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1 Inledning

Som blivande SO-lärare har jag ett stort intresse för mina fyra ämnen, men fram-
förallt för historia. Jag tycker det är intressant att få reda på hur människor i andra
tider har haft det. Hur deras levnadsvillkor har sett ut och vilka förutsättningar de
har haft. Vad är det som har påverkat de förändringar som har skett under årens
lopp? Men det jag har märkt bland elever när jag har varit ute i skolorna och de
attityder som finns bland många vuxna i min omgivning är att SO-ämnena inte är
så roliga. Många tycker det är torra ämnen, att det är för mycket att läsa och att
det är ointressant. Kan det bero på att det är ämnena som är tråkiga eller är det
undervisningen det är fel på? Vad kan man göra som lärare för att skapa nyfiken-
het och inlevelse i undervisningen?

Våren 1998 läste jag en fempoängs TEMA-kurs som hette ”Att använda närsam-
hället i undervisningen”. Kursen började med att vi läste en del litteratur om hur
man kan gå till väga. Den sista veckan ägnade vi åt exkursioner under ledning av
duktiga och inspirerande lärare. Med detta föddes mina tankar om hur man skulle
kunna åstadkomma en intresseväckande och spännande SO-undervisning.

Det jag tycker man kan göra som SO-lärare är att ta vara på sin bredd och försö-
ka utnyttja alla sina fyra ämnen samtidigt. Jag vill inte se historia som ett eget
ämne utan jag vill arbeta med mina SO-ämnen integrerat, men att man gör det
med olika infallsvinklar. Detta för att försöka skapa helhetsbilder och göra under-
visningen intressant för eleverna. Lokalhistoriska studier skulle kunna vara ett sätt
att komma fram till detta. För mig har det alltid varit tilltalande att jobba tematiskt.
På så sätt kan man utgå ifrån företeelser i verkligheten och ta till var elevers frågor
och funderingar. Var man än kommer att jobba som lärare kommer det alltid fin-
nas en närmiljö värd att utforska och då menar jag inte enbart historiskt sett. Jag
tror också att man i högsta grad ska försöka att samarbeta med andra ämnen och
arbeta mer praktiskt och låta eleverna använda alla sina sinnen för att på så sätt
komma fram till helhetsbilder.

Eftersom jag är intresserad av historia har jag valt att göra mitt examensarbete
med den infallsvinkeln. Under min egen skoltid har jag fått läsa historia ovanifrån
och utvecklingen har skett kronologiskt. Man börjar med stenåldern och fortsätter
framåt, oftast med tvära avslut utan kopplingar till vad det var som förde utveck-
lingen framåt. På så sätt har man inte fått någon helhetssyn. Inte mycket har nämnts
om den lilla människan och hur denna har bidragit till förändringar genom tiderna.
Fokus har legat på kungar, krig och maktkamp av olika slag. Den undervisning
som jag har fått har varit bestått av traditionell förmedlingspedagogik, där lärobo-
ken har stått i centrum. Man har inte tagit till vara elevens förmåga att åstadkomma
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något under kreativa former. Som elev har man heller inte fått chans att leva sig in i
hur andra människor kan ha haft det. I LPO-94´s kursplan i historia inledande
rader kan man läsa att ”Undervisningen i historia skall ge eleverna sådana kun-
skaper att de kan se sig själva och företeelser i nutiden som ett led i ett histo-
riskt skeende. Den skall stimulera elevernas nyfikenhet och lust att utvidga sin
omvärld i en tidsdimension och ge dem möjligheter att leva sig in i gångna ti-
der och de förutsättningar som då funnits för människors liv och verksamhet.”
För att försöka förverkliga dessa ord tycker jag att man som lärare inte ska tveka
att gå ifrån den läroboksledda undervisningen och istället ta vara på det som finns
utanför klassrummets väggar och även försöka låta eleverna undersöka och arbeta
mer praktiskt. För mig är lokalhistoriska studier ett pedagogiskt redskap där
många ämnen kan integreras och där praktiska inslag kan utgöra en variation av
det annars så teoretiskt och torra ämne många anser att SO-ämnena är. Problemet
är att jag har märkt när jag har varit ute på praktik, att historieundervisningen på
många hål, inte har förändrat nämnvärt från min egen skoltid.

1.1 Syfte och problemformulering

Mitt övergripande syfte med examensarbetet är att ta reda på om lokalhistoria är
ett undervisningssätt som kan göra SO-ämnena mer intressanta för eleverna. Hur
kan man arbeta för att skapa en helhetsbild och få eleverna att känna sig delaktiga
i historieförloppet? I vilken utsträckning utnyttjar lärare närsamhället i sin under-
visning? Vilka hinder ligger i vägen för lärare att göra detta? Vad har olika peda-
goger sagt om inlärning genom åren? Här har jag försökt att finna belägg för mina
tankar om att man genom att utgå från elevers egen närhet, låta dem undersöka och
arbeta mer praktiskt skulle kunna skapa en levande och intressant undervisning.

Frågorna jag har utgått från i min studie har varit:
• Vad tycker elever om SO-ämnena?
• Kan lokalhistoriska studier vara ett sätt att göra SO-undervisningen intressant

och ge eleverna en helhetsbild?
• Blir eleverna mer engagerade om man använder sig av närmiljön i SO-ämnena?
• Vad anser lärare om detta sätt att bedriva undervisningen?

1.2 Metod

Jag har valt att använda mig av litteraturstudier och komplettera med att göra en
undersökning ute i verkligheten.
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Jag har valt att undersöka ett projektarbete som man har bedrivit på Svärtingehus
utanför Norrköping. En skola där man undervisar barn mellan 6 och 12 år. Pro-
jektarbetet har bestått i att på uppdrag av stadsmuseet i Norrköping bedriva tema-
studier av ett torp.

1.3 Tack

Jag vill passa på att tacka elever och lärare i åk 4-6 på Svärtingehusskolan i Norr-
köping som med sitt positiva bemötande och som utan krångel har ställt upp på
att bli intervjuade. Jag vill också skänka ett stort tack till min handledare Hans
Nilsson som hjälpt och stöttat mig i mina frågor och gett mig tips på litteratur och
idéer så att jag har kunnat ro detta examensarbete i hamn.

2 Litteraturgenomgång

2.1 Lokalhistoria i skolan

Tiden i skolan är för det mesta begränsad och läraren vill försöka hinna med så
mycket som möjligt. Det är den erfarenhet jag har både som elev och många gång-
er som lärarkandidat. Att som lärare avgränsa sig är inte alltid det lättaste. Man
bläddrar i en massa läroböcker och faktaböcker och försöker ta med det vikti-
gaste i stora drag. Det hela leder vanligtvis till en snuttifierad undervisning. Sven-
Erik Liedman, professor i idéhistoria, har noterat: ”Om vi bläddrar i en lärobok i
historia, litteraturhistoria eller orienteringsämnen... finner vi att den i först och sist
rymmer en oordnad hop av detaljer, vars inre samband för det mesta förblir
oklart”. Utan en medveten process, ett aktivt skapande av helheter, blir det menar
Liedman hackemat. Kunskapen dränks i ett plotter av perspektiv, ja blir till okun-
skap, till okunnighet. (Lokalhistoria 3, Lokalhistoria i skolan, sid. 8)

Vad är det då för budskap skolan ger eleverna med sin snuttifiering? Enligt Göran
Graninger ligger det nära till hands att eleverna skaffar sig den föreställning att
världen är omöjlig att förstå och att verkligheten inte hänger ihop och att det inte
heller är någon idé att försöka få den att göra det. (Lokalhistoria 3, Lokalhistoria i
skolan, s. 8, 1990)

Snuttifieringen av undervisningen i skolan kanske inte är en så konstig företeelse
om man ser till samhället som sådant. Faktum är att vi lever i ett IT-samhälle och
ständigt matas med information runt omkring oss. En metodiklärare till mig har
sagt att eleverna tycker om när lektionerna har samma tempo som sändningarna
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från MTV eftersom de är vana vid detta. Det ska hända något hela tiden och i
snabbt tempo. Ett annat bra exempel är TV´s nyhetssändningar. På 20-30 min har
ett antal korta inslag gjort oss medvetna om vad som hänt i världen den dagen.
Dagens människor är ständigt mottagare av ett myller av information.

Med detta resonemang menar jag inte att skolan inte ska hänga med i IT-
utvecklingen, snarare tvärt om. Men det får hamna på skolans ansvar att försöka
hjälpa eleverna att samordna informationen och få dem att urskilja det som kan
vara viktigt och lära dem att kritisk granska det de tar in. Skolan får då ta på sig
rollen att försöka göra verkligheten begriplig och överskådbar för eleven. I kurs-
planen kan man läsa att undervisningen skall ge övergripande sammanhang och
historisk bakgrund till de olika företeelser som eleverna möter i skolan och sam-
hället i övrigt.

Göran Graninger menar att lokalhistoria här kan ha en viktig uppgift i skolan. Inte
med de alltid lika tröttande besöken på ett gammalt gravfält eller några försök att
tolka runorna på en runsten. Enligt Graninger måste lokalhistoria i skolan börja i
det som är tydligt även för barn. (Lokalhistoria 3, Lokalhistoria i skolan, s. 3
1990)

Historien är för det mesta skriven från de styrandes perspektiv. Tyngdpunkterna
har lagts på krig, revolutioner och maktkamp. Föga har sagts om hur den lilla
människan påverkats av allt detta. Vi läser om andra världskrigets allianser länder
emellan, utan att ställa oss frågan hur människor i t.ex. Sverige upplevde kriget.
Det finns ännu många levande i vår omgivning som har åtskilligt att berätta om
detta som kan göra historieundervisningen intressant.

Lokalhistoriska inslag har emellertid funnits i de svenska skolornas undervisning
under relativt lång tid. Redan 1919 infördes för första gången hembygdsundervis-
ning i den svenska folkskolan. I alla de läroplaner som sedan följt har nyttan av
hembygdskunskap och närsamhälle lyfts fram. De senaste läroplanerna LGR-80
och LPO-94 är inga undantag. I LGR-80´s kursplan för historia kan man läsa att i
lågstadiet skulle man behandla ”min egen historia”, i mellanstadiet fortsätter man
med ”min släkts historia” och för att till sist på högstadiet ta itu med ”min orts
historia”. Detta ger en progressiv behandling av elevens närhet. I den senaste
kursplanen för historia består ett av målen av vad eleven ska ha uppnått vid slutet
av det femte skolåret av att; ”eleven skall känna till hembygdens historia och
kultur”. Ett av målen för det nionde skolåret är att ”eleven skall ha insikt i hur
människor levde och försörjde sig i förindustriella samhällen och hur industri-
aliseringen och andra omvälvningar har förändrat människors livsvillkor”
Den senaste läroplanen är som sagt målstyrd och på så sätt har den enskilda sko-
lan och framför allt läraren friare tyglar hur man ska gå till väga för att komma
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fram till målen. Här känner i varje fall jag att det finns ypperliga tillfällen att ta vara
på lokalmiljön för att skapa en intresseväckande SO-undervisningen.

För de flesta lärare är det ett känt faktum att stoff hämtat från elevernas egen när-
miljö, höjer intressetemperaturen flera grader. (H. Nilsson red, Elever forskar i
lokalhistoria, s. 47) Men tydligen har många lärare ändå svårt att överge trygghe-
ten med att använda sig av tryckta läromedel i t.ex. historia och andra SO-ämnen.
Detta kan bero på flera faktorer. Som lärare kanske man inte känner till traktens
geografi, historia och nutid. Läraren kanske inte vet var man kan få tag på arkiv-
handlingar eller har för liten erfarenhet hur de används. Enligt Anders Höglund
finns ingen begränsning vare sig det gäller åldersmässigt eller i ämnen. Han har
upplevt elever i åk tre, som klarat av att läsa handskrivna källor från tidigt 1800-tal.
Han menar att det gäller att tro att de klarar uppgiften. Detta lyfter dem, enligt
hans sätt att uttrycka sig, till oanade höjder. Ämnesmässigt är det bara lärarens
fantasi som sätter gränser. I studier av närmiljön kan alla ämnen integreras, i dåtid
och nutid. (H. Nilsson red, Elever forskar i lokalhistoria, konferensrapport 1998,
s. 47)

Lars Naeslund har ställt frågan vad lokalhistoria står för. Representerar det ett
nostalgiskt tillbakablickande där hembygdens torp och farfars rakkniv fungerar
som kultföremål? Eller kan studier av den egna bygden och släkten fylla en dubbel
uppgift; dels en som har att göra med känslolivet och identitetsutvecklingen dels
en som talar till förnuftet och skapar klarsynthet om samhällsförhållandena. (L.
Naeslund/S. Naeslund, Små utsnitt-stora upptäckter, s. 39) Här gäller det att som
lärare ha klart för sig vad man har för syfte med sin lokalhistoriska undervisning.
Undersökningar som gjorts menar att läraren använder närsamhället för att skapa
konkretion, för att beskriva och inte för att analysera samhällsförhållanden och
samhällsutveckling. (B. Andersson, Delen och helheten, SO-rapport nr 1998:01,
s.15)

Enligt Sara Naeslund har de historiker som är inblandade i projektet Lokalhistoria
uttryckt att den lokalhistoriska undervisningen varit alltför fragmentarisk och
slumpmässig samt haft en alltför låg ambitionsnivå. Undervisningen har visat sig
varit inriktad på enskilda föremål, personer och byggnader i närsamhällets historia
utan att det funnits en bärande tanke eller ett medvetet stoffurval bakom. För att
studierna ska framstå som meningsfulla och lättförståeliga, ska den lokala historien
kunna sättas in i ett större sammanhang. Den lokalhistoriska undervisningen ska
inte bara vara att visa en närbelägen stuga för att den ser gammal ut, man ska
istället använda den för att belysa systemet med knekttorp. Lokalhistoria ska inte
ses som ett mål i sig. Den ska vara ett sätt att förklara, åskådliggöra och förstå all-
männa historieskeenden. Rådgivande universitetslektorer menar att man har tappat
bort ämnets relevans om man inte kan se det stora i det lilla, samt det allmängiltiga
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i det lokala. (L. Naeslund/S. Naeslund, Små utsnitt-stora upptäckter, s. 10) Det är
även Lars Anderssons åsikt när han påstår att lokalhistoria är bra, då den ger en
känsla av närhet, dvs man får referenser till sådant, som man känner till. Det är
dock de stora sammanhangen man vill komma fram till; urbaniseringen, emigra-
tionen, industrialiseringen, sociala förhållanden och stora utvecklingslinjer i fram-
förallt 1800-talets samhälle.
(H. Nilsson red, Att använda lokalhistoria i undervisningen, Konferensrapport,
juni 1995, s. 13)

Jag går tillbaka till vad Anders Höglund skriver i texten, Konsten att se med ”nya
ögon”. Han menar att stoff till diskussioner och skrivande finns i riklig mängd.
Det är bara att börja med att studera närmiljön med ”nya ögon” och med det me-
nar han, titta efter företeelser i omgivningen. Sedan ställer man frågorna när, hur,
varför. Kanske man hittar äppelträd eller annan växtlighet som inte passar in i den
vanliga terrängen eller rör det sig om husgrunder eller rent av bevarade byggna-
der. Av ett felplacerat äppleträd kan man med lite tur rulla upp historien om
skogstorpare eller backstugusittare. Med hjälp av kyrkobokföringen och torp-
kontrakt kan man få reda på vilka som bott där, hur många de var. Spädbarnsdöd
och in- och utflyttning hör till den information som kan vara till god hjälp för att
skildra människors levnadsvillkor i ett torp för kanske 100 år sedan. Inte heller
behöver man sakna stoff om man bor i stadsmiljö eller i ett större samhälle. Av
ortnamn, gatunamn och kvartersnamn kan man få fram en hel del spännande in-
formation. Vad kan det bero på att de fått just de namnen? Enligt Anders Höglund
är det bara fantasin som sätter gränser för vad som går att göra. De arkiv man kan
behöva finns i regel på nära håll. Det kan vara föreningsarkiv, kommunala arkiv,
kyrkoarkiv, länsarkiv av olika slag, muséer och bibliotek. Både i föreningar och
arkiv finns kunniga och intressanta människor som säkert kan hjälpa till. Inte
minst vad det gäller hembygdsrörelsen. (H. Nilsson red, Elever forskar i lokalhi-
storia, s. 48)

2.2 Centrum för lokalhistoria

Jag tänkte kort beskriva Centrum för lokalhistoria som inrättades 1988 vid Linkö-
pings universitet. Centret har till uppgift att stödja och utveckla lokalhistorisk
forskning och utbildning genom att åstadkomma en samverkan mellan å ena sidan
forskare och å andra sidan lärare vid universitetet och skola samt allmänheten.
Man håller även på att bygga upp en historisk databas med datoriserade kyrk-
böcker, som använts i flera forskningsprojekt vid universitetet. Databasen har
även varit användbar för elever vid fyra skolor i Linköping och en skola i Åtvida-
berg för att bl.a. bedriva släktforskning och andra lokalhistoriska studier. Den är
användbar för dem som vill forska i Linköpingsområdet med omnejd, eftersom
den för närvarande består av Linköpings domkyrkoförsamling och tretton lands-
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bygdsförsamlingar, men kommer att fortsätta att byggas ut undan för undan.
Inom Centrum för lokalhistoria pågår flera projekt och fler finns under planering.
De projekt som nu pågår är att inför det stundande sekelskiftet skriva om Linkö-
pings historia på 1900-talet. I nära arbete med representanter från Norrköpings
kommun håller man även på att skriva en bok om Norrköpings 1900-tals historia.

Centrum för lokalhistoria värnar om samarbetet med skolan. Lokalhistoria ingår
numera i lärarutbildningen i historia. Olika former av fortbildning bedrivs även i
landet. Man har tagit initiativ och anordnat fyra större konferenser med temat lo-
kalhistoria i skolan. Det har lett till att ett kontaktnät för lärare har påbörjats.
Centrum för lokalhistoria menar att motiven för lokalhistoria i skolan kan variera.
Nedan följer tio olika motiv och dessa kan givetvis variera för den enskilde lära-
ren;

1. Den gamla beprövade pedagogiska modellen att utgå från känt till okänt funge-
ra även i skolan. Metoden gör det lättare för elever att förstå hur samhället har
utvecklat sig.

2. Intresset för historia ökar när man utgår från närmiljön. Det har undersökningar
visat.

3. Lokalhistoria blir en demokratisk historia. Man intresserar sig för alla sam-
hällsgrupper. Perspektivet blir nödvändigtvis underifrån.

4. Eleverna kan aktiveras vid insamlingen av lokalhistoriskt stoff.
5. Ett lokalhistoriskt arbetssätt gör det möjligt att integrera en lång rad av skolans

ämnen, lokalhistoria är per definition en tvärvetenskaplig disciplin.
6. Miljöaspekter på det mänskliga livet är påtagliga. Människans ingrepp i naturen

blir påtagliga och konkreta.
7. Eleverna stimuleras att reflektera och ställa egna frågor eftersom det inte finns

några färdiga svar. Problembaserad inlärning kan bli verklighet och inte bara ett
slagord.

8. På så sätt uppstår känslan av att ha erövrat ett område av egen kraft.
9. Det är roligt och stimulerande att som lärare arbeta fram ett resultat (tillsam-

mans med kollegor och elever). Lärarens roll blir något annorlunda än den tra-
ditionella. Läraren förmedlar inte direkta ämneskunskaper till eleverna, utan
vägleder deras arbete genom att peka på relevant källmaterial och utveckla frå-
geställningar.

10. Lokalhistoria underlättar arbetet med att utveckla ett historiskt tänkande. Jag,
farfar, farfars far och deras generationskamraters liv speglas utifrån en be-
stämd plats, som naturligtvis också förändras över tid.
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2.3 Forskning om lokalhistoria i skolan

Historia studeras av tradition genom att man tar ett jättekliv bakåt följt av mödo-
sam vandring fram mot vår egen tid. Enligt Lars Elam tycks skolbarn som börjar
historiestudierna med ”när mormor var flicka” uppleva historieämnet mer positivt.
(P. Olausson red., Att se det stora i det lilla, s.15, 1996)

Under 1980-talet bestod elevernas lokalhistoriska studier framför allt i att repro-
ducera kunskap. Man läste i häften och böcker om gångna tider och samman-
ställde kända fakta i ny form. Detta må vara ett alternativt sätt att arbeta men frå-
gan är hur mycket eleverna får engagera sig och om det inte blir tal om att enbart
flytta fakta från ett ställe till ett annat. Åsikterna om vilket sätt att till sig kunskap
har många gånger gått isär. Att använda sig av lokalhistoria i undervisningen har på
senare tid gått ut mera på att producera kunskap genom att eleven själv får ta del
av arkivhandlingar och försöka komma fram till något nytt.

I LPO-94´s kursplan för historia lyder ett av målen som man ska ha uppnått det
femte skolåret att ”eleven skall känna till hembygdens historia och kultur”. Enligt
Bo Anderssons har lokalhistoria och närsamhället i undervisning och forskning
blivit allt vanligare på senare tid. (B. Andersson, Delen och helheten, SO-rapport
nr 1998:01, s. 27) Jag tror att det som ligger bakom detta är att senareutbildade
lärare får med sig lokalhistoria i sin utbildning. Vi har fått reda på vilka möjlighet
och hjälpmedel det finns om man vill bedriva olika projekt i sin undervisning. Har
man dessa förkunskaper kan inte planeringen bli lika tidskrävande och omständig
för läraren än om man inte hade någon aning om hur man skulle kunna gå till väga.

För de tidigare utbildade lärarna tror jag att det hänger ihop med intresse. Det
finns många lärare som av eget intresse utforskar miljön runt omkring skolan för
att sedan använda sig av denna i sin undervisning.

”Vad man törs säga i dagens läge är att unga människors tankevärld
och kunskapsbas utvecklas positivt om eleverna får arbeta konstruktivt,
sökande och reflekterande med uppgifter och frågor som gjorts ange-
lägna för dem. Lokalhistoriska studier har därvid utsökta möjligheter
att ge eleverna vad de behöver...”

              (Lars Elam, Närheten i historia, Rapport nr 3, 1992.)

Efter att ha läst litteratur och lokalhistoriska rapporter så tycker jag att lokalhisto-
ria, med utgångspunkt i elevens närsamhälle, i undervisningen skulle kunna vara ett
bra sätt att få eleverna att förstå att verkligheten hänger ihop och världen kan vara
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möjlig att förstå. Genom att utgå från elevens närhet, göra jämförelser och undan
för undan utvidga vyerna, kan det vara möjligt att skapa en intresseväckande, me-
ningsfull och helhetsskapande SO-undervisning.

Trots detta har man i undersökningar kommit fram till att närsamhället -den indi-
vidnära historien- har givits liten plats i skolans undervisning och att det lokalhi-
storiska utrymmet minskar med högre stadium. (Den nationella utvärderingen,
NU)

Enligt nationella utvärderingen skiljer sig även lärares och elevers uppfattning om
lokalhistoriska inslag i undervisningen åt. Lärarna påstår att de oftare har gett un-
dervisningen en lokalhistorisk vinkel medan eleverna många gånger kan ha svårt att
urskilja det lokala eftersom det varit så integrerat i det nationella och det globala.
Exkursioner och studiebesök kanske ses mer som ett jippo eller en kul dag och
eleverna kopplar inte ens samman dess med lokalhistoria. (B. Andersson, Delen
och helheten, SO rapport nr 1998:01, s. 15)

3 Några olika pedagogers syn på inlärning

För att finna stöd i mina funderingar om att integrerade studier i närmiljön kan
skapa ett större intresse och engagemang och framförallt leda till en helhetssyn
har jag valt att studera några pedagogers syn på inlärning.

3.1 En förgrundsgestalt inom pedagogikens historia

Johann Amos Comenius (1592-1670) var tjeckisk teolog och pedagog och fastän
att han levde för nära fyra hundra år sedan är hans pedagogiska teorier påfallande
moderna. För Comenius var det viktigt att undervisningen skulle bygga på åskåd-
ning och självverksamhet och vara gemensam för flickor och pojkar. Centralt för
Comenius teorier är att ge eleverna en verklig allsidig allmänbildning genom en
undervisningsmetodik som med utgångspunkt i det enkla gick över till det mer
komplicerade. På samma gång ska sammanhanget vara tydligt, dvs nya moment
ska stå i klart samband med de moment som tidigare genomgåtts. Målet är kun-
skapen om helheten inte om de olika delarna. (Bra böckers lexikon)
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3.2 John Deweys tankar om samhälle och skola

John Dewey, amerikansk filosof (1859-1952), var den progressiva pedagogikens
centralgestalt. I den progressiva traditionen såg man på utbildning som ett viktigt
instrument för samhällsreformer. Dewey verkade i USA under sekelts början och
för att förstå hans samhällsengagemang måste man tänka på vilka förhållanden som
rådde där då. Under det första decenniet av 1900-talet kom nära 9 miljoner in-
vandrare till landet och industrialismen hade lett till en maktkoncentration i kartel-
ler och truster. Det hela ledde till sociala klyftorna ökade framförallt i de växande
industristädernas getton av invandrare och svarta. (Hartman/Lundgren, John De-
wey, Individ, skola, samhälle, s. 9) För det amerikanska samhället blev detta ett
problem att brottas med och här spelar Dewey en stor roll med sina tankar om att
skolan och utbildningen som ett viktigt instrument för samhällsreformer. Man
kanske likna den här situationen vid den som rådde i Sverige efter andra världs-
kriget, när människorna började flytta till städerna. Den progressiva amerikanska
pedagogiken började då göra sig märkbar även i den svenska skoldebatten, fram-
förallt genom Alva Myrdal. Emellertid hade olika pedagogiska experiment drivits
på olika håll i landet redan tidigare. Deweys texter översattes till svenska och in-
tresset för aktivitetspedagogik fanns bland många pedagoger runt om i landet.
Men det var inte förrän efter andra världskriget man började driva progressiva
tankar på central nivå.

I Deweys pedagogiska texter uppehöll han sig gärna vid att ge utrymme åt den
enskilda elevens fria växt och utveckling. Han ansåg att det var nödvändigt att
överge ett förlegat ämnesindelat lärostoff till förmån för ett arbete med de praktis-
ka problem som eleverna skulle möta i samhället. Argumentet för det var att efter-
som elevens världsbild inte är ämnesindelad är det heller inte självklart att skolan
ska utgå från den strikta och logiskt motiverade ämnesindelningen som känneteck-
nar vetenskapliga discipliner. För den skull ville inte Dewey låta elevens världsbild
helt styra undervisningen. Han såg här lärarens roll att försöka styra en interaktion
mellan å ena sidan elevens världsbild och å andra sidan kunskaperna som finns i
de olika ämnesdisciplinerna. Även om Dewey förespråkade en ämnesintegrering i
skolan ansåg han inte att detta var nödvändig i lärarnas utbildning. (Sven G.
Hartman, Lärares kunskap, s.158)

Dewey menade vidare att skolan måste föras närmare det samhälle vars syften den
ska tjäna. Skolan är samhällets styrinstrument både när det gäller elevernas egen
utveckling och samhällets framtid. Det han då kom fram till var att den skarpa
uppdelningen mellan teori och praktik måste överges. Han myntade de så bekanta
uttrycket ”learning by doing”. Det här är kanske det mest uppmärksammade dra-
get i den progressiva traditionens kunskapssyn. Det är en uppfattning om hur
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man bäst når fram till värdefull kunskap och hur man ska organisera den för inlär-
ning. (Sven G. Hartman, Lärares kunskap, s. 162)

”Läraren och boken är inte längre de enda undervisarna; händer,
öron, ja hela kroppen är kunskapskällor. Läraren blir igångsättaren
och boken stället där man kontrollerar. Ingen bok eller karta kan er-
sätta den personliga erfarenheten. De kan inte träda istället för en
verklig resa...”

”Learning by doing” betyder naturligtvis inte att hantverk och liknan-
de sysslor ska ersätta läroboksstudier. Men det bidrar i hög grad till att
hålla barnets uppmärksamhet och intresse vid liv, om man låter elever-
na arbeta praktiskt, så ofta som man har en möjlighet till det.”
                                                                (Dewey, Framtidskolor, s. 59)

Med dessa ord tycker jag att Dewey framhäver vikten att släppa lite på den läro-
boksledda undervisningen och låta eleverna använda alla sina sinnen för att ut-
forska verkligheten som finns runt omkring dem. Dewey hävdade att praktisk
kunskap var lika mycket värd som teoretisk. Samhället behöver all slags kunskap.

Enligt Sven G. Hartman har några som arbetat med svenska skolans läroplansut-
veckling på senare tid velat säga upp bekantskapen med Dewey. De menar att
progressivismen haft en alltför rationell och relativistisk inställning till skolans mål-
frågor och på så sätt har värdeasspekterna gjorts osynliga. Ett slagord för dem har
istället blivit ”en skola för bildning”. Hartman menar vidare att det kan finnas skäl
att kritisera progressivismen sätt att argumentera och skriva läroplaner. Men enligt
hans uppfattning så gjorde det pedagogiska innehållet som progressivismen stod
för skolan mer mänsklig. Det blev en mindre ogästvänlig plats både för lärare och
elever. (Sven G. Hartman, Lärares kunskap, s. 163)

3.3 Freinets pedagogik

En viktig insikt i freinetpedagogiken är att kunskap finns att hämta utanför klass-
rummet och utanför böckerna (I. Nordheden, Verkligheten som lärobok, s. 36)
När jag har läst Inger Nordhedens bok så har jag funnit många intressanta idéer
om hur man kan arbeta med verkligheten i sin undervisning. Hon har arbetat med
freinetpedagogiken i över 20 år och är lärare på Freinetskolan Kastanjen i Nors-
borg.

Freinetpedagogiken har fått sitt namn från en fransman, Célestin Freinet (1896-
1966). Han ansåg att nyckeln till kunskap låg i barnens nyfikenhet och deras lust
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att lära. Freinet ville bryta upp det traditionella undervisnings sättet där läraren
hade sin plats vid katedern. Läraren skulle istället vara mer som en handledare
och verkligheten skulle fungera som klassrum. Man undersökte naturen, arbets-
platser och tog till vara andra människors erfarenheter av livet. När man hade
gjort upptäckter i närmiljön gick man in i skolan för att bearbeta dem. Eleverna
fick skriva, rita och diskutera vad de sett och upplevt. För att delge andra sina
kunskaper gjorde man utställningar och Freinet lät installera ett litet tryckeri för att
förmedla elevernas berättelser.

Célestin Freinet blev många gånger motarbetad för sina idéer och för att kunna
förverkliga sina pedagogiska drömmar öppnade han 1935 en egen skola tillsam-
mans med sin fru Elise.

Freinetrörelsen kärna består av fyra arbetsmetoder:
• att arbeta med fria uttrycksformer, där barnet uppmuntras att uttrycka sig fritt i

bild, ord, rörelse och ljud och på så sätt utveckla sin fantasi och skaparkraft
• att använda verkligheten som lärobok
• att med hjälp av korrespondens skapa en kommunikation och tillägna sig ett

globalt medvetande
• att samarbeta i en kooperativ miljö där barnet inte förlorar sin identitet

I dagens freinetskolor betonas ansvar, praktisk demokrati, utvärdering, eget ar-
bete och ett undersökande arbetssätt. Man menar att frienetpedagogiken inte är
någon metod utan ett förhållningssätt och människosyn, där hjärnans och handens
arbete ska värderas lika. (Uppslaget, Aktuellt i pedagogiken, nr 1 1997)

3.4 Utomhuspedagogik

I mina litteraturstudier har jag läst om begreppet utomhuspedagogik. Vid lärarut-
bildningen i Linköping har man chans att välja en fem poängskurs i utomhuspe-
dagogik bland utbudet av temakurser. Lars Owe Dahlgren och Anders Szcze-
panski menar att utomhuspedagogik är ett mycket viktigt komplement till lärande i
klassrum och föreläsningssalar. Enligt dem karaktäriseras utomhuspedagogiken
av handlingsinriktade lärandeprocesser, ofta relaterade till utemiljön (Dahl-
gren/Szczepanski, Utomhuspedagogik, s. 50). Centralt är helhetsupplevelse, te-
matisk integration och direktkontakt mellan lärande och föremålet. Klassrumssitu-
ation bjuder allt som oftast på ett strukturerat möte med det kontrollerade. Det blir
då svårt att skapa en inlevelsefylld undervisning. Dahlgren och Szczepanski anser
att utomhuspedagogik ger en möjlighet att bryta sig in i skolans och lärarutbild-
ningens kulturella sediment och öppna upp mot ett tematiskt lärande. (Dahlgren/
Szczepanski, Utomhuspedagogik, s.51)
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4 Exempel ur verkligheten

4.1 Svärtinges historia

Svärtinge är ett litet samhälle beläget en mil nordväst om Norrköping på väg mot
Finspång. Samhället ligger precis invid sjön Glan och när man färdas i eftermid-
dagssolen på väg 51 mot Finspång är det en vacker syn som möter en när man på
sin vänstra sida passerar det glittrande vattnet.

Varifrån kommer då namnet Svärtinge och hur har bygden kommit till från början?
Trakten kring Svärtinge är sägenomspunnen och historiefylld och det har varit
boplats sedan urminnes tider. Det finns inte så mycket skrivet om områdets tidiga-
re historia utan det handlar mest om sagor och sägner. Att området tidigt var be-
byggt finns inga tvivel om eftersom fornlämningar runt omkring är många. Både
Bråvikens och Glans vattenstånd har varit högre och markerna runt omkring har
legat under vatten och är därför bördiga. Eftersom vattnet har stått högre har även
farbarheten varit lättare till sjöss och i området har många strider enligt sägnen ägt
rum, bl.a. slaget om Bråwalla. Lämningarna efter fornborgar där området stiger i
höjden tyder även på det. Här finns i närheten Torsklint. Kommer man dit upp
efter en mödosam klättring har man en utsikt långt ut över Norrköping, sjön Glan
och det bördiga Kvillinge området.

Hur namnet Svärtinge uppkommit är man inte riktigt ense om. I området ligger
Svärtinge gård. Här sägs en storbonde vid namn Svarte ha levat på 800-talet.
Svärtingar skulle då ha varit hans ättlingar och detta namn skulle ha levt kvar i
namnet Svärtinge. Vid Svärtinge gård utgörs de förhistoriska minnesmärkena av
ett 25-tal gravar väster om den nuvarande herrgårdsbyggnaden. I närheten finns
även ett 20-tal jordfyllda rösen och stensättningar. Man har även hittat en 20 me-
ter bred och 50 meter lång torr vattengrav som man tror har varit en gammal vin-
terhamn för vikingaskepp.

Svärtinge är ursprungligen en by, till vilken tolv olika gårdar räknades. Av våra
ortnamn är inge-namnen de äldsta. De anses ha tillkommit på äldre järnåldern och
användes till början av vikingatiden. Delordet svärt- i Svärtinge kan möjligen syfta
på den svarta jorden. (S. Lagebrant, Östra Eneby glimtar)

1919 började exploateringen av Svärtinge efter en omsorgsfull planläggning. Från
början var det endast meningen att platsen skulle bebyggas av sommarvillor och
sportstugor. Det skulle bli en tillflyktsort för norrköpingsborna om somrarna. Re-
sultatet blev ett annat. Människorna trivdes så bra att många flyttade ut permanent.
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Det har genom åren funnits en hel del service för svärtingeborna. Det har funnits
flera speceriaffärer, bagerier och kiosker. Här har även funnits cykelaffär, skräd-
dare, bibliotek, poststation, smedja, plåtslageri och rörmokeri. En skola upprätta-
de 1876 och hölls i bruk ända till 1987, då barnantalet blev för stort och lokalerna
blev för omoderna. Det fanns nämligen ingen gymnastiksal utan eleverna fick ha
gymnastik på vindsvåningen runt skorstensmuren. Några duschar fanns heller inte
tillgängliga och toalett fick man uppsöka i en liten byggnad på skolgården. (Swer-
tingebygd, nr 1-20)

Svärtinge har de senast tio-femton åren fått ett snabbt stigande antal invånare, ef-
tersom en mängd nya villor och ett bostadsområde i centrum byggts. Av gångna
tiders service i Svärtinge finns inte mycket kvar. Det är väl som med alla mindre
samhällen. Servicen försvinner och man får söka sig till den närbelägna staden för
att få sina behov tillgodosedda. Det som ändå finns är en relativt nybyggd fin
skola med elever från årskurs 1-6. Här finns en närbutik och ett bageri. Några har
försökt sig på sin egen näring i liten skala, såsom tandläkarpraktik och en alterna-
tivmedicinrörelse. Med det befolkningsunderlag som finns i dag och som väntas
att stig eftersom bebyggelsen åter har börjat i slutet av 1990-talet kommer det att
finnas goda möjligheter för fortsatt serviceutbyggnad.

4.2 Bromstorpet

Jag tillbringade mina somrarna i Svärtinge som barn. Som vuxen har jag även
flyttat hit permanent och mina barn går i skolan här. När jag som liten gick till
Skarsättersbadet för att bada passerade jag ofta ett litet rött torp med syrenbus-
kar runt knutarna. Det var en riktig idyll. Jag visste inte då att detta torp hade stått
på samma plats i över 300 år och att det hade namnet Bromstorpet.

4.3 Projekt Bromstorpet

Stadsmuséet i Norrköping vill skapa ett ”Barnens Hus”, ett hus på barnens villkor
med en verkstad och ett faktarum för barn mellan 6-15 år. Temat under ett år
kommer att vara ”Norrköpingsstad sett ur barnens perspektiv”. Stadsmuséet
kommer att använda sig av det så kallade ”Grå Huset” som tidigare drivits ideellt
med olika projekt. Med anledning av detta tog stadsmuséet kontakt med Svär-
tingehus, en skola med elever mellan åldrarna 6-12 som ligger en mil nordväst om
Norrköping. Personalen på stadsmuséet ville bolla lite tankar och idéer med några
representanter från Svärtingehus och se vad om det fanns något intresse av ett
temaarbete samt att diskutera praktiska lösningar som t.ex. tider och material.
Från Svärtingehus sida kom man att tänka på det gamla torpet som ligger i nära
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anslutning till skolan. Bromstorpet som har närmare 300 år på sin nacke ligger
praktiskt sett på ett bra läge för att kunna bedriva intressanta studier i närmiljön.
Man kom överens om att detta skulle kunna bli ett spännande arbete och kunna
leda fram till ett givande resultat. Många av invånarna i samhället Svärtinge är in-
flyttade sedan en liten tid tillbaka eftersom samhället endast de senaste tio åren har
expanderat explosionsartat. Varken elever eller föräldrar vet därför så mycket om
hur det har sett ut förut och med detta kanske känner sig en aning rotlösa. Elever-
na skulle kunna få kunskap om hur deras hemtrakter kunde ha fungerat. I kurspla-
nen anges som några av målen som elever ska ha uppnått i slutet av femte skolåret
bl.a. av att eleven skall känna till hembygdens historia och kultur och kunna redo-
göra för hur män och kvinnor och barn levt och tänkt i några skilda miljöer och
tider i Sverige och på några andra platser i världen. Att då utgå från att arbeta med
ett till skolan närbeläget, välbevarat torp måste kunna vara ett bra sätt att försöka
nå dessa mål.

4.4 Projektet tar form

Från Svärtingehus sida utarbetade man vidare en plan över hur man ville arbeta
med detta tema. Projektet skulle fortlöpa över ett helt läsår. En pedagogisk fördel
man såg i det var att man skulle kunna få ut mycket av årstidsväxlingarna. Hur var
levnadsvillkoren under ett helt år? Eleverna indelades i intressegrupper och pro-
jektet skulle framskrida genom ett undersökande arbetssätt. På följande sett ville
man fullfölja uppdraget från stadsmuséet.

• Hur bor vi? (Hur kan boendet se ut i andra delar av världen och varför).
• Hur ser torpet ut? (Modelbygge)
• Byggmaterial (Söka samarbete med ”Byggnadsvårdscentrum, Melby” om hur

man blandar färg, gör glas, tapeter).
• Yrken (Stadsmuséets personal, antikvarien m fl, vad gör de?)
• Forskning (Vi gör som antikvarien m fl, skrapar fram tapetprover och annat

för att ta reda på vilken tidsperiod dessa material kan vara ifrån).
• Husförhörslängder (Var kan man finna dessa och hur ser de ut, vad innehåller

de?).
• Forskning (Vilka har bott i torpet och när? Finns det släktingar på skolan?).
• Forskning (Hur levde de som bodde på torpet, mat, värme, klädsel).
• Drama (Teater om hur t.ex. en familj kunde ha det då-nu).
• Musikal (Kanske som ovanstående, bitar av temat).
• Media (Intervjuer med olika människor för att ta reda på fakta, reportage i

Swertingebygd, lokaltidningar, branschtidningar).
• Fotografering (För dokumentation).
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• Resor (Till stadsmuséet, biblioteket, församlingshem, byggnadsvårdscentrum,
besök hos personer med anknytning till torpet, besök hos lokaltidningarna).

• Traditioner (Jultraditioner på gammalt vis, med ljusstöpning).
• Maten  (Vi lagar mat på gammalt vis och stöper ljus och om möjlighet finns få

fart på järnspiseln och eldstaden).
• Odling (växter dåtid -nutid, medicinalväxter etc utanför torpet).

5 Intervjudel

5.1 Intervjuer med eleverna

För att ta reda på hur detta tema har förflutit valde jag att göra intervjuer med ele-
verna i åk 4-6 samt deras lärare efter temaarbetets slut. Jag har valt att redovisa
intervjurapporten i en ledigare stil eftersom det här är bara ”ett” exempel på hur ett
lokalhistoriskt projekt kan utformas och se ut i skolan. Den här klassen är en
storklass i vilken man har utarbetat en form av mentorskap. Elevantalet består av
45 elever som är fördelade på tre lärare, sk mentorer. Vid kvantifiering har jag valt
att använda mig av mer svävande uttryck som ”några” när det gäller upp till 15
elever, ”många” när det rör sig om upp till 30 elever och slutligen ”de flesta” när
det har gällt över 30 elever. Ibland har jag uttryckt mig i siffror när det gäller svar
jag har fått från endast en till tre elever. Mina intervjuer har varit utformade så att
jag har suttit med eleverna och samtalat med dem två och två. Det har varit triv-
samma stunder eftersom jag har varit lärarkandidat i klassen under tre veckor och
det var roligt att få prata med eleverna ännu en gång.

SO-ämnena
Min första fråga var vad de tycker om SO-ämnena. På detta fick jag mycket varie-
rande svar. De flesta svarade att det var trista och jobbiga ämnen och att de var
långtråkiga. Det var ingen som spontant sa att det var intressanta och roliga äm-
nen, men när de hade funderat en stund fanns det några som sa att de kunde vara
roliga ibland. Det beror på vad man gör. Vi pratade mest om historia, religion och
geografi. De påstod att de inte läst samhällskunskap. Jag kan inte urskilja vilket
ämne som verkade vara populärast av dessa. Det varierade mycket. Jag kan heller
inte se att något av ämnena som skulle vara mer populära hos flickorna än hos
pojkarna.

Tidigare SO-undervisning
Eftersom de svarade att det beror på vad man gör i SO-ämnena om de är intres-
santa så blev min nästa fråga hur de har arbetat tidigare med SO-ämnena. Här vill
jag tillägga att jag arbetade i klassen i vintras med vikingatiden och senare på våren
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hade  de en annan lärarkandidat som undervisade om medeltiden. Det kan ju göra
att arbetssätten blir olika och att vi som lärarkandidater gör allt för att det ska bli
intressant och varierande. Givetvis blev vikingatiden och medeltiden de arbetsom-
rådena i SO-ämnena som var färskast hos dem. Jag försökte att få dem att se ännu
längre tillbaka så att de kunde berätta om hur de brukar arbeta med sina ordinarie
lärare. I historia har de använt läroboken, Ur folkens liv, mest. De har läst och
svarat på frågor. En elev kom ihåg att de hade forskat om kungar. Några nämnde
att de hade fått sett på film och lyssnat på band. I geografi har de ganska nya och
fina faktaböcker om länder och där får de syssla mycket med eget arbete. De fick
börja med att välja landskap i Sverige, sedan var det nordiska länder och senare
europeiska. De fick själva ta ut viktig fakta om dessa och sedan redovisa det in-
för klassen. Den känslan jag fick var att de upplevde forskandet på egen hand om
olika länder som intressant men att det kunde bli tjatigt att hela tiden hålla på med
eget arbete. Religionskunskap hade de inte haft sedan lågstadiet när de hade pratat
om bibeln, Gud och Jesus. De flesta eleverna upplevde att det var spännande och
intressant. Jag påminde dem om att jag hade tagit upp asatron med dem när vi
läste om vikingarna. De hade inte tänkt på det som religionsämnet. För mig kän-
des det på sätt och vis bra eftersom jag hade försökt att integrera alla mina ämnen
i arbetsområdet om vikingarna just för att de skulle få en helhetsbild av hur livet
kunde ha varit för människorna under vikingatiden.

Läroboken
Eftersom de tydligen i ämnet historia har använt sig mycket av läroboken i under-
visningen var min nästa fråga hur de upplevde sin lärobok. Var det svårt att förstå
texterna och användes svåra ord? Här varierade också svaren. De flesta upplevde
inte boken som svårbegriplig. Jag vill påpeka att åldrarna i klassen varierade och
jag kan se att de som svarade att texten var svår var de yngre eleverna i klassen.
De fanns många nya och svåra ord men det var ingen som såg det som något pro-
blem eftersom de nya orden stod förklarade i marginalen i boken. Några tyckte att
även när man inte använde läroboken i undervisningen så mycket (med detta me-
nade de arbetsområdet om vikingatiden och medeltiden) var den bra att ha när
man läst på till provet.

Närmiljön
Syftet med examensjobbet har bl.a. varit att undersöka om eleverna tar till sig un-
dervisningen bättre om man använder sig av närmiljön i större utsträckning. Där-
för blev min nästa fråga om de ofta går ur klassrummet och utnyttjar det som finns
runt omkring skolhuset. De flesta tvekade inför den frågan. Sedan kom de ihåg att
de nyligen hade varit ute och undersökt en bolls hastighet och att det i mattebo-
ken fanns en del tal som man måste lösa genom att gå ut och undersöka t.ex. hur
många bilar som passerade på en viss plats under en viss tid. Detta hade de sedan
gjort diagram av. De har även gjort mätningar av viss saker. Ibland har de fått gått
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till affären för att se vad olika saker kostar. Några kom ihåg att de i höstas hade
haft ett tema om skogen och de som inte mindes det fick jag påminna om detta.
Då hade de gjort djurfällor och håvat i den närbelägna sjön. De flesta svarade att
det inte hade varit så roligt. När jag frågade varför så var det för att det var så job-
bigt att gå. Det kanske låter slött men jag vill påpeka att i Svärtinge finns en hel del
backar och för att komma till skogen måste man gå i ganska många och branta
backar. Här upplevde jag en viss skillnad mellan yngre och äldre elever och fram-
förallt mellan flickor och pojkar. De flesta bland de yngre pojkarna tyckte att te-
mat med skogen hade varit spännande och intressant medan flickorna i alla åldrar
och de äldre pojkarna såg det mest som tråkigt och jobbigt.

Torpet
Jag fortsatte intervjun med att fråga dem om vad de visst om Bromstorpet innan
de började med projektet. Bromstorpet ligger som sagts tidigare nästan vägg i
vägg med det relativt nybyggda skolhuset. Precis vid husknuten av torpet går en
asfalterad gång- och cykelväg förbi. De flesta elever passerar förbi där dagligen
och det har för dem blivit en naturlig syn. Men har de någon gång undrat varför
det just står där? Nästan alla svarade att de inte visste någonting. De visste inte ens
att det hette Bromstorpet. Några svarade att det är väl ett gammalt hus som man
inte får riva. En svarade att han hade trott att det var någons sommarställe. De
flesta svarade ändå att de någon gång hade funderat på varför det gamla torpet
stod just där invid den moderna skolan. En flicka sa att hennes mamma och
mormor hade berättat om torpet och att de sagt att det alltid stått där. En pojke
berättade att när han var mindre hade han alltid sprungit förbi torpet, speciellt när
det började bli mörkt, eftersom han hade trott att det bodde ett spöke eller ett
troll där. Det var alltså ingen av eleverna som visste något om torpet innan de
började med sitt projekt i höstas.

Arbetsgången
I min intervju ville jag nu gå vidare på själva arbetet med projektet. Hur hade de
arbetat? De hade delats in i olika intressegrupper efter det att lärarna hade talat om
vad de kunde arbeta med. Eftersom klassen är stor blev det givetvis mer än en
grupp som sysslade med samma inriktning. En liten grupp intervjuade en gammal
kvinna som senast bott i torpet. De hade gjort egna frågor till henne och hon be-
rättade hur hon hade haft det när hon bodde där. Några arbetade med att ta reda
på vad man använde sig av för verktyg och redskap förr i tiden. De gjorde sedan
flera tavlor på vilka de ritade och berättade om detta. En grupp tog reda på om
matlagning förr. Vad åt man? Hur förvarade man maten? En av lärarna hade med
sig gamla kokböcker som de fick försöka tyda, eftersom de hade andra måtten-
heter förr i tiden. En liten grupp fick börja skrapa tapeter i torpet för att se hur
många lager som fanns och sedan fick de åka till Norrköping förr att titta i katalo-
ger om det gick att tidsbestämma dem. Detta gällde även verktyg- och redskaps-
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gruppen. De fick titta på olika redskap från förr och se om de kände igen några
från böckerna som de läst. Några forskade om hur det var att gå i skolan förr. Här
tog de hjälp av mor- och farföräldrar. Men även utav faktaböcker om skolgången
förr. Detta gjorde de en pjäs om. Dramatisering var tydligen populärt eftersom
några jobbade med att sätta upp en musikal om livet förr. De eleverna tog hjälp av
vad den gamla kvinnan berättat, vad mor- och farföräldrar berättat och vad de
läst i olika böcker.

Sökandet efter fakta
Min nästa fråga var om det var svårt att få fram information och fakta om det de
arbetat med och om de fått mycket hjälp av sina lärare. De flesta svarade att de
har arbetat mest själva. Lärarna hade spelat en pjäs för dem utanför Bromstorpet
när de startade upp projektet. Det handlade om livet vid sekelskiftet och de hade
tidsenliga kläder på sig. De som arbetade med mat förr upplevde att de fått myck-
et hjälp av lärarna. Det var svårt att hitta böcker om detta. En av lärarna hade då
tagit med sig gamla och något trasiga kokböcker. Eftersom språket och måttenhe-
terna var annorlunda hade de behövt mer hjälp. De som arbetade med intervjuer
av den gamla kvinnan och mor- och farföräldrar ansåg att de hade klarat sig på
egen hand i stort sätt. De som arbetade med tapeterna hade hjälp av en lärare när
de skrapade fram de olika lagerna, men sedan fick de själva ta kontakt med mu-
séet i Norrköping för att få komma dit och titta. Detta gällde även redskapsgrup-
pen. De flesta svarade att det hade varit svårt att få fram fakta om det de arbetat
med. En flicka svarade att det är roligt när man får använda sin fantasi också.

Arbetssättet
Pratstunderna med eleverna blev trevliga och ibland drogs vi in på annat, men för
att gå vidare i intervjun så ställde jag frågan om vad de tyckte om sättet att arbeta.
De flesta har svarat att det har varit roligare att arbeta fritt och att det är bra om
man får gå ut och arbeta med annat än att sitta i klassrummet. Två av de äldre
flickorna svarade att det varit lite rörigt men roligt ändå. Två av de äldre pojkarna
ansåg att det är bra att få arbeta fritt för då blir det mycket tid över för annat. Det
kom spontant och ärligt. De påstod att det är så de såg på det hela. Ytterligare två
av de äldre pojkarnas spontana reaktion var att det har varit massor med flum. De
menade att man gör arbetet för man måste. Men samtidigt menade de att man
kommer ihåg bättre om man får arbeta fritt. En pojke i femman tyckte att det beror
på vem man jobbar med om det blir något gjort. Det är viktigt att man har en bra
arbetskompis. Får man arbeta med någon man är med annars så blir det för myck-
et tid till bus. Jag märkte här att det är de äldre pojkarna som lätt spårar ut och
kanske försöker få tid över för annat. Det är verkar även de som är svårast att få
motiverade till att arbeta. Vad det nu kan bero på?
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Redovisningen
Redovisningen av projekt Bromstorpet gjordes så att man bjöd alla föräldrar och
syskon en gråkulen tisdag i maj. Vädret kunde ha varit bättre men det regnade i
varjefall inte. Det bjöds på visning av torpet, utställning i skolans lokaler, Kafé
med gammeldags fikabröd, provsmakning av hemgjort smör och ost, tipsprome-
nad och en trevlig musikal. Min fråga var då hur de upplevde sättet att redovisa
sina nya kunskaper. Nästan alla var positiva till sättet att redovisa. De tyckte det
var roligt att få bjuda in sina anhöriga. Och det var en stor skara av föräldrar och
syskon och mor- och farföräldrar som kom för att titta på vad barnen hade åstad-
kommit, trots det kalla och blåsiga vädret. De elever som ville fick klä sig i sekel-
skifteskläder. Lärarna hade även de dagen till ära tagit på sig tidsenliga kläder.
Både Norrköpingstidningar och Folkbladet var där för att göra reportage och ta
bilder av projektet. Bara en elev, en flicka i femman hade önskat att kunskaperna
kunde ha testat av någon form av prov.

Kunskapsresultatet
Det jag var nyfiken på nu var hur mycket de tyckte de hade lärt sig av projektet
och sin egen forskning om livet förr. Svaren blev lite varierande, men de flesta sa
att de vet mer om livet förr än vad de vetat förut. Några menade att de redan
visste en hel del innan och att det inte blev så mycket nytt. Två pojkar i femman
svarade att de i varje fall fått reda på hur människor levde och framförallt att det
var mycket strängare förr. Svaret från två flickor i sexan var att man fick reda på
att livet var hårt och slitit och att man borde få reda på mer om det i skolan. Två
andra flickor i sexan menade att sättet att arbeta har gjort att de tror att de har lärt
sig mer än om man bara hade läst i en lärobok. Några tyckte att man lärde sig
nästan bara av det de själva jobbat med, inte vad andra gjort. Meningen var att
man på redovisningsdagen skulle delge varandra sina kunskaper. Det kanske inte
blev så mycket av det? Tipspromenaden var utformad så att varje grupp fick göra
två frågor var och på så sätt skulle man få ta del av varandras arbeten. En pojke i
femman som ansåg att projektet hade varit helt onödigt. Han menade att han inte
hade lärt sig alls mycket. Även två flickor i sexan var helt säkra att de hade lärt sig
mer om man jobbat på traditionellt vis med läroboken i klassrummet.

Fortsatt projektarbete?
Min avslutande fråga till eleverna var om de tycker att det ska finnas mer av den
här undervisningen i skolan. De flesta har svarat att de vill att man går ut ur klass-
rummet mer i undervisningen. De tyckte att man lär sig mera då. Några menade att
det har varit roligt och lärorikt men att det får inte bara vara sådan undervisning.
Det måste finnas variation. Tre elever, två pojkar i sexan och en pojke i femman,
var helt emot projektet men de tyckte att det har varit rörigt och att projektet
sträckte sig över en alltför lång tid. För den skull ansåg de inte att det är helt onö-
digt att vara med om fler projektarbeten under mer ordning och reda.
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5.2 Intervju med lärarna

Projekt Bromstorpet har innefattat elever i åldrar från förskoleklass tom årskurs
sex. Under projektets gång har man arbetat vid några tillfällen med hela ålders-
blandningen, men för det mesta har förskoleklassen och elever tom årskurs tre
arbetat med sitt och fyr-sexan har ägnat sig åt det som passat dem. Eftersom jag
själv är blivande 4-9 lärare så valde jag att koncentrera mig på fyr-sexan. Eftersom
tiden blev knapp i slutet av terminen och mina intervjuer med eleverna tog längre
tid än jag föreställt mig så valde jag att skriva ner frågor till de tre berörda lärarna
och deras assistent. De fick tid på sig att fundera i lugn och ro och kunde sedan
skriva ner sina svar till mig.

Närmiljön i undervisningen
Min först fråga till dem var hur de använder sig av närmiljön i sin undervisning. De
ansåg att de använder sig av närmiljön i flera av ämnena. I matten t.ex. får barnen
jämföra och kolla upp priser i affären bredvid skolan. De har även räknat bilar av
olika slag till statistik. I NO har de gjort undersökningar i naturen, sjön, skogen,
ängen osv. De har kollat insekter, blommor, svampar och de har håvat efter vat-
tenliv. De har även blandat in hemkunskapen genom att de varje höst plockar blå-
bär som de gör fikabröd av. I idrotten orienterar de, har friluftsdagar och
bad/lekdagar ute. I SO har eleverna fått göra intervjuer och de har fått göra prao-
besök som de har fått ordna själva. Genom projekt Bromstorpet fick eleverna
intervjua bl.a. den gamla kvinnan som bott där, sotaren och andra äldre männi-
skor som har haft något att berätta. De fick även tillgång till muséet och dess bib-
liotek. Nackdelen har dock varit att böckerna många gånger har varit för svåra för
barnen.

Integrering
Min nästa fråga var hur de ser på integrering av olika ämnen. Samtliga lärare sva-
rade att de såg positivt på detta. De menade att de integrerar i teman så ofta de kan
och de hoppas på en ännu större utveckling av detta och med fler ämnen.

Teori och praktik
Jag fortsatte intervjufrågorna med att fråga hur de värderar teoretiska och praktis-
ka studier. Ett av svaren jag fick var att praktiska studier lättar alltid upp ett områ-
de. Läraren ansåg att det är viktigt att barnen också får göra något. De gillar det! En
annan svarade att teori tar tyvärr alltför stor plats i skolan, men att det även ligger
planeringsmässiga- och kostnadsmässiga skäl bakom. Det finns för dåligt med
pengar för att köpa in det som behövs för att det ska bli något vettigt praktiskt.
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Ett annat svar var att de försöker så gott de kan att väva in praktik och teori till-
sammans. Vi vill att de ska höra ihop.

Utformandet av projektet
Jag var nyfiken på hur planeringen såg ut inför projekt Bromstorpet, därför blev
min nästa fråga hur den hade utformats. Samtliga berörda lärare samlades tidigt i
höstas för grovplanering. De delade upp områden som de trodde skulle passa de
olika åldrarna inom tuben (avdelningen). Projektet berörde endast en av de tre tu-
berna på skolan. Därefter bestämde de sig för datum och speciella teman för året
som alla skulle göra. För det första upptakt med gammeldags lekdag och invig-
ning av torpet. Lärarna spelade upp en pjäs för eleverna om hur livet kunde vara i
ett torp för hundra år sedan. Alla skulle vara utklädda. Sexorna skulle hålla i gam-
meldags lekar. För det andra skulle man göra en gammeldags jul och ta upp
gamla traditioner från förr. För det tredje planerades en vernissage, en utställning
av vårt arbete på olika sätt som en avslutning på det hela. I fyr-sexan pratade de
om vad man skulle kunna ta reda på. Exemplen samlades och eleverna fick sedan
välja något att jobba med. Det skulle skrivas en kladd, som sedan skulle renskri-
vas och även göra fina teckningar till. Alltihopa skulle sedan redovisas fint. Re-
sultatet i slutänden blev en gemensam tillverkad storbok om Bromstorpet och
livet förr.

Samarbetet
En planering för en hel tub. Det måste bli många viljor inblandade. Jag gick vidare
med att fråga hur samarbetet varit mellan lärarna. Grovplaneringen gjorde de till-
sammans alla lärare. Sedan har de på ”mellan” jobbat med sitt eget mestadels.
Under projektets gång har de dock informerat varandra och stämt av hur arbetet
gått på lärarmötena. En lärare svarade att vartefter hade de (liksom barnen ibland)
tröttnat på projektet. De hade väl hoppats att hitta mer och bättre material än vad
de gjorde. På så sätt kom även samarbetet att falna.

Tidsdispositionen
Projekt Bromstorpet pågick över ett helt läsår, även om man inte höll på med det
under hela tiden, utan i perioder. Jag undrade vad de ansåg om tidsdispositionen.
För lång! Det var en av lärarnas reaktion. De var överens om att en termin hade
varit tillräckligt. Många gånger fick de ”lägga undan” Bromstorpet för andra stora
områden, t.ex. inom historia. Känslan de fick då var att det blev varken hackat
eller malet.

Lärarrollen
Min sista fråga till lärarna var hur de har sett på sin roll som lärare vid ett projekt-
arbete som Bromstorpet. Samtliga svarade att de inte fungerat som den traditio-
nella läraren utan funnits med mer i bakgrunden när arbetet var i gång. De har fun-
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nits till hands om det har varit något eleverna behövt hjälp med. En av lärarna
kände att hon från början inte var helhjärtat med på noterna, eftersom hon trodde
redan från början att det skulle bli knepigt med material osv. Intresset var väl ock-
så ”sådär” från början. Han som från mellanstadiets sida ar mest engagerad slutade
på skolan precis lagom och de andra blev tvungna att ta mer ansvar. En av lärarna
ville ge mig ett gott råd: Var inte med i ett projekt utan att du brinner för det själv!

5.3 Sammanfattning av resultaten

När jag har ställt frågan om vad eleverna tycker om SO-ämnena har reaktionerna
varit mest negativa. Precis som jag trodde innan så ser de inte SO-ämnena som
intressanta och roliga ämnen utan att de är trista och jobbiga. Nu har min under-
sökning begränsats genom att bara gälla just den här storklassen på Svärtingehus i
Norrköping. Men jag har förut haft den känslan när jag har mött andra elever och
även människor i min omgivning. Det som ändå ger mig hopp är att några svarade
att ämnena kan vara intressanta ibland och att det beror på vad man gör.

Av min undersökning kom det fram att klassen använder sig av närmiljön i sin
undervisning även om det inte blir så ofta. Det har mest varit för att lösa tal i mat-
ten och när de läste TEMA skogen. Det har alltså inte inneburit några större pro-
jekt. Populärast var det bland de yngre pojkarna. De tycker att det är roligt att
komma ut och t.ex. undersöka naturen medan flera av de äldre eleverna tyckte att
det mest var besvärligt. Jag tror att de yngre pojkarna fortfarande har ett större
behov att få röra på sig under ledigare former.

Projektet med Bromstorpet har bestått av friare former av arbete och att man har
varit mycket utanför klassrummet och de flesta eleverna har svarat att de vill ha
mer av fritt arbete och att de tycker att det är bra att man få gå ur klassrummet och
arbeta. Det jag märker är att de äldre pojkarna kan ha svårt att arbeta fritt för att
det blir lätt att man ägnar sig åt annat än det som man ska göra. Mina tankar blir då
att de kanske inte får tillräckligt att arbeta med. De kanske behöver få mer att bita i
för att de ska engagera sig mer? Det är inte lätt att anpassa svårighetsgraderna i en
åldersblandad klass. Det skiljer ganska mycket på en del av fyrorna och de i sex-
an. Jag tror att det är lätt att de äldre får uppgifter som är alldeles för lätta och
som inte är tillräckligt utmanande för dem.

Alla utom en elev ansåg att sättet att redovisa projektet var bra. Det har varit roligt
att få visa anhöriga vad man har gjort och det blev en festlig stämning och jag tror
att många kände sig stolta över det de gjort framförallt när de blev intervjuade av
tidningarna och fick berätta för alla om vad de lärt sig om livet förr. Redovis-
ningstillfällen måste även ses som ett tillfälle för inlärning. Man lär sig om man får
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berätta för andra vad man har gjort även tipspromenaden var menad som ett sätt
att lära sig vad de andra hade arbetat med. Här tycker jag att det ändå verkar som
om projektet har misslyckats lite. Många ansåg att de bara lärt sig om det de själva
arbetet med. Tyvärr är det nog vanligt att det blir så när man delar upp efter in-
tressegrupper. Det måste finnas något grundläggande som alla måste delta i. Ändå
har man haft gemensamma inlärningstillfällen som t.ex. firandet av gammeldagsjul,
men jag tror inte att det är tillräckligt.

Det är tydligt att de flesta lärt sig något på projektet. Endast två flickor och en poj-
ke i femman tyckte att de inte lärt sig speciellt mycket. Flickorna i sexan ansåg att
de hade lärt sig mer om de hade arbetat på traditionellt sätt och haft en lärobok till
det hela. Pojken i femman tyckte projektet var helt onödigt. Nu är det så att som
lärare kan man kanske inte få alla att tycka att samma saker är bra. Det viktigast är
att man ser att de flesta ser positivt på en sak. Sedan anser jag att man måste fun-
dera på vad man ska göra för att få de som inte tyckte det var bra mer engagera-
de. Misstag måste få göras och det kommer det att bli. Det viktigast är att man inte
slår sig till ro och är nöjd utan att man tar till sig av misstagen och försöker göra
något åt till nästa gång man startar ett projekt.

Av elevernas svar märker jag ändå att de flesta tyckte att det var ett givande pro-
jekt och att det ska finnas mer av sådana inslag i skolan. De anser att man lär sig
mer då. Tre elever var helt emot projektet och tyckte det var onödigt. De var ändå
inte helt negativt inställda till att vara med på fler projektarbeten om det var mer
ordning och reda. Det ser jag som positivt för som jag sa förut så kan man alltid
göra saker och ting bättre och är eleverna ändå positivt inställda till den här typen
av undervisning kan man ju alltid göra det bättre till näst gång. Det som är viktigt
att både lärare och elever sätter sig ner och utvärderar det man har gjort för då får
man fram det som varit bra och det som varit mindre bra.

Genom mina pratstunder med eleverna har jag sammanfattningsvis kommit fram
till att de flesta tycker att de lär sig mer om de får använda sig av närmiljön. Pro-
jekt Bromstorpet kan man säga var en lokalhistorisk studie av hur man levde i
Svärtinge för hundra år sedan. Det är ett av många sätt man kan gå tillväga när man
använder sig av närmiljön och som tilltalar mig.

6 Diskussion
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Jag har genom detta arbete försökt få fram vad elever i 10-12 års åldern tycker om
SO-ämnena. Jag har tidigare erfarenheter av att dessa ämnen inte ligger så högt i
popularitet bland dagens ungdomar. Efter att ha intervjuat 45 elever i åk
4-6 kan jag säga att jag inte blev förvånad. Resultatet blev ungefär som jag väntat
mig. De flesta elever i undersökningen ansåg att SO-ämnena är trista och jobbiga.
Som blivande SO-lärare känns det inte bra och mina tankar går direkt till att detta
måste göras något åt. Jag har med mitt examensarbete satt mig in i om inte lokalhi-
storia skulle kunna vara ett sätt att höja intresset. Lokalhistoria är inte bara ett sätt
att läsa historia och det finns utan tvivel förutsättningar att integrera alla skolans
ämnen för att försöka skapa engagemang och komma fram till sammanhang och
helhetsbilder för eleverna. I lokalhistoriska studier börjar man att arbeta med det
som ligger nära eleven och möjligheter finns att på ett naturligt sätt väva in prak-
tiska studier. Enligt forskning utvecklas unga människors tankevärld och kun-
skapsbas om de får arbeta konstruktivt, sökande och reflekterande med uppgifter
och frågor som gjorts angelägna för dem. Jag har fastnat för några rader i LPO-94
som talar för lokalhistoriska inslag i undervisningen;

Skolan ska stimulera varje elev att bilda och växa  med sina uppgifter. I skol-
arbetet skall de intellektuella såväl som det praktiska, sinnliga och estetiska
aspekterna uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kun-
skaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor
och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text
och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och
bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och ge-
stalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det
som eleverna skall tillägna sig. (LPO 94)

De lokalhistoriska inslagen i undervisningen verkar ändå ha ökat på senare tid men
ges fortfarande relativ litet plats och utrymmet minskar med högre årskurser.
Många lärarutbildningar har i utbildningen av SO-lärare kurser i hur man använder
sig av lokalhistoria och närsamhället i undervisningen. Detta gör det lättare för oss
att känna till hur man kan gå till väga och man vet var man ska vända sig för att få
tag på material. Tryggheten för många lärare är läroboken och både bristen på kun-
skapen om hur man kan göra och bristen på tid är två av anledningarna till varför
inte lokalhistoria används mer i undervisningen. Jag menar inte att det passar alla
lärare att jobba på det här sk tematiska sättet. Jag tänker på de ord en av lärarna i
intervjun gav mig; Var inte med i ett projekt utan att du brinner för det själv!
Det ligger säkert mycket sanning i detta. Många projekt kanske inte blev som man
hade tänkt sig. Det gäller att inte ge upp för den skull. Det finns alltid saker man
kan förbättra. På så vis är det viktigt att både berörda elever och lärare tar sig tid
att utvärdera och se vad som kan förbättras.
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Kan då undervisningen bli intressantare med hjälp av lokalhistoriska studier? Jag
tycker att jag har fått svar på min fråga när jag har intervjuat eleverna. De flesta an-
ser att det har varit ett bra sätt att arbeta med livet förr i tiden. Enligt Lars Elam
blir den historiaundervisning som börjar i ”när mormor var flicka” mer positiv.

Det har varit roligt att få följa projekt Bromstorpet. Det verkar som de flesta elever
har tyckt om sättet att arbeta och att de har lärt sig om människors förhållanden
vid tiden runt förra sekelskiftet. Både enligt elever och lärare finns det en hel del
saker man kunde ha gjort annorlunda. För det första bedrevs projektet under ett
helt läsår. Det blev inte vad de hade tänkt sig. Tiden mellan arbetstillfällena med
torpet blev alldeles för lång. Eleverna glömde helt enkelt bort vad de hade gjort
från gång till gång. Att arbeta intensivt under en kortare period är nog snarare att
rekommendera. Sedan frågar jag mig om de kan komma vidare med det här pro-
jektet. Projektet har på ett konkret sätt visat på livet i Svärtinge förr. Som jag
nämnde tidigare menar historiker som är inblandade i projektet Lokalhistoria att
om lokalhistoria ska framstå som meningsfull och lättförståelig, ska den lokala hi-
storien kunna sättas in i ett större sammanhang. Jag tycker att eleverna på Svär-
tingehus ändå har fått en helhetsbild om hur livet kunde vara förr i deras egen
hembygd. De har på ett konkret sätt fått sätta sig in i årstidsväxlingar, arbetsvillkor,
mathushållningen och det sociala livet. För att vidga vyerna för eleverna skulle
lärarna på Svärtingehus kunna dra paralleller till hur man levde i staden Norrkö-
ping. Hur landsbygd och stad var beroende av varandra. Vilka kommunikationer
fanns? Hur levde människor i en växande industristad? Vilka var skillnaderna och
måhända likheterna? Detta kan säkert växa fram till spännande undervisning efter-
som det fortfarande berör eleven på nära håll. Om man tänker ännu längre så kan
man fortsätta med vilka kontakter ens egen hembygd kan ha haft med övriga delar
av landet och förhoppningsvis vidare av andra länder. Det jag känner är att man
hela tiden måste ha en röd tråd att följa för att lättare kunna se sammanhang och
helheter.

Anledningen till att jag valde att skriva om några pedagogers syn på undervisning
och inlärning var att försöka få svar på mina frågor om vad man ska göra för att få
undervisningen intressantare. Att jag valde just dem har att göra med att jag visste
att åtminstone Dewey och Freinet framhåller aktivetetspedagogik. Att jag tog med
Comenius beror på att jag tycker hans tankar om undervisning är spännande  trots
att han levde för snart 400 år sedan. Freinet ville bryta upp det traditionella under-
visnings sättet där läraren hade sin plats vid katedern. Läraren skulle istället vara
mer som en handledare och verkligheten skulle fungera som klassrum. Han ansåg
även att praktiska inslag skulle värderas lika mycket som teoretiska. Här ser jag
likheter med Dewey och hans syn på att komma fram till värdefull kunskap med
sitt ”learning by doing”. Varför ska skolans värld skilja sig ifrån övriga omvärl-
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den? Jag tror inte att elevers engagemang föds om de får sitta och bli inmatade
med en massa fakta i ett klassrum där man inte knyter an till verkligheten. Utom-
huspedagogiken talar även för att använda sig av det man har runt omkring klass-
rummet. Szczepanski/Dahlgren menar att det är svårt att skapa en inlevelsefull un-
dervisning i klassrumssituationen. Jag hävdar här att lokalhistoria besitter de
egenskaper som kan göra SO-undervisningen intressant, ge helhetsbilder och
skapa engagemang bland elever.

På min frågeställning om vad lärare anser om det här sättet att bedriva undervis-
ningen kan jag ju bara svara vad de här tre lärarna på Svärtingehus anser. Att de
värderar praktiska inslag högt fanns det ingen tvekan om. Närmiljön har även fun-
nits i deras undervisning tidigare. Men som jag ser det har det mest varit spora-
diska inslag. Det har inte bedrivits några större projekt förutom deras tema med
skogen. Hoppas nu inte bara nackdelarna med projekt Bromstorpet överväger
fördelarna så att de inte stannar vid detta utan försöker att se en fortsättning på det
som varit. Att få tiden att räcka till och att de ekonomiska resurserna är knappa är
som de ser orsaker till varför man inte satsar mer på projektstudier. Trots bristen
på information och ibland hopplöshetskänslor tyckte de att när väl allt var redovi-
sat har projektet ändå varit värt att genomföra.

I den litteratur jag har läst när jag har arbetat med det här examensarbetet finns det
flera bra exempel på hur man kan bedriva lokalhistoria i sin undervisning. Givetvis
ska man inte köpa exemplen rakt av, utan ta till sig det som kan tänkas passa en
själv som lärare och den klass man arbetar med. Jag är själv övertygad att lokalhi-
storiska studier är ett bra undervisnings alternativ och som kan hjälpa till att höja
intresset för SO-ämnena.
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