att sedan gemensamt gå in. Eleverna får sedan sätta sig i 
kyrkbänkarna medan jag berättar om kyrkans historia. Eleverna ska sedan få skriva en egen 
faktatext om kyrkan utifrån stödord till det jag berättar.   
 
Efter mitt berättande får eleverna en uppgift som de ska lösa parvis. Den går ut på att studera 
gravstenar och vad man kan läsa ut av dem. (se bilaga) Jag vill att eleverna ska se 
kyrkogården, inte bara som en sorglig plats utan också som en historisk kulturmiljö.  
 
Efter studiebesöket i kyrkan och kyrkogårdsuppgiften ska eleverna skriva var sin faktatext om 
kyrkan och dess historia. Till sin hjälp har de stödord på stordia. Eleverna ska först skriva en 
kladd som de lämnar in till mig för kommentar. Därefter får de skriva rent den. 
 
8WYlUGHULQJ�
Eleverna blev fascinerande och frågade mycket om kyrkan och dess innehåll. Många 
berättade att de hade undrat över vissa föremål tidigare vid skolavslutningar och Lucia. Det 
var roligt att se de igenkännande miner och blickar som infann sig hos eleverna när jag 
berättade om samma personer som jag berättat om vid borgruinsbesöket. 
 
Vad gällde kyrkogårdsuppgiften var jag aningen skeptisk men mer nyfiken hur den skulle tas 
emot. Kyrkogårdar kan vara känsliga miljöer för en del personer. Eleverna hade under 
vårterminen 2001 haft en temavecka om döden, där man hade pratat om begravningar, 
allhelgona m.m. Ingen av skolans elever hade då visat några reaktioner eller gråtit. Jag 
kontrollerade innan att ingen hade några nyligen avlidna släktingar eller vänner.  
 



Kyrkogårdsuppgiften mottogs med blandade känslor. Eleverna i åk 3-4 var entusiastiska och 
utforskade gärna kyrkogården. Likaså gjorde pojkarna i åk  
5-6. Några av flickorna i den årskursen upplevde uppgiften som jobbig. De kände sig 
obehagliga till mods och nedstämda. Detta var absolut inte min baktanke även om jag var 
medveten om att det kunde bli så. Tyvärr fick jag inte reda på detta förrän efter besökets slut, 
vilket fick till följd att ingen direkt praktisk åtgärd var möjlig. Däremot pratade jag med de 
berörda eleverna efteråt. Några av de berörda eleverna valde att plocka blommor och sätta i 
minneslunden, vilket gjorde att de kände sig bättre. 
 
I samband med en sådan här uppgift kan det vara bra att ta upp frågor om döden. Det kan 
också vara en inledning på ett arbetsområde om döden.  
 
Skrivandet av faktatexten tog längre tid än vad jag beräknat, dels på grund av lektionsbortfall 
och dels på grund av att jag varit lite väl tidsoptimistisk. Men de färdiga texterna blev 
fantastiskt bra. Eleverna har all anledning att vara stolta över dem. Det syns tydligt att de har 
tagit till sig det jag har berättat och använt informationen på ett bra sätt. Det är dessutom 
roligt att höra eleverna fylla i varandras kunskapsluckor och att de frågar varandra efter fakta 
till sina texter.  
 
+HPE\JGVJnUGHQ�
I skolans direkta närhet ligger en hembygdsgård. Att inte besöka den vore en stor miss. Jag 
tog därför kontakt med en av hembygdsföreningens kontaktpersoner. Gensvaret från dem var 
väldigt positivt och vi var varmt välkomna.  Detta besök krävde ingen särskild planering från 
min sida eftersom vi skulle få guidning där.  
 
I utvärderingen jag gjorde framgick att eleverna uppskattade besöket och tyckte att det var 
intressant med alla gamla saker. Personerna från hembygdsgården tyckte att det var väldigt 
roligt att vi ville besöka dem Det blev ett positivt utbyte mellan skola och hembygdsförening.  
 
En hembygdsgård är en riktig skattkista. Det finns mycket man kan göra, inte bara guidade 
turer. Låt eleverna intensivstudera några av alla de saker som finns där.   
 
Hembygdsföreningen i den här socknen var inne på att ordna en gammaldags bakdag. Då vill 
de gärna ha med skolan. Det kan nog vara väldigt givande tror jag.  
 
Hembygdsföreningar har fått en landsbygdsstämpel enligt Kjell Nilsson och den har en djup 
förankring i landsbygden. Men enligt Nilsson måste även städerna räknas som hembygder. 
Idag bor 85 % av landets befolkning i städer. Alltfler hembygdsföreningar bildas dock i 
tätorter.  (Nilsson Hans (red.) Att använda lokalhistorien i undervisningen 1995) 
 
/lUDUHQNlW�
Utifrån den enkät (bilaga 2) lärarna på skolan fick svara på så fick jag fram att det egna 
intresset var en viktig bit av att engagera sig i undervisning av närmiljön. Det säger sig självt; 
är jag som lärare intresserad av något så får det en framträdande roll i min undervisning. 
Svårigheterna med att undervisa i lokalhistoria tyckte lärarna på den här skolan var tillgången 
på skriftligt material. Därav hade de låtit eleverna intervjua personer med anknytning till 
socknen. Lärarna ansåg att eleverna intresse för lokalhistoria är stort eftersom de kan relatera 
till sig själva och att det på så vis blir mer verkligt för eleverna.  
 
En av lärarna ansåg att det var viktigt för eleverna att känna till sin bakgrund och därmed sin 
hembygd för att bli tryggare människor som vuxna. Läraren trodde det var lättare med 
undervisning i lokalhistoria ute på landsbygden. Detta grundades på att klasserna i städerna 



oftast är mångkulturella och därav måste undervisningen bli mer individanpassad efter alla 
olika bakgrunder.  
�
�
(OHYHUQDV�XWYlUGHULQJ��
Genom utvärderingen (bilaga 3) fick jag veta att det vi hade gjort i lokalhistoria var 
uppskattat. Besöken i borgruinen och hembygdsgården hörde till de mest uppskattade. Även 
arbetet kyrkan var uppskattat. Många elever ville lära sig mer om hembygden även om de inte 
visste exakt vad.  
 
Vidare kunde jag genom utvärderingen se att elevernas kunskaper om hembygden hade ökat. 
Jag ställde samma frågor som jag hade gjort vid förundersökningen av elevernas kunskaper. 
Skillnaden var att vid utvärderingen var inte svaren deprimerande, vilket de hade varit vid 
förundersökningen.  
 
På frågan om det var viktigt att kunna något om sin hembygd svarade en övervägande 
majoritet ja. Frågan om varför det är viktigt att kunna något om sin hembygd var inte lika lätt 
att svara på. Bland de svar jag fick så  var det bra att veta något om man ska berätta för någon 
annan. Det är bra att hitta hem om man går vilse eller får skjuts. Vidare är det roligt, intressant 
och bra att veta något om platsen där man bor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
'LVNXVVLRQ�
 
Lokalhistoria finns inte längre som enskilt ämne med i läroplanen. Det finns dock med men 
då inbakat i SO-ämnena. Både Lpo-94 och kursplanerna i de fyra SO-ämnena förespråkar 
undervisning i lokalhistoria. Det finns tydliga hänvisningar till att eleverna ska var väl 
förtrogna med sin närmiljö och att de ska känna till dess historia.  
 
Skolan ska enligt Lpo-94 ha ett aktivt samspel med det omgivande samhället. Jag har under 
mina praktikperioder upplevt att det är lite si och så med det samspelet. Det är något skolan 
enligt min mening bör bli bättre på.  
 
Alla kursplanerna för de fyra SO-ämnena ger tydliga hänvisningar till undervisning av 
närmiljön. Detta ur ett historiskt, geografiskt, religiöst och samhällvetenskapligt perspektiv. 
Eleverna ska, vilket tidigare nämndes, vara väl förtrogna med sin närmiljö. De ska känna att 
de tillsammans med släkt, vänner och hembygd har en identitet och en historia.                    
 
Var man än väljer att jobba som lärare finns det en närmiljö att utnyttja och då utifrån fler 
vinklar än den historiska. Jag tycker att SO-läraren ska ta vara på ämnets bredd och integrera, 
inte bara de fyra SO-ämnena med varandra utan även med andra ämnen. På så vis får eleverna 
en större helhetsbild och de får då lättare att ta till sig kunskapen. Jag tror att kunskapen kan 
bli s.k. djupkunskap istället för ytkunskap.  
 
0HWRGHU�
Det finns olika metoder att använda i undervisningen av lokalhistoria beroende på vad 
närmiljön har att erbjuda. Jag har, vilket nämndes i arbetets inledning valt att lägga min 
fokusering på undervisningen i landsbygdsmiljö. Metoderna kan självklart användas även i 
stadsmiljö med vissa modifieringar. Det viktiga är att se närmiljön och dess möjligheter för att 
sedan utnyttja dessa. 
 
Metoderna jag har valt att redovisa kan med fördel användas av flera ämnen än SO. Jag tror 
att undervisningen i lokalhistoria får maximal effekt om den integreras med flera ämnen. Det 
kräver visserligen mer arbete från lärarnas sida men ger eleverna så mycket att det kan vara 
värt det extra arbetet.   
 
Möjligheterna i lokalhistoria är enligt min mening oändliga. Det gäller bara att vara kreativ 
och ha lite fantasi, vilket kanske inte är så lätt alla gånger. Det är lätt att bli blind för det som 
finns i ens vardagsmiljö. Med undervisning i lokalhistoria får eleverna möjlighet att lära med 
hela kroppen vilket många pedagoger förespråkar bl.a. Jerome Bruner och Sixten Marklund. 
Marklund anser också att det arbetssätt som är tänkt för undervisning i lokalhistoria borde 
genomsyra all undervisning. Hans åsikter om det aktiva lärandet stämmer väl överens med de 
metoder jag har plockat fram. Med dem får eleverna kliva ut utanför klassrummet och lära av 
närmiljön. De praktiska studierna får en teoretisk förankring genom arkiv- och kartstudier.  
 
Vad gäller de olika metoderna så tycker jag att Svante Kolsgårds ”100x300 meter historia” 
verkar vara en heltäckande undervisningsmetod. Här kan du få in nästan allt. Dessutom kan 
du integrera med andra ämnen eller låta andra ämnen utgå från samma ruta. Det beror på hur 
man ser det. Metoden i sig är ett projekt i jätteformat, vilket tar lång tid att genomföra men 
den metoden måste få ta tid om resultatet ska bli lyckat.  
 
Tidsmässigt så kan de flesta metoderna bli gigantiska projekt. Det beror på vad du som lärare 
gör det till. Tidsbristen är mer en regel än ett undantag i skolan. För att projekt i lokalhistoria 



ska bli lyckade måste de få ta tid. Projekten kan dock vara utspridda på längre perioder. 
Integrerar man med andra ämnen behöver inte tidsbristen bli så akut. 
 
Vad gäller expertleken som redovisningsform, så tror jag att den kan vara ett sätt att få 
engagerade elever. Eleverna ska i den leken visa upp sina kunskaper för andra t.ex. föräldrar 
eller andra klasser. Expertleken kan säkerligen användas som redovisningsform på fler 
metoder än torpet.  
 
Metoden torpet har Ann-Christin Kolsgård genomfört på skolan där hon jobbar. Hon 
konstaterar precis som jag, att förhandsinventeringar är viktiga. Hon anser att läraren bör ha 
kunskaper om torparna och deras livsvillkor. Ann-Christine tycker att elevernas arbetsglädje 
är en tillräcklig utvärdering och det håller jag med om. Att lokalhistoria engagerar eleverna 
såg jag tydligt under mina praktiska studier.  
 
Vägen som arbetsmetod tycker jag är ett utmärkt sätt att fördjupa elevernas kartkunskaper. Att 
sedan få gå ut och jämföra kartan med verkligheten måste vara något av en aha – upplevelse. 
Detta skulle kunna kombineras med arkivstudier av de människor som bott längs med vägen. 
Resultatet torde då bli ännu mera verklighetsanknutet för eleverna. Att läsa arkiv kan vara 
svårt men av litteraturstudierna har jag fått fram att ingenting är omöjligt.  
 
Att studera kyrkan behöver enligt mitt tycke inte vara förknippat med religion. Kyrkor är 
kulturhistoriska byggnader och kan i mitt tycke lika gärna studeras ur historisk synvinkel. 
Studerar man kyrkogården så studerar man socialhistoria samtidigt som man studerar 
kulturhistoria. Både kyrkan och kyrkogården berättar mycket om livet förr. Att det är ett rikt 
källmaterial upptäckte jag under mina praktiska studier. Det kan dock, som jag tidigare 
nämnde, var känsliga miljöer för vissa elever.  
  
Diskussionen om historieundervisningens tidsföljd är intressant. Ska historien läsas från nutid 
till dåtid eller tvärtom? Att elever har problem med tidsuppfattningen är välkänt. Det som 
ligger allt för långt bort från nutid blir alldeles abstrakt för att eleverna ska kunna ta till sig 
kunskapen. Utifrån detta är det många lärare och pedagoger som förespråkar att man vänder 
på historieämnet. Istället för att läsa från dåtid till nutid ska historien läsas från nutid till dåtid. 
Enligt Nanny Hartsmar är det de vuxna som har svårt att vända på historien. Vuxna är vana 
vid att det ena bygger på det andra. Det är inte eleverna på samma sätt. 
 
+XU�MDJ�VNXOOH�YLOMD�MREED�
Jag är själv sugen på att ”vända på historien” som jag kallar det. Det kan nog göra historien 
verkligare för eleverna. Jacob Perry, lärare i Malmö anser att historien blir roligare om man 
kan hålla i den. Börjar man med det som ligger nära eleverna, både i tid och plats så får 
eleverna en möjlighet att känna på historien. Kanske inte alltid i praktisk bemärkelse men om 
historien börjar med sådant som hände när jag var liten för att sedan fortsätta med sådant som 
hände när mormor var ung så kanske eleverna utvecklar sin tidsuppfattning. Det borde vara 
lättare för eleverna att greppa eftersom det ligger tidsmässigt nära dem.  
 
Att få prova några av metoderna i verkligheten var lärorikt. Av elevernas reaktioner och 
utvärderingen jag gjorde kan jag konstatera att lokalhistoria väcker elevernas intresse. Jag lät 
några personer ur socknens historia följa med under hela tiden vilket uppskattades av både 
elever och lärare. Det blev något eleverna kände igen, något de hört förut.   
 
Genom utvärderingen fick jag fram att eleverna uppskattar när någon berättar om händelser, 
personer osv.  Det är också något jag märkt under mina praktikperioder.  Högläsning och 
berättande ser jag som två viktiga moment i undervisningen och då inte enbart inom ämnet 
lokalhistoria. 



 
Att få lämna klassrummet uppskattades av eleverna. Att dessutom få besöka platser i socknen 
som de hade hört talas om var en upplevelse för dem. Jag märkte att de såg på närmiljön på ett 
annat sätt när de fick veta lite mer om den. De upptäckte nya saker och ställde många 
följdfrågor.  
 
Även om den praktiska delen av mitt arbete inte blev vad jag hade tänkt mig så lärde jag mig 
mycket. Lokalhistoria är ett tacksamt ämne att arbeta med. Det beror nog till största delen på 
att det är så verkligt för eleverna. De får en chans att upptäcka en miljö nära dem. De kan ta 
på undervisningen, i det här fallet historien. Det är nog som Ylva Wibaeus säger; ”Historia 
måste börja med eleverna själva om det ska beröra dem”. Om nu historieundervisningen inte 
börjar med eleverna själva så bör enligt mitt tycke börja nära dem själva.   
 
Jag anser att eleverna måste få en chans att använda alla sina sinnen för att få ut det mesta 
möjliga av undervisningen. De måste få utveckla sina kreativa sidor genom att använda sig av 
alternativa källor, inte bara läroböcker. Dessutom bör de få chansen att utveckla sin 
inlevelseförmåga genom att leva sig in i hur andra människor har haft det. Lokalhistoria är 
enligt min mening en metod som kan användas för att åskådliggöra och illustrera olika 
historiska händelser. Jag tror att genom studier av närmiljön får eleverna det lättare att skapa 
en helhetsbild. Eleverna får genom undervisning och studier i sin närmiljö lättare att förstå 
händelser och förlopp. Detta eftersom det blir mer verkligt när historien kan ”upplevas” på 
plats. Teorin får en praktisk förankring i en vardagsmiljö nära eleverna. 
 
Det här arbetet har gjort mig väldigt inspirerad till att använda närmiljön i undervisningen. Jag 
hoppas att det även kan inspirera andra till upptäcka närmiljöns möjligheter.  
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     Bilaga 5 
 

Ett boktips 
 
Jag vill tipsa om en helt fantastiskt bok för dig som vill syssla med forntiden i 
lokalhistoria. Boken heter )RUQWLGHQ�UXQW�K|UQHW�och är skriven av -RQDWKDQ�
/LQGVWU|P�RFK�6RILH�+MRUW, Stockholms läns museum, 1998. 
  
Boken tar i olika kapitel upp forntidsmänniskan och hennes liv. Varje kapitel 
innehåller bra fakta med enkla lättförståeliga skisser. Boken tar bl.a. upp tid, 
människan, boende, gravplatser, fornborgar m.m. 
 
Till varje kapitel följer sedan en forskardel med uppgifter till eleverna. Ett 
exempel från kapitel två ”Arkeologen och tiden” är att eleverna får rita en 
tidslinje över sitt eget liv. Detta för att lättare förstå tiden. Därefter följer fler bra 
exempel på övningar för att stärka elevernas tidsuppfattning.  
  
Varje forskardel innehåller också diskussionsfrågor. Dessa frågor kan både 
diskuteras bland eleverna själva eller i helklass. Kort sagt; en helt suverän bok 
för lärare i lokalhistoria! 
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