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Förord 

av Hans Nilsson, föreståndare för Centrum för lokalhistoria i Linköping 

Den 6-7 juni 1995 anordnades den fjärde lokalhistoriska konferensen i Linköping. 
Konferensen, som handlade om lokalhistoria i skolan, uttalade sig för tanken att 
på sikt skapa ett nationellt kontaktnät för lokalhistoria i skolan. Som ett första 
steg i denna strävan utsågs ett antal personer att förbereda bildandet av 
kontaktnätet ( d v s att arbeta med frågorna kring finansiering, nyhetsblad/tidskrift, 
ledningsgrupp mm). Konferensen beslutade också att ge ut ilireliggande häfte 
med lokalhistoriska exempel hämtade från den svenska skolan. Låt oss nu först 
göra en kort tilJbakablick för att sätta in vår konferens i ett större perspektiv. 

Den första konferensen, som hängde samman med bildandet av Centrum för 
lokalhistoria 1988, handlade om lokalhistoria i allmänhet. Ser man det så här lite 
efteråt är det tydligt att konferensens huvudsyfte var att legitimera lokalhistoria i 
universitetsvärlden. (Det behövdes fortfarande vid den här tiden. En ledande 
universitetsrustoriker menade t ex att lokalhistoria var minihistoria för 
minimänniskor.) Flera betydelsefulla svenska rustoriker deltog på konferensen 
och talade om vad lokalhistoria betydde för dem.1 

Ar 1990 genomförde vi konferens nummer två, vår första skolkonferens. Som 
arrangörer stod Centrum för lokalhistoria tillsammans med Stads- och 
kommunhistoriska institutet. Redan från början stod det klart för oss inom 
Centrum att skolan verkligen är en arena där lokalhistoria och lokalhistoriskt 
arbetssätt hör hemma. Det förklarar vårt stora intresse för skolan under åren som 
kom. Fortfarande kan man nog säga att vi var ute efter att legitimera det som i 
praktiken pågått sedan länge i många skolor. Under konferensen redovisades 
olika exempel på lokalhistoria i skolan från olika delar av landet. 2 

Genom att Centrum för lokalhistorias arbete i skolan blev en del av det sk 
miljonprojektet fick vi ekonomiska resurser att anordna en ny skolkonferens 
1993, den tredje toka/historiska konferensen för vår del. (Miljonprojektet, som 
drivs med pengar från utbildningsdepartementet, syftar till att rutta former för 
samverkan mellan universitet, lärarutbildning, fortbildning och ungdomsskola och 
i detta sanunanhang passar lokalhistoria mycket bra.)3 Denna gång var vi ute 
efter att visa på fördelarna med ett lokalhistoriskt arbetsätt i skolan. Konferensens 
resultat redovisades i en exempelsamling som gavs ut i Centnuns rapportserie.4 I 
förordet till rapporten finns något av en programförklaring för lokalhistoria i 
skolan och tanken bakom skriften var att genom det goda exemplet ra en 
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spridning av det lokalhistoriska arbetssättet bland lärare, lärarutbildare och 
studenter. 

Vår fjärde konferens, den i år, anordnades också som en följd av vårt 
engagemang inom miljonprojektet. Denna gång ansåg vi oss inte behöva 
legitimera vår verksamhet och inte heller slå ett slag för de pedagogiska 
fördelarna, utan vi ville framför allt diskutera hur lokalhistoria ska få ett 
genomslag i skolornas historieundervisning. Snabbt kommer man in på frågan om 
varför det är så svårt att ändra någonting i skolan, och i det här fallet 
historieundervisningen. Redan i början av detta sekel fanns ideer om att låta det 
lokala tjäna som åskådningsmaterial i undervisningen. Sven Hells~öm, 
initiativtagare till Centrum för lokalhistoria, har skildrat detta i sin 
promotionsföreläsning. 5 Hellström menar att läroplanernas skrivningar bland 
annat stupat på att professorerna i historia inte velat legitimera lokalhistorien och 
därmed har inte seminarielärarna varit motiverade o s v. De nya kursplanerna 
(från 1994) för historia i gymnasieskolan och grundskolan är inte särskilt tydliga, 
men de ger stor frihet att utforma undervisningen efter lärarens eller lärarlagets 
eget huvud, en möjlighet som den lokalhistoriskt intresserade läraren bör utnyttja. 

Vi är väl medvetna om att skolan lider under minskande resurser och att 
lärarkårens entusiasm till följd av förändrade förutsättningar inte alltid går hand i 
hand med vad som krävs för ett pedagogiskt nytänkande. Detta är en del av den 
skolverklighet /tirama, den viktigaste aktörsgruppen, lever i. Utöver detta måste 
man bryta den konservatism som finns bland många lärare, d v s att göra som 
man alltid gjort eller som man själv läst historia. Dock sker en mängd spännande 
insatser på olika håll i landet grundade på lärares engagemang. Det är inte minst 
föreliggande exempelsamling ett bevis på. 

Kanske kunde lärarntbildningama vara en spjutspets för förändring i skolan, 
men så är det sällan. Ofta hör vi, och det är också vår egen erfarenhet, att 
lärarutbildningarna visar litet intresse för lokalhistoriskt arbetssätt. Undantag 
finns naturligtvis, t ex Umeå med projektet "Sagan om Umeå" under Sture 
Långströms ledning (Linköping, Jönköping och Växjö har länge haft 
lokalhistoriska inslag). Det är möjligt att kritiken mot lärarutbildarna är orättvis, 
men likaväl finns den. 

Andra viktiga aktörer med intresse av att sprida iden om lokalhistoria i skolan är 
Hembygdsförbundet, Stads- och kommunhistoriska institutet och länsmuseema. 
Hembygdsförbundet är rimligen intresserat av att locka ungdomar att komma med 
i hembygdsarbete och för deras del är skolan en viktig ingång. I föreliggande 
häfte presenteras förbundets kampanjer "Staden som hembygd" och 
"Hembygdens år 1996'', som båda har starka kopplingar till skolans värld. Stads
och kommunhistoriska institutet har något av rollen som samordnare av olika 
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lokalhistoriska insatser i landet, men har ännu mest sysslat med stadshistoria. 
Institutet ger ut ett nyhetsblad som kan ge information om vad som sker inom 
fältet. Vi räknar med samarbete med Stads- och kommwlh.istoriska institutet när 
vi ska bygga upp vårt kontaktnät. Länsmuseerna fungerar på olika sätt i olika 
delar av landet. De tar emot besöksgrupper från skolorna, men när de fungerar 
som bäst kan de också vara motorer för lokalhistoria inom sitt område. Våra 
erfarenheter av länsmuseerna är minst sagt skiftande. Hursomhelst är det 
intressant att se att det finns ett flertal aktörer som på olika sätt arbetar för ökad 
användning av de lokala källmaterialen, ibland kan det vara ett stadsarkiv, ibland 
en engagerad museipedagog, men det är alltid engagerade lärare inblandade. I det 
här häfte som innehåller en rad goda lokalhistoriska exempel finns ett antal av 
dessa engagerade lärare representerade. · 

Lars Andersson från Skäggetorpsskolan i Linköping, Eva Lisa Johannesson från 
Nya Munken i Linköping, Hans Lindberg från Katedralskolan i Linköping och 
Ann-Christin Kolsgård från Centralskolan i Åtvidaberg är alla lärare som ingått i 
miljonprojektet. Handledning bar undertecknad och Svante Kolsgård (som också 
har ett bidrag med här) stått för. Övriga exempel i häftet kommer från andra delar 
av Landet och har inte ingått i miljonprojektet. Tack till alla inblandade för att 
denna skrift kunnat komma till . Ett särskilt tack till Camilla Knudsen för hjälp 
med utskrift och redigering av alla insända bidrag och till Robert S~ från 
Norge som fönnedlat erfarenheter från Landslaget for lokal historie i sko/en. 

Hans Nilsson i september 1995 

1 Hellström, S.(red), Lokalhistorisk forskning. Konferens i Linköping den I 0-1 I mars 1988, 
Centrum för lokalhistorias rapportserie nr 1, 1989. 

2 Lokalhistoria i skolan. Föredrag hållna vid ett lokalhistoriskt symposium i Linköping den 20 
november 1990. Stads- och kommunhistoriska institutets skrifserie nr 3, 1991. 

3 Information om miljonprojektet finns i en broschyr som kan beställas från miljonprojektets 
administrativa ledare lngegerd Zetterholm Ankarstrand tel 013/28 10 79. Projektet ger också 
ut en egen serie publikationer i Lärrutbildningens lilla serie, Linköpings universitet. 

4 Nilsson, H.(red), Lokalhistoria i skolan. Exempelsamling, Centrum för lokalhistorias 
rapportserie nr 5, J 994. 

1 Hellström, S., Lokalhistoria i centrum, Centrum för lokalhistorias rapportserie nr 8, 1995. 
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Arbete med den historiska databasen på 
högstadiet 
av Lars Andersson 

Kyrkböcker för Linköpingsområdet samt Tabellverkets sockenstatistiken har, av 
Demografiska Databasen i Umeå, blivit överfbrda till datamedium. Detta, kallat 
Linköpings historiska databas, har vi på Skäggetorpsskolan i Linköping tillgång 
till och använt oss av i undervisningen. Utgångspunkten för arbetet är att jag ska 
försöka hitta lämpliga vägar för att ta eleverna intresserade av att arbeta med den 
historiska databasen och under arbetets gång lära sig historia på ett lite 
annorlunda sätt. Datorn i sig har ju ett "plusvärde" och det är inte svårt att ta ele
verna att arbeta i datasalen. Problemet är snarare att göra arbetet meningsfullt och 
inte förvandla det till ett planlöst spelande, som datorarbete kan bli. En bra metod 
är att ha två elever vid varje dator och ge dem konkreta uppgifter att arbeta med. 

Att se det stora i det lilla 

Historiska databasen täcker bara en del av Linköpings nuvarande kommun; själva 
staden med omgivande landsbygd och två rena landsbygdssocknar. Det är ett 
förhållande, som egentligen inte utgör något problem, då man ändå måste ge 
arbetet en mera generell karaktär. Lokalhistoria är bra, då den kan ge en känsla 
av "närhet'', det vill säga man f'ar referenser till sådant, som man känner till. Det 
är dock de stora sammanhangen man vill kunna komma fram till ; urbaniseringen, 
emigrationen, industrialiseringen, sociala förhållanden och stora utvecklingslinjer 
i framför allt 1800-talets samhälle. 

I mitt arbete har jag aktat mig för att vara övertydlig. Det är enligt min mening 
viktigt, att eleverna själva upptäcker olika förhållanden och drar egna slutsatser. 
Jag har försökt konstruera frågeställningarna med tanke på detta. 

Att introducera eleverna i arbetet med databasen 

Många elever känner genom religionsundervisningen till vad husförhör är och de 
kan också ha hört talas om kyrkobokföringen. innan de kan börja arbeta med 
databasen är det dock nödvändigt att gå igenom och förklara vilka data den 
innehåller. Ett bra sätt är att tillsammans med eleverna gå igenom Manual till 
personsökaren. Denna är inte helt komplett men den kommer förhoppningsvis att 
uppdateras ganska snart. Jag brukar också fulja upp med att visa en del bilder 
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från sekelskiftets Linköping, där man kan känna igen en del byggnader. De visar 
framför allt karaktären på 1800-talets trästad med enstaka monwnentala 
byggnader i sten. Man lever lätt i den villfarelsen att eleverna känner 'sitt 
Linköping och kan placera in husen ganska lätt. I verkligheten har de ganska fä 
referenser; Mc Donalds, FiJbyter, Gränden, Teatern, Museet, de båda stora 
kyrkorna och Filmstaden utgör de något så när säkra referenspunkterna, som man 
kan bygga ett resonemang om staden kring. Dessbättre är eleverna ofta rätt så väl 
bevandrade i Gamla Linköping, varför man kan använda visså byggnader där som 
utgångspunkter. Vid första försöket att leta uppgifter i databasen har det visat sig 
vara lämpligt att låta eleverna arbeta med en uppgift som jag kallat "Vad hette 
man förr?". Dels hittar man konstiga namn av typ Napoleon, dels finner 11).an, att 
många människor hade namn som är fullt gångbara i dag, t ex Emil och Johanna. 
Det enklaste sättet att hitta namn på är att "bläddra" igenom ett helt år i 
fOdelseböckema. På det viset får man dels en uppfattning om vilka namn som var 
vanligast och dels en uppfattning om hur många barn som föddes. I samband med 
den här introducerande uppgiften kan man visa vilka möjligheter som finns att 
arbeta vidare; titta på familjen till någon av de nyfödda, eJJer leta i död- och 
begravningsltingdema. Det ges här även många tillfällen att beskriva för eleverna 
hur databasen är uppbyggd och hur man kan söka efter data. 

Fortsatt arbete med att leta i databasen 

Nästa steg i försöket att skapa intresse för databasen är att presentera flera 
spännande uppgifter. I de förut nämnda Död-och begravnings/ängderna kan man 
ganska enkelt undersöka spädbamsdödligheten. Här finns dessutom upptaget vad 
som orsakade dödsfallet. Det är ganska lätt att göra en enkel statistik över 
uppgifterna man får fram. Elevernas nyfikenhet fångas lätt av frågor kring den 
stora spädbamsdödligheten, som ter sig skrämmande. Det faller sig här relativt 
naturligt att knyta an tiJJ dagens situation i tredje världen och förhållandena i vissa 
storstäders slumområden. Nu har vi kommit in på användningsområden för 
databasen som leder till viktiga historiska resonemang, som för ända in i nutiden. 
I rollen som lärare inser man lätt att en lite kuslig touche i arbetet väcker stort 
intresse. 

Från undersökningen av spädbarnsdödlighet är steget inte långt till att studera 
dödsorsaker i allmänhet. Man kommer snart underfund med att vissa dödsorsaker 
är vanligare än andra. Lungsot, som tuberkulos ofta kallas även i dödslängderna, 
är ofta förekommande. Kolera orsakar under vissa år flera dödsfall. E leverna 
upptäcker också att det förekommer många dödsfall bland barn över ett år. Som 
exempel kan nämnas år 1857 då många barn dog i scharlakansfeber. Samma år 
dog även många barn i mässling, vilket är tankeväckande. Undersökningsre
sultaten leder osökt in resonemangen på sociala och sanitära förhållanden i vår 
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stad under gångna tider. Det är här fruktbart att göra jämförelser mellan nutida 
förhållanden i u-länder och 1800-talets Linköping. När det gäller svåra 
epidemiska sjukdomar som kolera kan det vara intressant att söka lokalisera vår i 
staden de människor som drabbades bodde. I samband med den här 
undersökningen ges det sålunda ett tillfälle att visa eleverna hur man hittar olika 
adresser i staden samt hur de finns angivna i databasen. Dödsorsakerna är i vissa 
faII svåra att tolka i texten. De är dessutom mycket varierande från år till år. Här 
måste man hjälpa eleverna mycket. Det finns litteratur i ämnet som är utmärkt. 
Tyvärr är den delvis ganska svårläst. En mycket förtjänstfull skrift är Svenska 
sjukdomsnamn i gångna tider av Gunnar Lagerkranz. Denna bok finns utgiven i 
många upplagor och har tillkommit just för att hjälpa folk som sysslar med 
kyrkboksmaterial 

Ovan har jag beskrivit uppgifter jag finner lämpliga att börja med för att ta 
högstadieelever intresserade av att arbeta med databaserat kyrkboksmaterial. Det 
faktum att det rör sig om information om folk som bodde här i staden förr i tiden 
räcker ej . Man måste hitta "ingångar" där eleverna tar upp intresset för och lär sig 
hitta i detta rikhaltiga material. 

Att arbeta med den egna stadsdelen 

De flesta eleverna på vår skola kommer från stadsdelen Skäggetorp, som idag har 
drygt 8 000 invånare, vilket är jämförbart med en större stad under 1800-talet i 
Sverige. Under 1860-talet var Linköpings befolkning (Domkyrkoförsamlingen 
och S:t Lars församling) ungeflir av den storleksordningen. Skäggetorp, som är ett 
typiskt område från miljonprogrammets dagar, bestod strax efter mitten av 1800-
talet av några enstaka gårdar. Gårdarnas namn speglas i dagens gatunamn och 
namnen på skolorna i området. 

Det är ganska enkelt att söka upp en del av gårdarna i husförhörsltingdema och 
titta på hushållen, för att försöka ta en uppfattning om vilka människor som levde 
här. I den senaste versionen av databasen finns även de anmärkningar som 
prästen skrev in i längden tillgängliga. Här står förutom anteckningar om 
läskunnighet, kunskap i katekesen och deltagande i nattvarden en del andra 
anteckningar som kan ge liv åt de persondata man tar fram. Som exempel kan 
nämnas att det finns noteringar om personers religionstillhörighet. Så är pigan 
Krist. Mat. Svennsdotter förd som Baptist under 1870-talet. Det som generellt 
sett förekommer ofta i dessa anmärkningskolumner är anteckningar om brott och 
så kallade otikta barn. Det går att ta fram en hel del ytterligare uppgifter om 
personerna, som bodde inom området under 1800-talet och till viss del även 
under föregående sekel. De senare uppgifterna är mycket "tunnare", men kan ge 
en del fakta. Det står ofta angivet var personen ifråga kom ifrån och vart denne 
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flyttade, vilket innebär att det går att fortsätta att följa enskilda individer under 
längre tid eftersom de ofta flyttade till "stan". De elever som sysslat med att söka 
i husförhörslängdema som berör Skäggetorpsområdet, har inte gjort några 
verkliga "fynd" . Det de konstaterar och som är en viktig iakttagelse är att det 
bodde mycket folk på gårdarna och att de ofta flyttade, till och med mycket ofta. 
Pigor och drängar stannade i många fall bara ett år på gårdarna och flyttade sedan 
vidare. 

Inom ramen för vidare arbete med Skäggetorpsområdet har jag planer på att ta 
fram skifteskartor och eventuella bilder från bondgårdarna, för att kunna göra ett 
lite större arbete. Man kan tänka sig att bygga vidare på det från år till år med 
olika klasser. 

Vägen till Skäggetorp 

Vägen till Skäggetorp från själva staden är en av de uppgifter, som vi tittat lite 
närmare på. Vägen sammanfaller med den väg som idag är cykelväg från 
Skäggetorp till city. Den är därför bekant för de flesta av eleverna. Många av 
husen längs vägen är visserligen borta, men sträckningen är densamma som förr 
och man har lyckats bevara en del av karaktären av låg trähusbebyggelse. 
Gatorna har behållit sin medeltida sträckning trots alla moderniseringar av staden. 
Den forna vägen mot nordväst i riktning mot Vreta Kloster och Skänninge
Alvastra (Eriksgatans sträckning) gick här. Gatan var känd som ett tillhåll för 
diverse "löst" folk och krogarnas antal var stort längre tillbaka i tiden. Längs ga
tan fanns också en tull. 

Vi utgår från kartan över Linköping från år 1867 och ser hur staden var uppdelad 
i fyra kvarter. Kvarteren är i sin tur indelade i tomter, vilka benämns hemvist i 
kyrkböckerna. Dessa är numrerade. Numren återfinns på kartan, varför det är 
ganska lätt att identifiera de olika gårdarna i stan. Man kan således ganska lätt ta 
reda på vilka människor som bodde i särskilda hus eller rättare sagt gårdar. I 
kyrkböckerna står ej angivet det exakta huset. De flesta gårdarna torde ha bestått 
av flera hus, som var bebodda. 

När man konstruerar en arbetsuppgift som denna utgår man från att det måste 
vara intressant att få veta vilka som bodde just i detta område, som är bekant för 
eleverna. Tyvärr är inte detta fallet. Det som fascinerar är de livsöden man kan få 
fram. Slutsatserna av försöken att leta längs den kända vägen till Skäggetorp är 
att uppgifterna i sig kanske inte var så intressanta, men att man lär sig hitta i 
staden av år 1867 på kartan. ·Man kan på så vis leta upp även andra hus. I 
fortsättningen kommer jag att försöka kombinera sökandet i databasen med att, 
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genom ett besök längs vägen, se hur det ser ut idag. Besöket kan lämpligen 
dokumenteras med stillbilder och/eller video. 

Emigrationen - ett bra arbetsområde 

Att undersöka hur det var med emigrationen från Linköping är både lätt och 
fascinerande. Det är relativt enkelt att få fram under vilka år människor 
emigrerade och hur många som gav sig iväg. Dessa uppgifter går att hitta i 
flyttningslängdema. Man kan även gå in och titta på data om enskilda personer 
för att se vilka de var. Här framgår kön, ålder och var de bodde när de 
utvandrade. Allt det här kan bilda underlag för större eller mindre elevarbet~n. 
Man kan också se hur många som återinvandrade. Naturligtvis går det inte finna 
några heltäckande uppgifter. Vi vet att många först flyttade till storstäderna innan 
de emigrerade och dessa kommer vi inte åt, även om vi kan se vilka som flyttade 
till storstäderna. Resultatet av arbetet med emigrationen visar dock att det går att 
lära sig en hel del exempelvis om vilka som for och när emigrationstoppama 
inföll. Nya frågeställningar uppstår, som man måste söka svar på i andra källor. 

Sockenstatistiken 

Vid sidan av databasen med kyrkböcker finns som nämnts ovan också en databas 
med Tabellverkets sockenstatistik. Denna har slutåret 1859. Huvudinnehållet i 
denna är befolkningsstatistik, som både går att använda parallellt med 
kyrkboksmaterialet eller separat. Här finns inga enskilda personer, men en 
mycket matnyttig statistik om befolkningsutvecklingen och en sammanställning 
över yrken och verksamheter. Det är mycket lämpligt att introducera eleverna i 
denna databas när de kommit en bit på väg i att hantera kyrkboksmaterialet. 
Manualen till sockenstatistiken innehåller en mycket bra yrkesförteckning, som 
man har god nytta av. När man arbetar med exempelvis spädbarnsdödligheten kan 
man göra jämförelser mellan stad och land. Denna studie utfaller oftast med ett 
skrämmande resultat som talar till städernas nackdel. En annan arbetsuppgift, som 
även ger en orientering om det nuvarande Linköping, är att räkna ut hur mycket 
folk som bodde inom kommunens nuvarande gränser vid olika tillfällen under 
1700- och 1800-talen. 

Vi har på vår skola en hel del elever som kommer från landsbygden. Det kan vara 
en fördel att sysselsätta dem med uppgifter just från deras egna hemsocknar. I 
avvaktan på att databasen ska rymma alla socknar inom Linköpings nuvarande 
kommun, finns det ju inga data om deras hembygd att tillgå i den stora databasen. 
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Ett människoöde 

Under arbetet med att söka reda på vilka som bodde på vägen till Skäggetorp 
fann vi bland många människoöden ett, som var särskilt spännande att följa. Det 
är en kvinna, pigan Johanna Kihlberg, som är född år 1800 och som har fött två 
oäkta barn. Husförhörslängden där vi hittade henne är från 1825. Ett av barnen 
har dött "som hon förkvävt i sömnen". Hon låg alltså ihjäl barnet, vilket var 
ganska vanligt. Johanna gifter sig snart därefter, troligen med barnafadern. Denne 
är ganska svag. Hon föder flera barn. Något av dessa dör ganska snart. Mannen 
dör och Johanna gifter om sig med en betydligt yngre man. Därefter tär hon flera 
barn. Johanna omkommer vid fall från ett fönster år 1852. Make nummer två 
skaffar ny familj och tär flera barn. Några av Johannas och hans gemensamma 
barn verkar finnas med i den nya familjen. Den nya hustrun dör ganska snart och 
vi kan följa mannen till hans död som fattighjon i början av 1870-talet. 

Här finns många saker att arbeta med. Intresset för dåtidens sociala situation 
väcks. Vi hade tur då det finns anteckningar om Johanna K under de 27 år som 
hon bor i Linköping. Flera av hennes barn går också att följa under långa 
perioder. Det finns naturligtvis många liknande människoöden och de är inte så 
svåra att hitta bara man behärskar mediet och ger sig tid. I mitt eget arbete att 
sätta mig in i databasens funktioner har jag funnit en hel del personer som är 
värda att följa. Jag har gjort en sammanställning av dessa. 

Ond bråd död 

Som framgått hittills är det ofta spännande människoöden som gör att eleverna 
arbetar med extra stort intresse. Uppfylld av detta faktum tog jag mig för att gå 
igenom åtskilliga årgångar av Östgöta Correspondenten (ÖC) för att samla 
artiklar om olyckor och hemska människoöden, allt i förhoppning om att få fram 
ett ännu intressantare material. Jag gjorde mig nog skyldig till ett stort tankefel. 
Tidningarna fylldes inte av hemska människoöden under 1800-talets mitt. 
''Expressenandan" hade inte uppstått. Det fanns inte ens dödsannonser för de om
komna. Dödsannonser finns i tidningarna, men de är bara för "förnämare 
medborgare". I det allra sista året av död- och begravningsböcker som finns i 
basen fann jag en man som omkom vid pålning av hamnen. Han fick själva 
tyngden från pålkranen i huvudet. Om hans öde finns faktiskt en notis på knappt 
10 rader i ÖC. Detta var det enda av de ca 50 fall av ond bråd död som jag hade 
tänkt levandegöra med tidningsmaterial. 

16 



Sammanfattning 

Med dessa sidor har jag försökt att visa vad jag funnit vara användbara vägar att 
utnyttja historiska databasen i historieundervisningen på högstadiet. Arbetet med 
databasen ska inte vara något självändamål utan bidra till elevens förståelse av de 
historiska sanunanhangen. Det lokalhistoriska perspektivet kan ha många 
fördelar. 

För att kunna arbeta med databasen måste eleverna först få en introduktion till 
materialet. Jag har konsekvent satt två elever vid datorerna för att ge arbetet mera 
tyngd. För att lära sig behärska systemen att söka i databasen har de fått b9rja 
arbeta med "spännande" och enklare uppgifter. När de kommit en bit på väg har 
de fått möjlighet att bearbeta lite mera komplexa frågeställningar. Vissa elever 
har av naturliga skäl inte kommit så långt i sökandet. Även dessa brukar dock 
tycka att arbetet är roligt. Det har visat sig att ett inslag av ''hemskhet" har stimu
lerat intresset och fått eleverna att ställa relevanta frågor, som de arbetat vidare 
med. 1800-talets sociala förhållanden är väl det område som är mest givande att 
bearbeta. I detta sammanhang har vi också kommit in på att följa upp olika 
livsöden. 

Frågor kring emigrationen har ju en stor social dimension, men kan också leda till 
funderingar kring urbanisering och industrialisering. 

Elevernas kunskaper om sin egen stad och kännedom om olika byggnader och 
gator, är mycket sämre är man kunde ana. Denna infallsvinkel till materialet 
visade sig inte så självklar som man gärna tror. Många elevers tidsbegrepp är 
också mycket begränsat, vilket man bör tänka på i all historieundervisning. Vi 
som är "proffs" på historia tar så mycket för givet. 

Slutord 

Min vision är att alla elever på vår skola ska känna till att vi har tillgång till 
databasen och kunna leta i den. I It-samhället är det lika naturligt att söka 
information i en databas som i en uppslagsbok eller fackbok. Det tar inte så lång 
tid innan vi har dataterminaler, som är inkopplade på skolans nätverk, i varje 
klassrum. Nästa steg är att man kan koppla upp sig från dessa till olika databaser. 
Ett litet steg på väg är att över hälften av våra nya elever i konunande sjuor år 
1995/96 har som elevens val, valt Med datorn i historien. Det är ett ämne som vi 
lanserar för att vänja eleverna vid nyare sätt att arbeta i mediasarnhället. 
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Bilaga 1. 

Vad hette man förr? 

Den här uppgiften går ut på att undersöka vad människor hade för förnamn fOrr. 
Man ser om det finns stora likheter med vad barn får för namn idag. Fanns det 
mode i namnen förr, som det gör idag? 

Gör så här: 

- Gå in i databasen på vanligt sätt. 
- Välj församling (Basen startar automatiskt i domkyrkoförsamlingen). 
- Välj att söka i födelseböckerna. 
- Se på tre olika år. Förslagsvis 1825, 1849 & 1894 (Välj gärna andra.). 
- Titta på ett år åt gången genom att välja samma startår (1825) som slutår 

(1825) etc. 
- Välj sedan att titta både på pojkar och flickor. 
- OBS! Välj att titta på dem på skärmen! (Nr 2) Ej utskrift! Utskrift blockerar 

datorn om det finns många uppgifter på listan. 
- Se till att göra ordentliga anteckningar så att ni kan redovisa vad ni kommit 

fram till! 

Frågor att arbeta med: 

- Vilka är de vanligaste namnen? 
- Vilka av dessa är vanliga även idag? 
- Finns det någon skillnad mellan namnen som kan tänkas bero på vilket yrke 

föräldrarna har? 
- Jämför olika år, lämpligen med ca 25 år emellan. 
- Hittar man många konstiga namn om man tittar på de tidigaste åren som finns i 

basen? 
- Är det något som skiljer om man jämför de tidiga och sena uppgifterna? 
- Skriv upp om det finns några andra intressanta uppgifter i materialet. 
- Anteckna hela tiden när ni arbetar. På det sättet är det lättare att komma ihåg 
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Bilaga 2. 

Spädbarnsdödlighet - varfOr dog så många barn ilirr? 

Uppgiften går ut på att titta på och försöka hitta orsaken till att många dog i tidig 
ålder under 1800-talet här i Linköping. Man letar i de särskilda böcker som 
upptar alla som dog här. 

Gör såhär: 

- Gå in i databasen på vanligt sätt. 
- Välj församling (Basen startar alltid i domkyrkoförsamlingen). 
- Välj att söka i död- och begravningsböckerna. 
- Välj år, förslagsvis 1856 (startår 1856 och slutår 1856). 
- Titta gärna på andra år också! 
- Välj att titta både på män och kvinnor. 
- Välj att titta på var och en på skärmen. OBS! Ej "skriv ut". 
- Se till att göra ordentliga anteckningar på så att ni kan redovisa vad ni har 

kommit fram till. 

Frågor att arbeta med: 

- Hur många barn dog under första levnadsåret det år ni arbetar med? 
- Vilken var den vanligaste dödsorsaken? Det finns särskilda förteckningar över 

sjukdomar, som man kan titta i. 
- Kan man läsa ut någonting om föräldrarnas levnadsvillkor? 
- Många som saknade far? 
- Studera några speciella fall särskilt noga! 
- Man kan gå till husförhörslängderna och hitta dem där. 
- Anmärkningarna som prästerna skrev kan ge mycket information. Slå 0. 
- Dog många barn i epidemier eller i andra svåra sjukdomar? 
- Andra frågeställningar som ni själva kommer på. 
- I Sockenstatistiken kan man leta upp spädbarnsdödligheten i någon församling 

utanför Linköping och jämföra den med hur det var i staden. Det kan också 
vara intressant att se på hur det förhåller sig idag både i Sverige och ute i 
världen. 

- För att komma ihåg detni hittat är det viktigt att ni skriver ner det. 
- Anteckna hela tiden så ni kan redovisa vad ni kommit fram till! 
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Bilaga 3 

Exempel på hur man kan t'blja ett människoöde 

Alla människor som bodde i Linköping på 1700- och 1800-talen finns med i 
databasen som vi arbetar med. Under 1800-talet var prästerna mera noggranna 
när de förde sina böcker. Därför hittar man för det mesta mera uppgifter om 
enskilda personer om man söker i materialet från denna tid. 

Vi ska nu försöka få fram så många uppgifter som möjligt om en kvinna, som 
bodde på Hunnerbergsgatan kring år 1825. Hennes livsöde är kanske.lite extra 
dramatiskt, men mycket av det som hände henne är nog ganska typiskt för vad 
som kunde hända en enkel kvinna under förra seklet. Hon hette Johanna Kihlberg 
och kom till Linköping från landet. 

Gör så här: 

- Gå in i basen på vanligt sätt. 
- Församlingen är domkyrko, så du behöver inte välja. 
- Välj husförhörslängdema. 
- Johanna var född 1800-06-20. 
- Vi ska söka henne i volym 25. 
- Välj att söka på en bestämd person. 
- Välj kvinna. 
- Eftersom vi vet födelsedatumet räcker det att söka på det. 
- Välj inga flera villkor. 
- Det finns två som är födda detta datum i volymen. 
- Det visar sig vara samma kvinna. 
- Genom att slå 0 och på så vis fä fram Anmärkningar kan man hitta många 

uppgifter om Johanna K. 
- Det finns ett särskilt papper som förklarar förkortningarna. 
- F 0 B betyder fött oäkta barn. Ta reda på vad som menas med det. 
- Försök att följa kvinnan genom att leta i de andra längderna också. Tänk på att 

söka på andra årtal längre fram i tiden! 

Frågor att arbeta med: 

- Hur var Johannas liv? 
- Vad arbetade hon med? 
- Hur många barn födde hon? 
- Gifte hon sig? 
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- Flyttade familjen? 
- När och hur dog hon? 
- Går det att följa övriga familjemedlemmar i basen? 
- Försök att göra en liten berättelse om Johannas liv! 
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Stora torget i Linköping 

Rapport från ett lokalhistoriskt arbete vid 
Katedralskolan i Linköping 

av Hans Lindberg 

Inledning 

Stora torget i Linköping - Blodbadet, Den stora branden, Brännvinsupploppet och 
Kuppen mot Östgötabanken, marknadsliv, torghandel och affi!.rsverksamhet. 

Torget blev tidigt det nav kring vilket livet i Linköping snurrade, från medeltiden 
och in i vår tid. Genom att studera den lokala historien kan man lättare förstå hur 
skeden runt i världen påverkade oss i Sverige, och torgen i våra städer är ofta en 
bra utgångspunkt för kopplingar mellan det lokala och händelser utanför den egna 
staden eller det egna riket. Man lär sig lättare förstå hur den lilla människan 
påverkades av det som hände runt om i världen. 

I. Planering 

Iden bakom projektet 

Inför genomförandet av det nya gymnasiet, beslutade vi historielärare på 
Katedralskolan i Linköping att utforma A-kursen i historia så att tonvikten skulle 
ligga på Sverige. Utifrån denna skulle vi göra utblickar i den allmänna och den 
lokala historien. 

Är det möjligt för en historielärare att verka i en medeltida stad som Linköping, 
en stad som är så nära sammanlänkad med sitt lands historia, utan att fördjupa sig 
i de lokala händelserna? Frågan är inte helt lätt att besvara. En motfråga kan vara, 
finns det källmaterial om stadens historia, som är så lättillgängligt att det är 
möjligt för läraren att hinna sätta sig in i det? Denna fråga kom för mig 
personligen att få sitt svar då att jag av Centrum för lokalhistoria vid Linköpings 
Universitet erbjöds att arbeta med detta lokalhistoriska projekt. Det borde vara en 
självklarhet att man i skolan, åtminstone på gymnasienivå, skall kunna utnyttja de 
kunskaper som finns vid universiteten. I Linköping har vi också i flera år kunnat 
genomföra olika projekt ute på skolorna med stöd just från vårt universitet. Detta 
samarbete har sedan intensifierats i och med tillkomsten av Centrum för 
lokalhistoria. 
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Iden till just detta projekt fick jag efter att ha studerat Svante Kolsgårds uppsats 
100 x 300 meter historia i vilken han drar upp riktlinjerna för en historisk 
undersökningsmetod av en ganska begränsad yta. Denna yta finkammar man på 
olika sätt genom att t.ex. göra historiska längdsnitt eller koncentrera sig kring 
vissa givna epoker eller händelser. Tillgången till den historiska databasen för 
Linköping gör att möjligheterna till fördjupning ytterligare ökar. Denna databas 
innehåller folkbokföringsuppgiftema från 17- och 1800-talen och gör det möjligt 
att studera befolkningen i det som förr var Linköpings stad och omgivande 
socknar. 

Erfarenhetsmässigt visste jag att fördjupningar med lokal anknytllmg mottas 
mycket positivt av eleverna. Våren 1987 t.ex. genomförde jag och några kollegor 
vid Skäggetorpsskolan i Linköping tillsammans med en klass i åk 8 en veckolång 
cykling i Östergötland. Denna vecka och allt planeringsarbete som låg bakom den 
är ett utmärkt exempel på att elever kan uppleva lokalhistoria som mycket 
givande. 

Syfte 

Detta projekt går ut på att inventera och hopsamla ett källmaterial som skall 
kunna användas vid lokalhistoriska studier på gymnasienivå, samt att genomföra 
grupparbeten med hjälp av just detta material. Att genomföra fördjupningsarbeten 
som bygger på att eleverna skall söka allt eller det mesta av källmaterialet själva 
är mycket tidskrävande. Tanken är därför att det på skolan skall finnas en bank av 
lämpliga källor samt hänvisningar till ytterligare källor som finns i lättåtkomliga 
arkiv o.d. Denna bank skall lärare och elever kunna ösa ur vid fördjupnings
studier i den ordinarie historieundervisningen, vid specialarbeten eller 
fördjupningskurser som ordnas vid skolan. Successivt skall vi sedan kunna fylla 
på och bredda denna källbank, så att den med tiden skall täcka fler delar av 
staden och även andra tidsperioder. 

Samarbetet med universitetet 

Initiativet till projektet kom från Centrum f ör lokalhistoria vid Linköpings 
Universitet. Redan tidigare hade vi på Katedralskolan fått tillgång till hela den 
historisk-demografiska databasen över Linköping som utarbetats av universitetet 
och jag har själv haft flera elever som utnyttjat denna vid sina specialarbeten. Nu 
ville man att vi historielärare skulle intensifiera de lokalhistoriska studierna på vår 
skola. För att vi skulle fä möjligheter till planeringsarbete, källinventering m m. 
avsatte Centrum för lokalhistoria medel från Miljonprogrammet så att jag delvis 
kunde friställas från min ordinarie lärartjänst för att arbeta med dessa frågor. 
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Tillsammans lade vi upp planerna för hur projektet skulle genomfOras och under 
hela arbetet har kontakterna varit täta mellan mig och universitetet. Universitetet 
har också varit behjälpligt vid framskaffande av källmaterial, som 
kontaktförmedlare samt bistått med utställningsmaterial. 

Föreställningar 

Vid planeringen av ett projekt som detta är det svårt beräkna omfattningen av 
arbetet. Trots att jag trodde att de tillskjutna resurserna var väl tilltagna visade sig 
tiden väl knapp. Detta faktum stod klart för mig när igångsättandet av 
grupparbetet närmade sig. Mottagandet från kollegornas och elevernas sida har 
dock varit mycket positivt och jag tror att det framtagna materialet skall komma 
flera lärare och elever till godo och kunna ligga till grund för flera, regelbundet 
återkommande, lokalhistoriska arbeten. 

2. Genomförande 

Planeringsstadiet 

Redan tidigt under hösttenninen 1994 startade jag planeringsarbetet tillsammans 
med Centrum för toka/historia. Vi diskuterade då bl a följande; 

- syftet med projektet 

- lämpliga fördjupningsarbeten 

- lämpliga framtida arbetsformer för fördjupningsarbeten 

- tänkbara arkiv, museer, bibliotek o.d. att hämta källmaterial från 

Tanken var, som tidigare nämnts, att samla källmaterial till en bank på skolan så 
att tid skulle kunna sparas under elevernas självständiga arbeten. Visserligen 
försvinner på detta sätt till en del träningsmoment då eleven själv letar källor, men 
vi räknar med att hon/han ändå skall bli tvungen att komplettera med sådant som 
inte finns tillgängligt på skolan. Att låta eleven själv hämta fram allt källmaterial 
från arkiv och bibliotek är så vitt jag ser det inte möjligt, då sådant arbete som 
sagt är mycket tidskrävande. Elever som arbetar med sina specialarbeten har 
naturligtvis mer tid till ren källforskning. Del två i planeringsarbetet var den 
tidskrävande inventeringen av arkiv, bibliotek m.m. Denna har underlättats av att 
Linköping som residensstad är välförsett med lämpliga institutioner som har 
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tillgång till källmaterial. Förutom rent allmän litteratur om lokalhistoriskt arbete 
har jag hämtat material från många olika ställen: 

- Katedralskolan är en gammal skola med ett välutrustat bibliotek. Här finns 
relativt gott om Linköpingslitteratur. 

- På Stadsbiblioteket finns det s.k. Östgötanunmet, i vilket det mesta av tryckt 
material med anknytning till Östergötland finns samlat, således också material 
om Linköping. Denna samling är en guldgruva av stora mått. 

- På Stadsbiblioteket har man också tillgång till stadens tidningar från 1800-talet 
och till vår tid. Dessa finns arkiverade på film och microfish. 

- I kommunens arkiv finns bl.a. de handlingar som beskriver beslutsfattandet i de 
olika organ som fanns och finns i staden. 

- Ett omfattande kartmaterial finner man hos Lantmäteriverket, 
Kommunlantmäteriet, i kommunens arkiv samt i Länsmuseets arkiv. 

- I museiarkivet hittar man vidare förutom litteratur också diverse 
tidningsartiklar, arkeologiska rapporter samt ett omfattande bildmaterial. 

- Databasen med kykboksmaterialet innehåller register över födda, döpta, vigda, 
döda och begravda samt in- och utflyttade. Denna bas finns som sagt på 
Katedralskolan och uppdateras kontinuerligt. 

- I Landsarkivet i Vadstena finns bland mycket annat ett omfattande 
bouppteckningsmaterial som kan vara till glädje vid studier av enskilda 
människor eller vid jämförelser mellan rika och fattiga. 

Vid inventeringen och framtagandet av källmaterialet har personalen vid de olika 
institutionerna varit mycket hjälpsamma och positiva. Steg tre i 
förberedelsearbetet var att välja ut och kopiera det material som såg ut att vara 
lämpligt att ha tillgång till på skolan. Eftersom det ingår i detta projekt att låta 
elever genomföra ett grupparbete ordnades materialet i pärmar, en för varje 
grupp. Varje pärm innehåller förutom källmaterial också innehållsförteckning och 
källförteckning med hänvisningar till andra källor än de som finns i pärmen. 
Dessutom finns där diverse kartor samt arbetsinstruktioner. 
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Elevernas reaktioner 

Planen hfil" gått ut på att i den S2-klass, i vilken jag undervisar, genomföra ett 
grupparbete just runt Stora torget. Klassen informerades redan tidigt under 
höstterminen om dessa planer och reagerade positivt. Ett problem som ibland 
uppstår vid fördelning av arbetsuppgifter är att flera elever känner att de inte 
kunnat välja det som intresserar dem. Detta har jag kunnat undvika genom att 
utarbeta fler arbetsuppgifter än antalet grupper. Ingen grupp har därför behövt få 
det som "blev över". Förutsättningarna för klassen arbete var följande: 

- Varje grupp får maximalt innehålla tre elever. 

- Varje grupp disponerar endast en skärmsida. 

- Allt textmaterial skall skrivas ut med hjälp av ordbehandlare. 

- Vi skall producera en skärmutställning om Stora torget i Linköping. Tonvikten 
skall ligga på 1800-talet. 

- Kvaliten på utställningen skall vara så hög att den kan ställas ut på olika platser 
i kommunen. 

Förutom detta grupparbete i åk 2 skrev fem elever i åk 3 specialarbeten som gått 
ut på att de studerat Stora torget ur olika aspekter. 

Problem 

Arbetet bar flutit bra men inte varit helt utan bekymmer. Här är några av de 
problem dykt upp: 

- Det har inte varit möjligt att helt och hållet finna fördjupningsuppgifter som 
begränsar sig till just Stora torget och till "rätt" tid. 

- Grupparbetet tar betydligt längre tid att genomföra än vad jag trodde när jag 
planerade för det. 

- Att producera acceptabla bilder är inte helt lätt. Vi har dels kopierat från 
böcker, dels arbetat med en digital kamera. Med hjälp av denna har vi 
fotograferat bilder ur museiarkivet och lagt upp en databildbank på skolan. 
Tekniken är ny för oss och det har därför tagit lite tid att sätta sig in i den. 

- Datorer är nog bra, bara de fungerar och finns i tillräckligt antal. Man måste 
också veta hur de skall handhas. Här har vi haft en hel del problem. Det har 
varit strid om tenninalsplatser, då historieinstitutionen endast disponerar några 
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få egna datorer och skolans datasalar är hårt belastade. Förekomsten av 
"smittade" dataprogam har också inneburit vissa problem, som tagit tid att 
lösa. Det hela har dock löst sig ganska bra. 

- Det problem som eleverna nog upplevt som störst har dock varit att ur det 
rikliga källmaterialet plocka fram det allra viktigaste så att arbetet skall kunna 
rymmas på en enda skännsida. 

Datorns roll 

I det dagliga arbetet vid Katedralskolan har datorn kommit att bli ett naturligt 
inslag. Under åk 1 genomgår samtliga elever en kurs i ord- och textbehandling. · 
Det är därför naturligt att redovisningar av arbeten som de gör skrivs ut med 
datorns hjälp. Tyvärr kan det dock som sagt bli trångt om terminalsplatser. Vad 
beträffar datorns roll vid lokalhistoriska studier ligger skolan långt framme. Tack 
vare samarbetet med universitetet fick vi tidigt tillgång till hela den historiska 
databasen som utarbetats av Centrum för toka/historia. Flera elever i årskurs 3 
har sålunda genom åren använt denna bas när de arbetat med sina specialarbeten. 
Via skolbibliotekets datorer kan vi söka litteratur i Stadsbibliotekets datakartotek. 
Detta sparar många gångmeter även om biblioteket ligger ganska nära skolan. Vi 
kan idag via datorer på skolan söka också i vissa av kommunens databaser och 
naturligtvis också arbeta med hjälp av Internet. 

Skolans eventuella särdrag 

Katedralskolan är en mycket garrunal gymnasieskola med enbart teoretiska 
utbildningar. På skolan har vi med andra ord tillgång till välutrustade 
institutionsbibliotek samt ett bra skolbibliotek med mycket kunnig personal. Då 
skolan ligger centralt belägen i Linköping har vi gångavstånd till flertalet av de 
institutioner som jag nämnt ovan. Detta gör att eleverna under ett arbetspass lätt 
kan besöka någon av dem för att komplettera med material som inte finns på 
skolan. Vi har också tillgång till Universitetsbiblioteket och den kunskap som 
finns vid den Historiska institutionen vid universitetet och vid Centrum för 
laka/historia. I Linköping finns ett friluftsmuseum, Gamla Linköping, där man 
kan studera bl.a. byggnader från gamla tider. Allt detta gör att möjligheterna till 
lokalhistoriska studier är mycket goda. 
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3. Utvärdering 

Lärarens kunskapsbehov 

Att undervisa i lokalhistoria är inte alltid lätt. Ofta har jag tyckt mig sakna 
lättillgängligt material. Det är därför min gissning att många lärares kunskaper i 
äinnet är bristflilliga. Tiden att inhämta sådana kunskaper är dock tyvärr ytterligt 
begränsad. Det är mycket tidskrävande att inventera och samla det källmaterial 
som bör finnas på en skola. Om detta arbete måste ske inom ramarna för den 
ordinarie arbetstiden ser jag det som praktiskt taget ogörligt att genomföra. Det är 
därfur nödvändigt att resurser tillskjuts så att en lärare kan friställas på en del av 
sin tjänst. I dagens ekonomiskt kärva läge är det på de flesta håll svårt för lärarna 
att få tillräcklig fortbildning. De kontakter vi på Katedralskolan har med 
universitetet är därför värdefulla. Tack vare dessa har vi erbjudits möjligheter till 
lärarfördjupning, som förhoppningsvis kan få spridningseffekter till flera lärare. 

Fördelar med detta arbetssätt 

Att arbeta med lokalhistoria har, som jag tidigare nämnt, den fördelen att man kan 
föra ner större historiska händelser till lokalplanet och därigenom göra dem mer 
konkreta och lättfattliga. Att känna igen namnet på platser, byggnader och 
händelser gör att intresset för historiestudier ökar. Man måste också se detta sätt 
att arbeta med källmaterial som en övning i det som skall mynna ut i 
specialarbeten i åk 3 och rapporter på univeristetsnivå. Eleverna tränas att 
självständigt söka material, att sovra och jämföra olika källor samt att 
sammanställa rapporter och utställningar. Arbetssättet är dock tidskrävande och 
förutsätter ett omfattande förberedelsearbete från lärarens sida. Lägger vi ner 
arbete på att skaffa fram ett källmaterial till skolan kan detta dock givetvis 
användas under lång tid och på många sätt i samband med fördjupningsarbeten 
såväl som traditionell undervisning, av elever såväl som av lärare. 

Hur går vi vidare? 

Då detta skrivs är utställningen färdig och har under två veckor varit uppsatt i 
skolans bibliotek. Mottagandet har varit mycket positivt från andra elever och 
lärare, vilket har stärkt självförtroendet hos de elever som utfört grupparbetet. 
Utställningen kommer tmder hösten att erbjudas Linköpings stadsbibliotek. 

Planerna är att efter sommarlovet ställa allt källmaterial till de övriga 
historielärarnas förfogande. Vid en studiedag kommer jag sedan att redogöra för 
mitt arbete och presentera detta källmaterial. Tanken är att man i de klasser, där 
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det finns intresse, skall kunna planera in perioder för lokalhistoriska fördjupningar 
och då ha glädje och hjälp av källbanken. 

Förändringar 

På sikt är tanken att vi på skolan skall kunna bygga ut den lokalhistoriska 
källbanken så att den täcker större delar av staden och andra tidsperioder. Vi 
planerar också att inreda en del av institutionen till ett "lokahistoriskt centrum", 
där det bl.a. skall finnas tillgång till källbank, diverse litteratur om lokalhistoriska 
studier, kartor, Linköpings historiska databas och läsapparat för mikrofilm. 

Spridningseffekter 

Det är naturligtvis min förhoppning att andra lärare vid skolan skall stimuleras att 
arbeta med lokalhistoria i sin undervisning. 

Jag hoppas att de rapporter som Centrum för lokalhistoria skall ge ut om detta 
och andra liknande projekt skall uppmuntra också lärare utanför Linköping att 
som komplement till den traditionella Wldervisningen, arbeta med historia utifrån 
lokala förutsättningar. 
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Industrialismens tidevarv speglad genom 
den lokala historien i en skolas närområde. 
av Svante Kolsgård 

Att använda elevers närmiljö för att finna bra och konkreta exempel på historiska 
fenomen, är en välkänd arbetsmetod för många lärare i ungdomsskolan. 
Historieundervisningen blir därmed gripbar och förståelig. Varför exemplifiera 
industrialismens genombrott med t ex barnarbete i engelska kolgruvor, när det 
kanske i skolans närområde har funnits en tobaksfabrik eller ett sågverk där 
arbetskraften till stor del bestod av barn för ca 100 år sedan? Historia handlar om 
människor och mänskligt beteende i förfluten tid. Där det bar funnits människor 
finns det en historia att finna. Närområdet runt varje svensk grundskola och 
gymnasium kan i varierande utsträckning fungera som den spegel i vilken 
väsentliga skeenden i vår historia blir synlig. Det är i elevernas närområde de 
goda exemplen bör sökas. 

Många lärare använder emellertid den lokala historien relativt sporadiskt. Man 
griper exempel i den utsträckning man råkar stöta på dem. Det är naturligtvis 
inget fel, men ofta utnyttjas inte den lokala historien "fullt ut". Vissa lärare låter å 
andra sidan eleverna verkligen arbeta med t ex byggnaders eller personers 
historia, men elevernas arbeten sätts inte in i sitt rätta historiska sammanhang. 
Den lokala historien kan då uppfattas som tämligen meningslös för eleverna. Att 
använda lokalhistoria i undervisningen bör inte vara ett mål i sig, utan ett medel 
som skapar historisk förståelse och intresse hos eleverna. Den lärare som 
använder elevernas närmiljö i undervisningen finner snart flera pedagogiska 
fördelar. Flertalet av skolans ämnen kan integreras i lokalhistoriska studier. 
Eleverna kan i stor utsträckning få ägna sig åt ett undersökande arbetssätt. 
Möjligheterna till att individualisera undervisningen och variera och anpassa 
redovisningsforrner efter elevernas fönnåga är betydande. Att använda elevernas 
närmiljö i undervisnin.gen på ett bra sätt, kräver emellertid lärare med goda 
ämneskunskaper, stor kännedom om lokalhistoriska material och hur dessa kan 
användas i undervisningen samt inte minst ett engagemang och intresse för den 
egna bygdens historia. 

Vid friskolan Nya Munken, en högstadieskola i Linköping, engagerades hösten 
1993 ett par lärare i ett lokalhistoriskt projekt i samverkan med Linköpings 
universitet. Projektet har bedrivits inom ramen för det s k miljonprojektet. 
Undertecknad, som är universitet.sadjunkt i historia, har fungerat som handledare 
vad gäller det lokalhistoriska materialet och hur detta kan användas. I det 
lokalhistoriska arbetet på Nya Munken lå 1994/95 har elevernas närmiljö ut-
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nyttjats på följande sätt. Med utgångspunkt från skolbyggnaden har en yta 
skisserats med storlek ungeflir lx3 kilometer. Detta område omfattar en stor del 
av det som fram till 1911 var S:t Lars socken, som då omslöt Linköpings stad. 
Området är minst sagt välbekant för eleverna på Nya Munken. Där går man i 
skola, där bor många elever och en stor del av fritiden tillbringas där. Det är 
således denna yta som ska utgöra den spegel i vilken viktiga delar av svensk 
historia ska bli skönjbar, konkret och intressant. Till denna relativt snäva 
geografiska begränsning har även lagts en kronologisk. Från början diskuterades 
en modell där ytan skulle studeras under några olika tidsperioder, t ex 
stonnaktstiden, tidigt 1800-tal, tiden omkring sekelskiftet 1900 samt de senaste 
decennierna. Genom dessa nedslag skulle förändringarna i samhället bli mycket 
tydliga. Av olika skäl valde vi emellertid att starta projektet på en något lägre 
ambitionsnivå. Den lokalhistoriska studien skulle genomföras i två åttonde klasser 
i samband med att det industriella genombrottet i Sverige behandlades. 
Tidsperioden sträckte sig således från strax efter mitten av 1800-talet fram till 
första världskrigets utbrott. 
Går det då att illustrera Industrisveriges framväxt för högstadieeleverna på Nya 
Munken genom vår ytas historia? Frågan är egentligen fel ställd. Visst finns det 
historiska spår från denna omvälvande tid i området kring vår skola, precis som 
dessa förekommer i närområdet runt varje svensk skola. Men naturligtvis kan 
industrialismens historia vara mer eller mindre lätt att finna. Av kartan över 
området framgår att vattendraget Stångån med flera vattenfall rinner genom vår 
utvalda yta. Inte oväntat var en viktig del av det sena 1800-talets industrier i Lin
köpingsområdet lokaliserade just till Stångån, särskilt till vattenfallen vid 
Nykvarn och Tannefors. An har även sedan urminnes tider fungerat som en viktig 
kommunikationsled. Tillkomsten av Kinda kanal 1871 förstärkte 
vattentransporternas betydelse, åtminstone under några decennier. Konkurrensen 
från järnvägen blev emellertid hård redan i början av 1900-talet och flera linjer 
drogs genom området. Det var också inom vår yta som arbetarbebyggelsen växte 
fram under 1800-talets sista decennier i de s k förstäderna. En snabb granskning 
av vår utvalda yta tyder således på att här borde finnas ett stort utbud av lokal 
historia där det industriella genombrottet speglas på olika sätt. 

Då ytans gränser fixerats vidtog ett omfattande förberedelsearbete. De ansvariga 
högstadielärarna läste in sig på Linköpings historia med tyngdpunkt på 1800-tal 
och tidigt 1900-tal. Handledaren skisserade ett "smörgåsbord" av tematiska 
uppgifter, lämpliga som arbetsuppgifter för grupper om 2-4 elever. Till varje 
uppgift fonnulerades några övergripande frågeställningar, vilkas syfte var att 
illustrera väsentliga inslag i omvandlingen av Sverige från bondeland till 
industrination. Till grupparbetsuppgifterna fogades även ett förslag till lämpligt 
studiematerial i form av hänvisning till kartor, litteratw-, arkivmaterial eller 
studieobjekt inom ytans gränser. Det var dock upp till respektive lärare att avgöra 
i vilken utsträckning eleverna skulle arbeta med studiematerialet, eller om delar 
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av detta mera skulle ses som en hjälp för läraren. De teman som formulerades för 
denna första pilotwidersökning var följande: 

1. Vad är/var S:t Lars socken? 

Den utvalda studieytan ligger helt inom det som fram till 1911 var den 
landsbygdssocken som omgav Linköpings stad. S:t Lars socken tillhörde inte 
mindre än tre olika härader. Inom vår yta sammanslogs några arbetarförstäder 
1898 till municipalsamhället Ladugårdsbacke. Hela socknen inkorporerades, som 
ovan nämnts, 1911 med Linköpings stad. På 1950-talet växte ytterstadsdelen 
Johannelund fram med ett av de första affärscentra utanför Linköpings citykärna. 

Uppgiften syftar till att få eleverna att förstå och känna till begrepp som socken, 
härad, municipalsamhälle, stad och stadsdel. Skillnaden mellan en indelning i 
kyrkliga och administrativa områden kan belysas. Vidare illustreras utvecklingen 
under slutet av 1800-talet och in på 1900-talet från att stora delar av svenska 
folket bodde på landsbygden till ett tätortsboende i municipalsamhällen och i de 
nu snabbt växande städerna. I samband med denna uppgift kan det vara lämpligt 
att upprätta en "grundkarta" över den utvalda ytan, som så småningom kan "fyllas 
på med historia" från andra arbetsgrupper. 

2. Hur såg det ut? 

Genom att studera fördelningen mellan åkermark, ängsmark och skogsmark samt 
vattendrag och vattensjuka områden i ett ca 100-årigt perspektiv, kan 
kulturlandskapets förändringar i samband med Industrisveriges framväxt belysas. 
Hur såg bebyggelsen ut med enskilda gårdar, arbetarförstäder, municipalsarnhälle 
och vad ser vi idag inom vår yta? Hur har de olika komrnunikationssystemen 
utvecklats och förändrats? 

3. Vår ytas befolkning då och nu. 

En studie av befolkningsutvecklingen i slutet av 1800-talet jämfört med 
situationen under 1990-talet illustrerar väl den gigantiska demografiska 
förskjutningen från "landsbygd till stad" - en process som accelererade just under 
det industriella genombrottets tid. En befolkningsstudie belyser även tydligt 
fenomenet med arbetarförstäder i omedelbar närhet till, med ändå utanför den 
svenska 1800-talsstadens administrativa gräns. Det sena 1800-talets 
industriarbetare bodde således till stor del på "landsbygden". Ytterligare en viktig 
aspekt av en ytas befolkningshistoria, är fördelningen på olika yrken "då och nu". 
Även här illustreras den begynnande industrialismen, relationerna mellan 
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företagare, tjänstemän och arbetare, men även t ex synen på kvinnans förändrade 
roll i arbetslivet. 

4. Ytans in - och utflyttare. 

Flyttningsstudier åren omkring 1900, där intresset fokuseras till frågor som berör 
flyttningarnas omfattning, vilka grupper som flyttade mest (med avseende på 
yrke, ålder, kön, familjestatus), flyttningarnas avstånd, när under året man flyttade 
mest, illustrerar väl strukturen i den mycket omfattande migrationen i 
sekelskiftets Sverige. Bland utflyttarna från vår yta fanns en del emigranter till 
USA och självklart kan stora delar av svensk emigrationshistoria bli tydliggjord 
genom att studera ytans utvandrare (och eventuella återinvandrare). Vem 
emigrerade, vid vilken ålder, ensam eller familjevis, när, varför, hur hade man 
råd, var det endast USA som lockade, vad visste man i S:t Lars socken om tex 
USA och fick blivande emigranter bara positiv information om "framtidslandet i 
väster"? Ja, ett stort antal frågor väntar på svar. 

5. Vem dog av vad och vid vilken ålder? 

En studie av dödstal, dödlighet och dödsorsaker inom olika ålderskategorier i S:t 
Lars sockens kyrkboksmaterial i kombination med rapporter från lokala 
myndigheter, provinsialläkarrapporter, landshövdingens femårsberättelser visar på 
1800-talets höga spädbamsdödlighet och även effekterna av nutida tämligen 
ofarliga barnsjukdomar som t ex mässlingen och scharlakansfeber. I samband 
härmed kan lämpligen frågor om sjukvårdens organisering och effektivitet under 
årtiondena runt sekelskiftet 1900 belysas. 

6. Tannefors - från kvarnby till industriell förstad. 

En lämplig gruppuppgift kan utgöras av en specialstudie av en av de industriella 
koncentrationer som förekom inom vår yta under 1800- och långt in på 1900-talet 
- Tannefors kvamby, belägen vid ett av de större vattenfallen i Stångån. Vad finns 
kvar idag i form av fundament till kvarnbyggnader och vattenrännor, hur såg här 
ut för 100 år sedan, hur länge har kvarnverksamhet bedrivits bär, vilken annan 
industriell verksamhet har funnits vid vattenfallet? Detta är några lämpliga frågor 
för gruppen att arbeta med. Tannefors kvarnby med rötter från tidig medeltid, 
utvecklades till en av Östergötlands största kvarnbyar vid mitten av 1800-talet. 
Från och med 1870-talets högkonjunktur etablerades en rad andra småindustriella 
företag. Tannefors blev vid denna tid en industriell förstad till Linköping - ett 
typiskt exempel på de s k proto-industriella koncentrationer som utvecklades 
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under 1800-talet och som spelade en viktig roll 
industrialiseringsprocessen. 

7 - 8. Nykvarn och ASJ. 

den svenska 

Motsvarande studier där industrialismens framväxt speglas genom ett eller ett 
antal industriföretag kan t ex omfatta Nykvarn, en annan proto-industriell 
koncentration omkring ett vattenfall någon kilometer nedströms Tannefors. En 
studie av ASJ, dvs Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstädema, handlar om en 
något senare fas i den svenska industrialismens historia. ASJ grundades 1907 i 
Råberga nära Tannefors, och kom att utvecklas till Linköpings första moderna 
storindustri. Här finner vi motorn i stadens omvandling från en handelsstad och 
ett administrativt centrum i Östergötland till att även bli en industristad. Ett 
studium av denna storindustris framväxt belyser väl det tidiga 1900-talets 
industriella utveckling. 

9. Järnvägen. 

Järnvägen utgjorde ett viktigt inslag i den svenska industriella revolutionen. Flera 
järnvägsprojekt - både statliga och privata - medförde att järnvägsspår drogs 
genom vår utvalda yta, varav några finns kvar idag. Genom att studera tillkomsten 
av en av dessa järnvägar (t ex Östra Centralbanan) med hjälp av frågeställningar 
som: när tillkom järnvägen, varför vid denna tid, varför just denna sträckning, 
vilka var initiativtagarna, hur fick man fram kapital, diskuterade man ång- eller 
eldrift, kom järnvägen att ta den betydelse initiativtagarna avsett, kan viktiga 
delar av svensk järnvägs- och industrihistoria bli gripbar för eleverna. 

10. Kinda kanal och Linköpings hamn. 

Kanaltrafiken är också en viktig del av kommunikationernas omvälvande 
utveckling i samband med det industriella genombrottet, även om kanaltrafikens 
betydelse minskar kraftigt när vi kommer in på 1900-talet. Många av de 
frågeställningar som ovan skisserats under punkt 9, gäller naturligtvis även i 
denna gruppuppgift. Rester av kanaltrafikens omfattning kan beskådas efter 
Stångåns stränder, där skoleleverna fortfarande kan finna kajanläggningar, 
fundament till bryggor, slussvaktarstuga m m. 

Förutom dessa l 0 ämnesområden, till vilka bifogades anvisningar om lämpligt 
studiematerial, skisserades en "reservpott" med andra tänkbara gruppuppgifter. 
Denna "pott" innehöll rubriker som: 
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Lokalhistoriskt projekt på Nya Munken i 
Linköping 
av Eva Lisa Johannesson 

Högstadieskolan Nya Munken startade som friskola höstterminen 1993. 
Samma år beslöt vi att i samarbete med Centrum för lokalhistoria inleda ett 
lokalhistoriskt projekt. Med ekonomiskt stöd från Linköpings universitet 
ktmde vi ägna det fOrsta året till att läsa in oss på det lokalhistoriska 
området samt diskutera och planera projektet. Resultatet blev att 15 olika 
ämnesområden inom det lokalhistoriska fältet utkristalliserades. Bland dessa 
ämnen skulle eleverna få välja ett att fördjupa sig i. Svante Kolsgård 
anvisade lämplig litteratur och vi lärare kontrollerade dess svårighetsgrad. 
Starten på projektet gick smärtfritt eftersom skolans styrelse var engagerad 
och helhjärtat stödde arbetet t.ex. genom inköp av datorer och kartor mm. 

Eleverna i åk. 8 läser Nordens historia, varför vi valde att låta denna årskurs 
utgöra projektets målgrupp. Under större delen av vårterminen -94 ägnade 
vi två lektionspass i veckan till lokalhistoria. Under de resterande SO
timmarna studerade vi industrialism och utvandring m m. Eleverna fick 
jämföra Linköpings (Johannelunds) utveckling med den i det övriga Sverige 
och världen. 

Introduktionen av projektet var viktig. Eleverna fick veta att de skulle forska 
och alla fick varsin forskarbok där de dels skulle skriva upp vad de fått fram 
under lektionerna och dels formulera frågeställningar. Det var främst de 
duktigaste eleverna som tillämpade detta arbetssätt. Men många av de 
svagare eleverna frågade oss på rasterna: 
-Är det idag vi skall forska? När de olika ämnesområdena presenterades 
försökte vi kittla elevernas nyfikenhet så att de omedelbart skulle vilja kasta 
sig in i forskningen. Vi strävade efter att visa på intresseväckande saker 
inom samtliga ämnesområden. De olika möjligheter eleverna hade att skaffa 
information om ett ämne förklarades också: 

I . Den historiska databasen 

2. Litteratur som finns på skolan. 

3. Tryckt kartmaterial från lantmäteriet. 

4. Linköpings stadsbibliotek; mikrofilm, statistik, östgötasamlingen 
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5. Länsmuseet - samling av Johannelunds församling 

6. Fotografier från tiden kring sekelskiftet 

1. Den historiska databasen 

Det är viktigt att skolan har många väl fungerande datorer och att SO
lärarna behärskar dem. Inledningsvis visade vi eleverna hur man får fram 
information ur den historiska databasen och de blev entusiastiska. En del 
elever ägnade dock många lektioner till att helt ostrukturerat trycka på 
tangenter och läsa lite här och lite där. För de svagaste eleverna blev arbetet 
vid datorn lätt en lek utan mål. Andra elever stod och stampade på samma 
fläck länge utan att komma framåt i sitt arbete och vi kunde inte få dem att 
överge datorn för annat material. Som tur var kom det två kvinnliga SO
lärarkandidater till Nya Munken och då gick arbetet framåt. Vi var alltså 
sammanlagt fyra lärare på 25 elever och var i initieringsfasen fullt 
sysselsatta allihop. 

2. Stadsbiblioteket 

Vi delade upp eleverna i två grupper och tog ena halvan med oss till 
centrum där vi visade vad Linköpings stadsbibliotek kan erbjuda. Det visade 
sig vara en mycket värdefull genomgång för fortsatta studier. En del av de 
mest ambitiösa eleverna gick ofta på fritiden till bl.a Östgötarummet, där 
olika typer av material om Östergötland samlats. En ny värld hade öppnats 
för dem. Detta förutsätter förstås god hjälp från personalen på biblioteket. 

3. Länsmuseet 

På länsmuseet hade vi inte någon större gemensam genomgång utan dit 
skickades en grupp elever, som dock inte fann något intresseväckande. 

4. Fotografier 

De intressanta fotografierna hade vi beställt kopior av hos Fromholtz och 
fanns hos oss på skolan. En fin skatt är också von Essens bildsamlingar. 



Redovisning 

Tenninen närmade sig sitt slut och varje grupp skulle lämna en skriftlig 
redovisning av sitt arbete. Många elever tyckte att deras material var alltför 
torftigt. Vi lärare uppmwitrade dem att ändå skriva ned det de fått fram. 
Många blev häpna över att de faktiskt hade en hel del att skriva om. Som 
vanligt i skolans värld varierade bidragen oerhört, från ett arbete som i det 
närmaste skulle kunna betraktas som en 40-poängsuppsats, till några helt 
ostrukturerade blad. Eftersom en stor del av informationen hade tagits fram 
med hjälp av datorer så skulle man kunna tro att pojkarna åstadkommit de 
bästa bidragen, men så var inte fallet. Pojkarna leker fortfarande mest med 
datorerna medan flickorna använder datorerna seriöst. 

Fördelar 

Eleverna tyckte att det var härligt med ett avbrott i den mer traditionella 
undervisningen och få göra något annorlwida - nämligen forska, som de med 
stolthet sade att de gjorde. Vi lärare måste vänja oss vid rollen som 
handledare. Vi måste lägga band på oss för att inte styra eleverna för 
mycket när de t.ex. inte arbetar med det de skall eller kör fast. Eleverna 
måste få ta ansvar för sitt arbete och tillåtas göra misstag då och då. Men 
hur långt skall det få gå innan vi griper in? 

Eleverna var aktivare och tvingades tänka och konstruera frågeställningar. 
Deras fantasi eggades när de fick fria händer och vi blev imponerade av 
vilken skaparkraft de har och som normalt inte tas tillvara i den traditionella 
undervisningen. De tog själva kontakt och ringde för att få fram mer 
uppgifter t.ex. med emigrantmuseet i Växjö. Det är oerhört viktigt för 
blivande gymnasieelever att ha kunskap om var man kan söka information 
och att detta projekt har varit en intressant och nyttig skolning. 

Flera elever valde att redovisa i form av modellbyggen bl.a. över industribyn 
Tannefors. Det var en konkret och avgränsad uppgift och passar bra för 
elever med praktiskt handlag eller lässvaga. För att bygga modeller var vi 
tvwigna att låna verktyg i träslöjd och tekniksalar. Detta var inte populärt. 
Följden har blivit att vi skaffat två verktygslådor med en basuppsättning av 
lämpliga verktyg som bara skall användas till projektet. Till fördelarna hör 
även att eleverna får en mer realistisk och konkret belysning av ett historiskt 
skede genom att studera det på lokal nivå. Genom det lokalhistoriska 
perspektivet blev historien intressantare. 
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I och med att vi var flera lärare som arbetade parallellt så kunde man sätta 
sig ner hos en elev en längre stund i stället för att stressa runt i salen,och på 
så vis få en närmare och djupare relation till eleverna. 

Nackdelar 

Många lärare upplever elevernas självständiga arbeten som tidskrävande 
och ineffektiva. Med traditionell katederundervisning skulle man hinna så 
mycket mera. Detta synsätt måste nog omprövas. Vad kommer eleverna att 
komma ihåg i framtiden? 

Det kan tidvis vara svårt att sysselsätta de absolut mest omotiverade 
eleverna. Med hjälp av mycket konkreta och inte så omfattande uppgifter 
kan resultat nås även där. 

Önskemål för framtiden 

För bra reslutat önskas en dator per elev och mycket ledig tid i datorsalen 

Det krävs ochså hög lärartäthet åtminstonde i början. 

Ett större utbud av lättläst litteratur underlättar också arbetet. 

Spridningseffekt 

Samverkan med flera ämnen såsom slöjd, svenska, data och matamatik 
faller sig naturligt. 

Stor spridningetfekt tror vi kan ske genom de lärarkandidater som finns på 
vår skola, som förmedlar vår verksamhet till andra skolor. 

Föräldrars intresse kan också ge spridningseffekter. 



Vårt torp - en historisk ''samhällsruta" 

Att arbeta med lokalhistoria på mellanstadiet. 

av Ann-Christin Kolsgård 

Under en studiedag vid Centralskolan i Åtvidaberg höstterminen 1993 föreläste 
tre forskare från Linköpings universitet. Ämnet var lokalhistoria i undervisningen. 
Efter studiedagen bildades en grupp lärare från samtliga stadier och skolor i 
kommunen för att med stöd av fortbildningsmedel arbeta fram. ett förslag till en 
stadieövergripande arbetsplan i lokalhistoria. Undertecknad hade även, 
tillsammans med några lärare från låg- mellan- och högstadiet, läst 10 poäng 
lokalhistoria, som Linköpings universitet anordnat i Åtvidaberg. Vårterminen 
1994 samlades en grupp lärare från samtliga stadier i Åtvidabergs kommun för att 
arbeta fram en gemensam arbetsplan för hela kommunen. Alla skolor, utom en, 
var representerade. De lärare som medverkade i gruppen hade olika erfarenheter 
av arbetet med lokalhistoria i undervisningen. En del hade inte alls arbetat med 
ämnet medan en låg- och mellanstadieskola hade en egen arbetsplan. Så alla 
"ytterligheter" fanns. Vi inledde med att diskutera hur vi hittills arbetat med 
lokalhistoria. Det var viktigt att alla lyssnade på varandra, vilket stadium man än 
arbetade på. Då variationen var stor vad gäller stoffurval och arbetssätt skapade 
detta problem mellan de olika stadierna. Ett viktigt mål blev därför att försöka 
göra planen så, att den var genomförbar var man än bodde i kommunen och att 
samma typ av historiska företeelser behandlades på låg- och mellanstadiet, så att 
eleverna på högstadiet inte skulle träffa på redan genomarbetade delar av vår 
lokala historia. Ett annat väsentligt mål blev att göra planen progressiv dvs. öka 
svårighetsgraden både ämnesmässigt och pedagogiskt. 

Enligt nya läroplanen finns det inte några olika stadier. Vår arbetsplan för 
lokalhistoria har istället olika nivåer; 

Nivå 1. 

Nivå2. 

Min skola. 
Gamla lekar och sånglekar. 
Promenad i samhället runt skolan. 
Det egna samhällets historia. 
Besök på skolmuseet. 
Besök på lokala hembygdsgårdar. 

Lokala historien läses parallellt med övrig historia. 
Torpet. 
Besök på hembygdsgården i Åtvidaberg. 
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Nivå3. 

Enkelt släktträd. 

Lokala historien läses parallellt med Sveriges historia. 
"Gruvsvängen". 
Besök på Hembygdsgården i Åtvidaberg. 
Släktforskning kan ingå i eget arbete. 

På nivå 1 och 2 skulle vi hålla oss med tidsperioden "för 100 år sedan", dvs. tre 
till fyra generationsperioder, då vi av erfarenhet vet att just tidsbegreppet är något 
mycket svårt för mindre barn. Besöken på hembygdsgården innebär att olika 
saker studeras beroende på vilken nivå man arbetar med. 
Vi bjöd också in en representant från Centrum för lokalhistoria i Linköping, som 
talade om möjligheterna att nyttja Linköpings historiska databas. Han redogjorde · 
för miljonprojektet och ett samarbete mellan Centrum för lokalhistoria och 
grundskolan i Åtvidaberg började ta form. Den historiska databasen kom att 
användas som källa till alla nivåerna. På nivå 1 är den dock enbart ett källmaterial 
för läraren. 

Undertecknads uppgift blev att arbeta fram ett förslag för hur elever och lärare på 
mellanstadiet kan arbeta med ett enskilt torps historia. Ett torp med dess 
människor kan spegla en viktig del av vår historia. Med detta som utgångspunkt 
går det också att göra sociala jämförelser med andra grupper i samhället och 
därmed illustrera den stora spännvidd som för 100 år sedan fanns i vårt samhälle. 
Varje skola skulle ha "sitt eget" torp. Vi på Centralskolan valde Näbbetorp. Det 
är känt för de flesta skolbarn, då skolans vårfester ofta förekommer där. Näb
betorp ligger ca 10 minuters cykelavstånd från skolan. Dessutom har scouterna 
sin verksamhet förlagd vid torpet. Torpet är med andra ord inte okänt för 
skolbarnen eller föräldrarna och kan sägas "tillhöra" elevernas närmiljö. Vårt torp 
skulle bli både en historisk samhällsruta och en naturruta. 

Hur arbetet började 

Jag började med att studera olika faktaböcker, där torpinstttuttonen och 
torparfamiljens situation behandlas. Det var relativt svårt att hitta skildringar av 
torparna i Sverige. Däremot har olika hembygdsföreningar ofta låtit skriva om 
speciella torp, dock inte i Åtvidaberg. Det var framför allt fyra böcker som jag 
läste. Syftet var att själv skaffa mig grundkunskaper innan jag började arbetet 
med barnen samt att göra en kort faktahandledning till kollegor, som önskar 
genomföra motsvarande torpstudier. Här följer en kort presentation av dessa 
böcker: 
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I Torparna av Ivan Svanström, utgiven på LT:s förlag 1975, berättas ingående 
med exempel om torparnas liv och leverne. Där kan man läsa rent allmänt om 
torparklassens situation i jämförelse med bondeklassens. Författaren visar också 
en del statistik t. ex. när det gäller dagsverken. Här finns beskrivet hur marken 
odlades upp och vilka olika tekniker och redskap som användes. Ett helt kapitel 
behandlar oxens betydelse. Vidare ges exempel på torpkontrakt. Det här är en 
bok som är bra att använda som "inspirationskälla" för egenstudier. Boken är 
emellertid för svår för barnen att läsa, då den innehåller krångliga ord och 
begrepp. 

Rut Wallensteen-Jaeger har skrivit en bok som heter Torparnit och statarslit 
när seklet var ungt, LT:s förlag 1983. Boken har ett språk som kan läsas både 
av åk. 5 och 6. Här kan man läsa om skillnader mellan torpare och 
backstugusittare och torpkontrakt finns redovisat. En uppgift, där dessutom 
ämnen som slöjd och matematik naturligt integreras i det lokalhistoriska arbetet, 
är att låta eleverna konstruera modeller av torp och möblera dessa. Då boken är 
rikt illustrerad kan eleverna här ta god hjälp i detta arbete. 

Början till slutet. Laga skiftet och torpbebyggelsen i Östergötland 1827-65. 
Boken är skriven av Kalle Bäck och utgiven på Noterias llirlag 1992. Syftet med 
boken är att "klarlägga hur och i vilken omfattning laga skifte påverkade torp
och backstugubebyggelsen i Östergötland" under ovan nämnda tidsperiod. Det 
finns ett kapitel som behandlar torpsituationen, som jag varmt rekommenderar. 
Även denna bok måste anses vara en referensbok för vuxna. 

Två böcker, som barnen kan ha stor nytta av är Allmogemöbler, utgiven På ICA
förlaget 1977 och Stora boken om livet förr, också !CA-förlaget 1981. Båda 
böckerna är skrivna av Jane Fredlund. Dessa böcker är skrivna med ett språk som 
barnen kan läsa och de är också rikt illustrerade. 

Dessutom läste jag Anna Sparres skönlitterära bok Eken vid skiljevägen, 
utgiven på Almqvist & Wiksells förlag 1981 . Början av boken utspelar sig just i 
klassens eget torp, Näbbetorp, där man tär följa en torpareflickas liv och öden. 

Vad jag inte hade räknat med var svårigheterna att kunna köpa dessa böcker för 
att kunna ha dem som referenslitteratur i klassnunmet. Jag fick ringa till förlagen 
och be dem skicka de enstaka exemplar som fanns kvar. En del av böckerna 
fanns på vårt bibliotek, men inte alla. Vissa fick jag låna i Linköping på 
Stiftsbiblioteket. 1 mitt klassrum fanns så småningom följande böcker som 
referens till mig och barnen: 

Andersson K - Clemensson P, Släktforska! 
LT.s förlag. I 993. 
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Anderö Henrik, 

Bjurman Eva-Lis, 

Carlsson Albert W, 

Fredlund Jane, 

Förhammar S - Kolsgård S, 

Gelotte Ann-Madeleine, 

Hellgren Siv, 

Hellström S m.fl. 

Lagerkranz G, 

Larsson E-L - Öbom G, 

Rosander Ingrid, 

Söderbäck Olle, 

Söderbäck Olle, 

Wallensteen -Jaeger Rut, 
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Ordbok för släktforskare. 
ICA bokförlag. 1983. 

Fakta om bamförr. 
Esselte Studium. 1983. 

Med mått mätt. 
LT:s förlag 1989. 

Stora boken om livet förr. 
ICA bokförlag. 1993. 

Barn i historien. 
Läromedelscentralen, Linköping. 

När vi var barn, 3 böcker i 1. 
Tidens förlag. 1992. 

Alla tiders huskurer. 
Bokförlaget SEMIC 1991. 

Atvidabergs historia . 
Zäta-tryckeriema. 1983. 

Svenska sjukdomsnamn i gångna tider. 
Sveriges släktforskarförbund 1994. 

På upptäcktsfärd i kulturlandskapet. 
Bokskogen och författarna J 991. 

Atvidabergs hembygdsgård. 
Åtvidabergs Bok & Tryck. 1992. 

En högviktig angelägenhet. 
Zäta tryckerierna. 1984. 
Sockna. 
Åtvidabergs Bok & Tryck AB. 1979. 

Torparnit och statarslit när seklet var ungt. 
LT:s förlag. 1983. 



Wicklund Miriam Kärringråd och huskurer. 
ScandBook AB. 1995. 

Efter att ha förvärvat vissa grundläggande kunskaper om torparnas Sverige, 
fortsatte min del av projektet med en studie av kyrkböckerna för Åtvids socken, 
där jag följde Näbbetorps historia från slutet av 1700-talet till 1920. Här kan man 
finna svar på frågor som: 

1. Vilka bodde på torpet under en viss period? 
2. Vad arbetade man med? Hur titulerades torpets invånare? 
3. Om och i så fall när gifte man sig? 
4. Hur omfattande var flyttningsintesiteten? 
5. Vid vilken ålder dog man och vilken dödsorsak angav prästen? 

Förekom det vaccination mot koppor? 
6. Hur titulerades kvinnorna? 
7. Hur var läskunnigheten i olika sociala grupper? 
8. Fanns det några oäkta barn? 
9. Hade torpets invånare bevistat nattvarden? 
10. Vad står det i den kolumn som kallas fröjd eller anmärkningar, där prästen 

gjort särskilda anteckningar om lyten, begångna brott? 

Att tyda allt det som prästerna skrivit kunde ibland vara svårt. Jag fick god hjälp 
av böcker som Släktforska! och Hembygdsforska. Båda böckerna har skrivits 
av Kjell Andersson och Per Clemensson. De är utgivna på LT:s förlag i 
Stockhohn. Sltiktforska! kom ut 1993 och Hembygdsforska 1990. Mellanstadiet 
har den förstnämnda boken som referens i klassrummet. Hembygdsforska är mer 
utförligt skriven och en bra referens till läraren. I dessa böcker finns inte minst 
mycket goda hänvisningar till annan litteratur i olika frågor som berör ett torps 
historia. 

Jag besökte Lantmäteriet i Linköping för att studera olika kartor över 
Åtvidabergsområdet. På kartan över Åkerbo-Bankekinds härad 1877, finner vi 
Näbbetorp markerat. Tyvärr stannade mina efterforskningar vid denna karta. 
Näbbetorp ligger inom fideikommisset Adelsnäs, vilket förklarar svårigheten att 
finna kartor på Lantmäteriet. Förmodligen finns ytterligare kartrnaterial i baroniet 
Adelswärds privata arkiv. 

Efter dessa förberedelser var det dags att presentera torpprojektet för eleverna. 
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Klass 5b och Näbbetorp. 

Vi skulle arbeta problemorienterat med ett kunskapssökande mål och ett 
samverkansmål. Det sista målet skulle uppfyllas genom att barnen fick arbeta i 
intressegrupper. Jag visste av tidigare erfarenheter, då vi studerat bruksortens 
äldsta torg och huvudgata, att lokalhistoria är ett tacksamt ämne att arbeta med. 

1. För att göra historieundervisningen konkret ville jag utnyttja en miljö, 
som redan var välkänd för barnen. Många av barnen bor sommartid i 
torp och de känner, som tidigare nämnts, väl till Näbbetorp. Syftet var 
att få eleverna att förstå vad ett torp var och hur en torpfamiljs liv 
tedde sig under 1800-talet. Härigenom kunde de även få kunskap om 
viktiga delar av svensk och inte minst östgötsk historia. 

2. Vi skulle arbeta med torpet som ett temaarbete under en längre 
period. Därmed kunde jag integrera ämnen som matematik, svenska, 
historia, naturkunskap, bild och slöjd. 

3. Att använda ett undersökande arbetssätt förelåg som självklart. 

A. I min klass råder ett pos1t1vt arbetsklimat. Det var därför inget 
problem att fä eleverna intresserade av en torpstudie. Vi inledde med 
en diskussion där barnen fick tala om vad de kände till om torp. De 
berättade hur egna eller vänners torp såg ut. Vi kom överens om att 
"forska" om torp, och jag föreslog Näbbetorp. Några hade varit där 
och firat valborgsmässoafton eller midsommarafton. Vi hade på våren 
även haft en klassfest där som några föräldrar ordnade. De barn som 
var med i scouterna berättade om sina övernattningsäventyr inne i 
torpet. Även kyrkan har aktiviteter förlagda vid Näbbetorp. 

B. Därefter fick barnen intervjua någon vuxen person om vad de kände 
till om Näbbetorp. Det fanns några nyinflyttade barn som inte kände 
till Åtvidaberg. De hade frågat sina närmaste grannar. Redan nu 
förstod jag att föräldrarna var engagerade. Om de inte själva visste så 
mycket hade de istället slagit i olika böcker för att ta reda på fakta. En 
sådan bok var Anna Sparres skönlitterära bok Eken vid skiljevägen, 
som handlar om en flicka från Näbbetorp. Någon elev hade dessutom 
lyckats intervjua den siste riktige torparen från Näbbetorp, nu nästan 
90-årige Allan Nilsson. Den intervjun hade eleven spelat in på band 
Vi lyckades också hitta Allan som nyinflyttad pojke i torpet 1920. Vi 
gjorde slutligen en sammanställning av de fakta vi fått fram och skrev 
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ned dessa. Det skulle bli en av våra uppgifter att ta reda på om de 
intervjusvar vi fått var riktiga. 

C. På ett föräldramöte informerade jag föräldrarna om vårt projekt med 
Centrum för lokalhistoria. De ställde sig mycket positiva till detta. 
Bland föräldrarna fanns scoutledare och de erbjöd mig nyckeln till 
Näbbetorp, vilket gjorde det möjligt att studera torpet interiört. 

D. För eleverna återberättade jag delar av Anna Sparres bok om tor
parflickan Eva Broström som så småningom gifte sig med självaste 
baron Seth Adelswärd från Adelsnäs herrgård. Vi följde 
torparflickans enorma sociala och ekonomiska omställning i 1800-
talets Sverige. Denna historia fungerade bra som introduktion till en 
studie av husförhörslängder. I samband härmed redogjorde jag för 
den historia som finns i kyrkböckerna och berättade hur ett husförhör 
gick till. Tillsammans studerade vi ett utdrag från en husförhörslängd 
från 1895 om Näbbetorp. God hjälp vid denna läsning fick eleverna 
av boken Släktforska!, som ger exempel på olika handstilar från 
omkring 1800. Glädjande nog hade eleverna så gott som inga problem 
att läsa kyrkoboksmaterialet. När de hade läst en sida i kyrkboken 
fick de skriva rent sina anteckningar. Dessa samlade jag ihop för att 
göra en sammanställning av de fakta barnen och jag gjort. Eftersom 
de skulle använda materialet flera gånger klistrade jag upp 
faktabladen på kort och plastade in dem. Då kunde jag också själv 
använda mitt material vid flera tillfällen i andra klasser. 

E. Barnen fick själva bestämma vad de vill arbeta med inom 
torpprojektet. Efter detta delade jag in dem i intressegrupper. Här 
följer deras intresseval: 
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* Följa en speciell familj och skriva en berättelse om den. 
* Försöka hitta en speciell familj och ta reda på allt som går om den. 
* Ta reda på fakta om barnen i torpet. Auktionerades några barn 

bort? Gick de i skola? Vad lekte de? Hade de några andra 
fritidsintressen? 

* Vilka sjukdomar drabbade torparfamiljen? Villca botemedel fanns? 
Hjälpte dessa? 

* Om torp i allmänhet. 
* Ta reda på hur torpet var byggt och göra en modell av det. 
* Vad åt människorna som bodde i torpet och hur såg deras kläder 

ut? Göra modelldockor. 
* Ta reda på hur torpet kan ha sett ut invändigt och bygga en modell 
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ned dessa. Det skulle bli en av våra uppgifter att ta reda på om de 
intervjusvar vi fått var riktiga. 

C. På ett föräldramöte informerade jag föräldrarna om vårt projekt med 
Centrum för lokalhistoria. De ställde sig mycket positiva till detta. 
Bland föräldrarna fanns scoutledare och de erbjöd mig nyckeln till 
Näbbetorp, vilket gjorde det möjligt att studera torpet interiört. 

D. För eleverna återberättade jag delar av Anna Sparres bok om tor
parflickan Eva Broström som så småningom gifte sig med självaste 
baron Seth Adelswärd från Adelsnäs herrgård. Vi följde 
torparflickans enorma sociala och ekonomiska omställning i 1800-
talets Sverige. Denna historia fungerade bra som introduktion till en 
studie av husförhörslängder. I samband härmed redogjorde jag för 
den historia som finns i kyrkböckerna och berättade hur ett husförhör 
gick till. Tillsammans studerade vi ett utdrag från en husförhörslängd 
från 1895 om Näbbetorp. God hjälp vid denna läsning fick eleverna 
av boken Släktforska!, som ger exempel på olika handstilar från 
omkring 1800. Glädjande nog hade eleverna så gott som inga problem 
att läsa kyrkoboksmaterialet. När de hade läst en sida i kyrkboken 
fick de skriva rent sina anteckningar. Dessa samlade jag ihop för att 
göra en sammanställning av de fakta barnen och jag gjort. Eftersom 
de skulle använda materialet flera gånger klistrade jag upp 
faktabladen på kort och plastade in dem. Då kunde jag också själv 
använda mitt material vid flera tillfällen i andra klasser. 

E. Barnen fick själva bestämma vad de vill arbeta med inom 
torpprojektet. Efter detta delade jag in dem i intressegrupper. Här 
följer deras intresseval: 

* Följa en speciell familj och skriva en berättelse om den. 
* Försöka hitta en speciell familj och ta reda på allt som går om den. 
* Ta reda på fakta om barnen i torpet. Auktionerades några barn 

bort? Gick de i skola? Vad lekte de? Hade de några andra 
fri tidsintressen? 

* Vilka sjukdomar drabbade torparfamiljen? Vilka botemedel fanns? 
Hjälpte dessa? 

* Om torp i allmänhet. 
* Ta reda på hur torpet var byggt och göra en modell av det. 
* Vad åt människorna som bodde i torpet och hur såg deras kläder 

ut? Göra modelldockor. 
* Ta reda på hur torpet kan ha sett ut invändigt och bygga en modell 

...1"--A--
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K. Nu var det äntligen dags för redovisning. Alla skulle redovisa muntligt 
inför klassen och samtidigt visa upp sina alster. Redovisningsformerna 
varierade kraftigt: 
* En del hade skrivit och gjort små böcker och väggtidningar samt 

modeller av redskap m.m. 
* De som byggt en modell av torparstugan redogjorde även för hur 

man bygger i en viss skala. 
* Den grupp som hade gjort en invändig modell av torpet med olika 

möbler och inventarier, hade även tillverkat små dockor och skrivit 
en berättelse om den familj de intresserat sig för när de studerade 
kyrkböckerna. 

* Eleverna som hade undersökt hur det var att gå i skolan förr 
spelade upp en handinspelad dramatisering. 

* Några, som intresserat sig för lekar förr, visade sina kamrater olika 
aktiviteter, som alla fick pröva på. 

L. Vi utvärderade slutligen hela temaarbetet. Elevernas utvärderingssvar 
var kortfattat följande: 
* skojigt 
* svårt att hitta fakta 
* man lär sig mycket 
* det är bra att arbeta tillsammans efter intresse 
* gruppen har haft en hög arbetsmoral 
* intressant ämne 
* svårt att hitta fakta om vilka nyttoföremål torparfamiljen kunde ha 

haft inomhus 
* bra med cykeltur och studiebesök 
* jag har fatt veta mycket som jag inte visste förut, så det var väldigt 

intressant och roligt 
* det var ett jättebra ämne att arbeta med 
* det var roligt att arbeta själv med det jag var intresserat av 
* vill ha ännu mer fakta 
* det var synd att vi bara har tillgång till en dator 
* ämnet är kul, då blir också jobbet intressant och kul 

Mina egna funderingar. 

För att kunna genomföra ett torpprojekt som detta, så anser jag att läraren måste 
ha vissa grundläggande kunskaper· om torparnas Sverige. Det är inte bara att 
"barnen ska ta reda på fakta om torparna". Ett lU1dersökande arbetssätt förutsätter 
att läraren vet var barnen kan inhämta fakta, då dessa finns insprängda i olika 
faktalitteratur. Utan kunskaper, vad det än gäller, så förändrar man som lärare 
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inte sitt undervisningssätt. Att arbeta undersökande var i och fl>r sig inte något 
nytt för barnen. Däremot brukar vi inte arbeta i intressegrupper. Detta mottogs 
mycket positivt av eleverna. · 

Mina två mål, samverkansmålet och kunskapsmålet, anser jag har uppnåtts. Att se 
barnens arbetsglädje var en tillräcklig utvärdering tyckte jag. De ville nu gärna 
fortsätta att släktforska, men det sparar vi till årskurs 6. Ett problem har dock 
varit att ta tiden att räcka till. Eleverna vill gärna fördjupa sig ännu mer. 

Vi kommer att fortsätta med utflykter till "vårt" torp, och då vi ska arbeta med 
naturrutorna. 
Några elever kommer även att studera en "skogsruta" under året. 

I den lokala arbetsplangrupp, som fortfarande existerar, har jag redovisat mitt 
arbete, och mellanstadielärarna har fatt tagit del av det material, som kan vara 
aktuellt fur respektive skolas torp. Undertecknad ska också redogöra för projektet 
inför egna kollegor på Centralskolans mellanstadium. Den lokalhistoriska 
arbetsplanen är numera inskriven i vår skolas kursplan. 
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K. Nu var det äntligen dags för redovisning. Alla skulle redovisa muntligt 
inför klassen och samtidigt visa upp sina alster. Redovisningsformema 
varierade kraftigt: 
* En del hade slaivit och gjort små böcker och väggtidningar samt 

modeller av redskap m.m. 
* De som byggt en modell av torparstugan redogjorde även för hur 

man bygger i en viss skala. 
* Den grupp som hade gjort en invändig modell av torpet med olika 

möbler och inventarier, hade även tillverkat små dockor och slaivit 
en berättelse om den familj de intresserat sig för när de studerade 
kyrkböckerna. 

• Eleverna som hade undersökt hur det var att gå i skolan förr 
spelade upp en bandinspelad dramatisering. 

* Några, som intresserat sig för lekar förr, visade sina kamrater olika 
aktiviteter, som alla fick pröva på. 

L. Vi utvärderade slutligen hela temaarbetet. Elevernas utvärderingssvar 
var kortfattat följande: 
• skojigt 
* svårt att hitta fakta 
* man lär sig mycket 
* det är bra att arbeta tillsammans efter intresse 
• gruppen har haft en hög arbetsmoral 
* intressant ämne 
• svårt att hitta fakta om vilka nyttoföremål torparfamiljen kunde ha 

haft inomhus 
* bra med cykeltur och studiebesök 
* jag har fått veta mycket som jag inte visste förut, så det var väldigt 

intressant och roligt 
* det var ett jättebra ämne att arbeta med 
* det var roligt att arbeta själv med det jag var intresserat av 
* vill ha ännu mer fakta 
* det var synd att vi bara har tillgång till en dator 
* ämnet är kul, då blir också jobbet intressant och kul 

Mina egna funderingar. 

För att kunna genomföra ett torpprojekt som detta, så anser jag att läraren måste 
ha vissa grundläggande kunskaper' om torparnas Sverige. Det är inte bara att 
"barnen ska ta reda på fakta om torparna". Ett undersökande arbetssätt förutsätter 
att läraren vet var barnen kan inhämta fakta, då dessa finns insprängda i olika 
faktalitteratur. Utan kunskaper, vad det än gäller, så förändrar man som lärare 
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Gästabud på Skoklosters slott 

Rapport från ett lokalhistoriskt arbete vid 
K varnbackskolan i Bålsta 

av Agnetha Holmlund och Ing-Britt Borg 

Inledning 

Inlevelse är en viktig ingrediens för att förstå människors villkor i andra tider och 
i andra miljöer. I det vardagliga arbetet kan det vara svårt för eleverna att ta en 
verklig förståelse fur historiska sammanhang. Ett sätt att närma sig detta mål är 
genom ämnesövergripande temastudier. Projektet Gästabud på Skoklosters slott 
ger eleverna möjlighet att på ett konkret och handfast sätt leva sig in i en svunnen 
epok. Samtidigt ger arbetet eleverna en inblick i de olika skolämnenas samband. 
Vi har strävat efter ett arbetssätt där elevernas aktivitet och kreativitet är 
drivande. Projektet startade 1985 och är nu ett återkorrunande inslag i 
undervisningen. Under vårterminen avsätter olika ämnen tid och eleverna studerar 
1600-talet och Skoklosters slott ur alla tänkbara synvinklar. De producerar 
teaterstycken och mindre tablåer. Även praktiska inslag som ldädsömnad, 
matlagning och tillverkning av modeller ingår. Arbetet avslutas med redovisningar 
på slottet en dag i maj, där vi iscensätter ett besök i svensk stormaktstid. 

Deltagare 

Arbetsenheten i åk 8 är huvudansvarig och eleverna i denna årskurs är 
målgruppen. Genom olika former av redovisningar sprider eleverna i sin tur sina 
kunskaper till eleverna i åk 3 och åk 7. Även utanför vår skola har vi haft 
intresserade deltagare. Barnskötarelever inom Komvux, som studerat 1600-talet, 
har under gästabudet ansvarat för lekar och andra aktiviteter för barnen från 
kommunens förskolor som också bjudits in. 

Organisation 

Alla ämnen utom språk är delaktiga i projektet. Inom ramen för den obligatoriska 
undervisningen i textilslöjd har eleverna besökt Skoklosters textil.kammare och 
ritat av 1600-talsbroderier. Inspirerade av dessa har de med skolans material 
tilJverkat bokmärken, tavlor, toftlor eller broderat på sina kläder. Alstren ställs ut 
under gästabudet och vissa år har arbetena visats för allmänheten under 
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sommaren. I ämnet svenska börjar eleverna under april månad att läsa utvald 
skönlitteratur. En litteraturlista på lämpliga ungdomsböcker har gjorts iordning för 
framtida bruk. Det är dock viktigt att uppdatera denna lista. Några elever besöker 
också slottet för att samla material till den pjäs som skall skrivas. SO-ämnena tar 
upp stormaktstiden generellt. Alla elever tär på så sätt en baskurs. 

Under maj månad sätter vi igång med det egentliga arbetet. Nu tär eleverna 
möjlighet att välja fördjupningsuppgifter. De f'ar en valblankett, där de tär göra tre 
val. När vi sedan organiserar de olika grupperna försöker vi ta stor hänsyn till 
deras förstahandsval. De har tio ämnen att välja mellan: 

- Teater om familjen Wrangel 
- Hur bodde man på 1600-talet 
- Hur klädde man sig på 1600-talet 
- Barn på 1600-talet 
- Mat, dryck och annat godis 
- Hobbies på slottet 
- Bilder under och om 1600-talet 
- Hur reste man på 1600-talet 
- Vetenskap och världsbild på 1600-talet 
- Dokumentationsgrupp 

Arbetet pågår under en vecka då eleverna fördjupar sig i det ämne de valt. De 
utgår från den litteratur som vi samlat llllder årens lopp och ständigt kompletterar. 
De gör studiebesök på museer. "Experter" bjuds in för att undervisa de grupper 
som valt teater och hobbies. I ätnnet "hobbies på slottet" har vi valt att 
koncentrera oss på följande: 

- historiska danser 
- armborst och bågskytte 
- jonglering 
- eldslukning 
- 1600-talsfäktning 

Gästabudsdagen 

Inför redovisningsdagen bör alla elever få ta del av följande ramberättelse: 

Du befinner dig på Skoklosters slott en vacker försommardag år 1654. Drottning 
Kristina regerar i stormakten Sverige. Just nu befinner sig slottets herre Carl 
Gustaf Wrangel på slottet. Det går dessutom rykten om att drottningen befinner 
sig bland de hundratals gäster som infunnit sig till det stora gästabud som skall 
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äga rum idag. Området kring slottet sjuder av aktivitet. Man arbetar vidare med 
slottsbygget, på åkrarna runt omkring pågår vårbruket för fullt. V aror och gäster 
anländer. Större och mindre båtar trängs på vattnet framför slottet. I och utanför 
slottet lagas mat. Det putsas och fejas. De flesta människor som finns i rörelse 
runt slottet kommer dock inte att se något av den stora festen. De utför sitt 
dagsverke och går sedan hem till sina torp. Men de kommer kanske att ha en egen 
liten fest i parkens utkanter. 

Du som är gäst i 1600-talet behöver känna till att man vid den bär tiden gör stor 
skillnad mellan människor i olika samhällsklasser. Man är artig, eller snarare 
underdånig mot dem som har en högre samhällsställning än man själv. Fundera 
lite över din egen roll. Hur ska du vara i förhållande till de andra? Hur ska de vara 
i förhållande till dig? Vad kan det vara som slottets herre firar? Hur kommer det 
att se ut vid hans fest? 

Den dag gästabudet äger rum anordnas olika aktiviteter, dels i slottsparken, dels 
uppe i slottet. Alla inbjudna har fått en illustrerad inbjudan över de olika 
aktiviteterna. De lärare och elever som deltar är, i så stor utsträckning som 
möjligt, klädda i 1600-tals kläder. Följande aktiviteter förekommer: 

- tipspromenad 
- bordsdukning å la 1600-tal 
- teater i den ofullbordade salen 
- ridning 
- bildutställnng 
- textilutställning 
- lekar med drakar 
- 1600-talslekar 
- modevisning 
- brädspel/storschack 
- bågskytte/annborst 

Utvärdering 

Utvärdering sker med lärare och elever. Projektet utvärderas även tillsammans 
med personalen på Skoklosters slott, något som vi anser vara väsentligt för ett 
fortsatt gott samarbete. Hittills har samarbetet bara haft positiva effekter och vi på 
skolan har fått ett ovärderligt stöd. 
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Marknadsföring 

Att arbeta med lokalhistoria på detta sätt kräver information både till elever, 
lärare, föräldrar och press. Vi har försökt att sprida vårt projekt via lokalpressen. 
Varje år skrivs artiklar om vårt gästabud. På så sätt sprids den här metoden att 
arbeta, samtidigt som vi lar positiv respons från politiker och allmänhet. En 
kontaktlista på "viktiga" personer har iordningställts för att underlätta fur dem 
som arbetar med gästabudet. 
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Medeltid - arkeologi i årskurs 4 läsåret 
1994/1995 

Rapport från S:t Persskolan i Vadstena 

av Ellert Ekström 

Bakgrund 

Lärarna i åk 4 erbjöds av skolledningen att gå en kurs i arkeologi med inriktning 
på medeltiden. Detta skulle komma eleverna till del genom att vi som klasslärare 
skulle kunna ta våra elever till olika utgrävningar i Vadstena och på så sätt ge 
dem en inblick i och kunskap om vår stads unika historia. Under kursen föreläste 
en arkeolog från länsmuseet i Linköping. Dessutom hade vi en hel studiedag på 
länsmuseet där olika områden presenterades av flera föreläsare. Vi anmodades 
läsa en hel del litteratur med anknytning till medeltiden. Även föreningen Pegasus 
medverkade. 

Vår föreställning om kursen innan genomförandet innefattade följande: 
* Mycket praktiskt arbete med arkeologi både vid utgrävning och 

dokumentation. 
* Mycket lokal anknytning till vår egen omgivning. 
* Litteratur som skildrar svensk medeltid. 
* De arkeologiska utgrävningarna skulle leda fram till kunskap om hur 

människorna levde (tex mat, kläder, bostad, arbete) på medeltiden. 
* Eleverna skulle fa många tillfällen att deltaga i en arkeologs arbete. 

För att dessa pllllkter skulle konkretiseras beslutade samtliga kursdeltagare att 
genomföra två temaveckor då alla elever och lärare i åk 4 skulle arbeta med 
medeltiden. 

Medeltidsveckor i årskurs 4 

Ide och syfte 

Syftet med medeltidsveckorna var att på ett konkret sätt ge våra elever kunskap 
om medeltiden med anknytning till Vadstenas historia. Genom att blanda elever 
från olika klasser ville vi dessutom ge eleverna flera sociala kontakter. 
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Samarbete skedde med länsmuseet, svenska kyrkan, keramiker och Pegasus. 
Dessutom samplanerade vi med samtliga övningslärare. 

GenomfOrande 

1. En arkeolog från länsmuseet besökte klasserna och visade föremål från 
utgrävningar. 

2. Eleverna fick ställa egna frågor om medeltiden. 

3. Klasslärarna tog, med stöd av elevernas frågeställningar, fram olika teman som 
eleverna skulle arbeta med. Klasslärarna skulle ansvara för några . 
arbetsområden var. Följande teman fick eleverna välja mellan: 

- Kyrkan och präster 
- Adel och riddare 
- Klosterliv 
- Handel och marknader 
- Staden 
- Yrken 
- Landet 
- Kläder 
- Lagar 
- Mat 
- Jordbruk 
- Konst 
- Barnen 
- Sjukdomar och sjukvård 

4. Samplanering skedde med övningslärarna för anknytning till de olika 
rubrikerna. 

5. Litteratur och övrigt material letades fram. 

6. Tider för besök i Bjälboättens palats, Klosterkyrkan, arkeologiska utgrävningar 
och kruktillverkning planerades in. 

7. Eleverna delades in i nya "klasser" . 

8. Ett schema för varje ny elevgrupp gjordes upp. 

9. Arbetet inleds med genomgång av de regenter som haft betydelse för Sverige 
under medeltiden. 
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10.Elevema fick välja ämne utifrån intresse och arbetade sedan gruppvis med sitt 
tema. Detta arbete varvades med övningsämnen, studiebesök och arbete med 
lera 

Slöjd 
På textilslöjden fick eleverna sy en huvudbonad. De fick välja mellan fem olika 
modeller som sedan kunde smyckas på elevens eget sätt. Arbetet på trä-och 
metallslöjden inleddes av en genomgång av hur människorna använde naturen och dess 
olika material. Därefter fick eleverna pröva att tillverka medeltida fOremål i mjuka 
och hårda material. 

Lera 
Alla elever tillverkade var sin lerkruka med hjälp av medeltida teknik. En person 
knuten till Pegasus hjälpte ekevema i detta arbete. 

Idrott 
Vid idrottstillflillena blandades teori och praktik. Man samtalade om 
medeltidsmänniskans olika "fritidsaktiviteter" och lekte en del bollekar. 

Musik 
Eleverna fick lyssna på medeltida ( gregoriansk ) musik, sjunga munksånger samt 
dansa medeltida dans. Man samtalade en del om olika slags musik, t.ex. 
nattvaktssång, djäknarnas sång och fäbodkulturens musik. 

Studiebesök 

• Bjälboättens palats - Eleverna fick under en guides ledning besöka 
Bjälboättens palats för att där se hur nunnorna bodde och levde under 1300-
och 1400-talet. 

• Birgittavandring - I klosterkyrkan besökte eleverna flera "stationer" där en av 
församlingens präster berättade om händelser i den heliga Birgittas liv och 
hennes betydelse fur bygdens utveckling. 

• Klostervandring - Här fick eleverna ikläda sig och spela klosterpersoners 
roller, t.ex. örtagårdsmästare, väktare och skattmästare. Även detta besök 
leddes av församlingspersonal. 

* Utgrävningar - Vid fyra arkeologiska gropar fick eleverna prova på att gräva 
under sakkunnig ledning. Utgrävningarna låg i klosterområdet. 
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11.Arbetet resulterade i redovisningar av olika slag, t.ex.; 

* faktatexter 
* modeller av byggnader 
* dramatiseringar 
* OH bilder I bilder 
* dagboksanteckningar 
* brev 

Datorer användes för renskrivning av texter. 

12.Redovisningen genomfördes i och för små grupper och samtliga fick ta del av 
allas redovisning. 

Utvärdering 

Planering 

För att en sådan här temaperiod ska fungera måste alla vara väl insatta i arbete 
och planering. Vi klasslärare har tidigare gjort gemensamma temaarbeten, vi har 
likartad elevsyn och likartat arbetssätt, vilket bidrog till att arbetet från ide till 
genomförande gick bra. Arbetet var dock mycket tidskrävande. Ett mer ingående 
samarbete och planering med övningslärarna hade dock varit önskvärt. 

I ämnena slöjd och idrott var det svårt att hitta ideer för medeltidsveckoma. 
Lättläst litteratur anpassad till I 0-åriga elever var också svårt att hitta. Vi använde 
oss till största delen av skolans läromedel och skolans klassbibliotek. Det kändes 
fiustrerande att vi först inte hade någon möjlighet att låta eleverna praktiskt 
arbeta med arkeologi. Vid vår första planering ingick mycket tid för arkeologiskt 
arbete eftersom vi fått uppgift om att det på flera ställen i Vadstena skulle pågå 
arkeologiska arbeten. Att vi nu fick någonstans att gräva var en ren lyckträff. 

Mycket tid gick åt till att passa in och schemalägga de olika studiebesöken så att 
det blev omväxling i arbetet. 

GenomfOrandet 

* Vi tyckte det var bra att koncentrera ämnet till temaläsning för att få en större 
helhet i arbetet. 

* Elevernas reaktioner var positiva. De arbetade entusiastiskt och mycket aktivt. 
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• Föräldrarna ställde sig positiva till arbetet. 

• Ett fätal elever tyckte det var svårt med nya grupper. 

• Vi klasslärare tyckte att arbetet var mycket roligt och stimulerande men 
arbetskrävande. 

• Arbetsschemat fOr varje grupp var omväxlande och fungerade väl. 

• Utgrävningarna blev en fullträff tack vare att slumpen förde oss till en perfekt 
utgrävningsplats med riktiga fornlämningar i fonn av murar och andra fynd. 
Mer tid fOr elevernas arkeologiskt praktiska arbete hade varit önskvärt. 

• V and.ringarna i Klosterkyrkan var fantastiska. Eleverna kände verkligen 
medeltidsanda. 

• Tillverkningen av lerkärl i små elevgrupper fungerade bra. Lokalmässigt kwlde 
vi använda ett fritidshem på skolan vilket underlättade arbetet. 

• Vid textilslöjdslektionema var man två lärare. Tack vare det hann alla med att 
tillverka var sin huvudbonad på kort tid (2xl20 min.). 

• Trä- och metallslöjden hade lättare att fä tiden att räcka till eftersom 
tillverkningen av slöjdalstren var mindre tidskrävande. Vissa elever arbetade i 
par och fick på så vis inte egen medeltidssak att ta hem vilket hade varit 
trevligt. Här var materialkostnaderna ett problem. 

• Några elever tyckte att den medeltida (gregorianska ) musiken var svår. Här 
insåg vi i efterhand att vissa musiklektioner hade gjort sig bättre i 
.Klosterkyrkan. 

• På idrotten tyckte eleverna att det hade varit lite medeltidsaktiviteter. Till en 
annan gång kan kanske en jaktstig vara möjlig. 

• Vid redovisningen var alla elever engagerade både som åhörare och aktörer. 
Alla redovisningar följdes uppmärksamt eftersom alla redovisande grupper var 
ensamma om sitt ämne. Vi som klasslärare såg att redovisningstiden, pga 
tidsbrist vid redovisningen, skulle legat över två dagar istället för som nu en 
dag. En fördel vid redovisningarna var att fonnerna var olika. 

* Tidsmässigt borde ett sådant här arbete ligga i början eller i slutet av en termin. 
Detta pga att vi nu kände tidsbrist vid uppföljningen av arbetet. Dessutom 
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saknas hos oss lärare just nu, i slutet av vårterminen, tid och ork att ordna en 
sådan sammanställning/utställning av arbetet som eleverna egentligen är värda. 



Hembygdsundervisning i Genarp 
av Margareta lngemansson 

Genarp, en by med Wlgefär 3500 invånare, ligger i Lunds kommWl. I Genarp 
finns två mellanstadieskolor och jag ska här kortfattat berätta vad vi på 
genarpskolan har arbetat med i vår undervisning om hembygden under de senaste 
åren. 

Som grund för hembygdsundervisningen har vi en bok som är speciellt skriven för 
eleverna i åk. 3. Boken, som barnen rar varsitt exemplar av, behandlar de 
viktigaste fl>reteelsema här i vår by med dess omnejd. HembygdsWldervisningen 
inleds med en rundtur där vi tittar på byns intressantaste byggnader, däribland 
kyrkan byggd på 1590-talet. Efter rundturen fortsätter vi, genom läsning av 
böcker, lära oss mer om hembygden. Tanken är att eleverna ska fördjupa sig och 
bli "experter" på ett område de finner särskilt intressant. Väljer de t.ex. att 
studera det gamla fattighuset lite närmare tar de, genom hembygdsboken och 
intervju av människor i byn, reda på mer om byggnaden. Därefter bjuder vi in 
föräldrar, syskon och andra som kan tänkas vara intresserade av att följa med på 
en rundtur i byn. Åhörarna får med en karta i handen cykla runt till olika platser 
och byggnader där barnen står beredda att berätta allt de vet. Många av invånarna 
här är relativt nyinflyttade och tycker att det är intressant och viktigt att fä veta 
något om sin hembygd. Det är ett mycket uppskattat arrangemang av alla. 

Vi gör också, i samarbete med träslöjden, en relief över byn på vilken alla barn 
får placera en modell av sitt hus. Barnen mäter huset och ritar av det. Husets alla 
fönster och dörrar ska finnas med och hanma på rätt plats. Modellen ska målas så 
som det riktiga huset ser ut. På reliefen ska även bank, affärer, skola och andra 
centrala byggnader finnas med. Vi har även samarbetat med textilslöjden där 
eleverna fick sy hus i s.k. textil applikationsteknik. 

Vi ger oss ut på cykeltur i omgivningarna. Under en dag cyklar vi runt och tittar 
på gamla torpgrunder, slott och annat som barnen tycker är intressant. Ibland vill 
de fördjupa sig och veta lite mer om t.ex. en gård. Då cyklar vi dit igen, mäter 
upp var husen har legat och gör skisser över gården. Vi gör låtsasintervjuer med 
personer som kan ha bott på gården. Denna fördjupning kan man sedan 
sammanställa i ett litet häfte. 

Ett år gjorde eleverna i åk. 6 en relief i lera av vår bygd och den hänger nu i 
skolans matsal. Varje elev gjorde en platta av lera. Vi använde rödbrännande lera 
som vi sedan brände hos en keramiker i byn. Varje platta har ett motiv som är 
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typiskt fur vår bygd; t.ex. kyrkan, en pilevall, en glada, ett flygplan och vackra 
hus i byn. Tavlan består sammanlagt av 25 keramikplattor. 

På en kulle på skolgården har vi placerat en sten som ser ut som en runsten. Varje 
vår innan skolavslutningen skriver åk. 4 en runrad på stenen och ritar ett 
vikingamotiv. 

Då möjlighet har givits har vi låtit eleverna redovisa sina arbeten för de gamla på 
ålderdomshemmet i Genarp. De gamla, som är de verkliga hembygdsexpertema, 
ställer gärna upp och svarar på barnens frågor. 
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Bondedagböcker i skolan! Kan det va' nåt? 

Bondedagböcker som lokalhistorisk källa 

av Barbro Kraemer 

Bakgrund 

Sedan drygt 20 år arbetar jag på grundskolans mellan- och högstadium. I slutet av 
70-talet läste jag historia med s k B-avdrag, en fortbildningsllinnån som då fanns 
llir lärare. Ungefär tio år senare började jag läsa B-kursen vid sidan av 
lärarjobbet, då på den ekonomisk historiska institutionen. När det var dags för 
uppsatsen var jag egentligen inte övertygad om någonting annat än att det skulle 
vara "något internationellt". Då visste jag ingenting om vad det vill säga att 
llirlora sig i arkivmaterial - att euforiskt försvinna in i gamla skrifter på jakt efter 
svar på en liten fråga. Jag visste inget om glädjen efter en lyckad dag på arkivet 
då man funnit en liten pusselbit att lägga i det stora historiska pusslet. Min 
arkiverfarenhet inskränkte sig till en i mitt tycke trist arkivuppgift på 
Tjänstemännens arkiv. Så dök Janken Myrdal, från Nordiska museet, upp på ett 
seminarium och berättade om museets bondedagboksprojekt. - Var någon 
intresserad? Ring! Sedan den dagen 1988 är jag ohjälpligt fångad. Det blev inga 
internationella utblickar och det tog ett tag innan jag i grunden förstod 
omfattningen av hur källkunskap om den lilla människans liv så småningom växer 
från detaljer till strukturer. Förståelsen för den historiska förändringsprocessen 
blir tydlig och bildar en grundlig genuin bas, som man kan ha glädje av även vid 
internationella utblickar. 

Bondedagboksproj ektet 

Bondedagboksprojektet har sina rötter i l 970-talet. Janken Myrdal och Jonas 
Berg påbörjade då ett aktivt insamlande av dagböcker. Uppgifter om dagböcker 
har projektet fått genom lokalhistorisk litteratur, privatpersoner och genom en 
enkät som 1986 sändes till kulturella institutioner på kommun-, läns-, och 
riksnivå. Definition på begreppet bondedagbok har varit vid. Även räkenskaper 
och årskrönikor har tagits med. Dagboksförfattarna har, med något undantag, haft 
någon form av ekonomisk anknytning till jordbruket och har alla tillhört allmogen. 
Dagböcker påbörjade efter år 1900 har av arbetsmässiga skäl inte tagits med. 
Idag finns omkring sjuttio sviter och närmare fyrahundra pärmar med 
orginalavskrifter på Nordiska museet. Avskrifterna har genom 
Arbetsmarknadsstyrelsens försorg gjorts på en skrivarbetscentral i Strömsund. 

67 



Insamlingsarbetet resulterade 1992 i Bo Larssons Svenska Bondedagböcker - ett 
nationalregister. Registret innehåller uppgifter om 360 dagböcker. I registret 
finns uppgifter om dagbokens huvudsakliga innehåll, när, var och av vem 
dagboken skrivits, var dagboken förvaras och om den finns i avskrift. 

Idag är projektet huvudsakligen forskningsinriktat. Ett antal B- och C-uppsatser 
har skrivits med utgångspunkt från dagböcker, främst vid ekonomisk historiska 
institutionerna i Stockholm och Uppsala och vid Etnologen vid Stockholms 
universitet. Alla dagar som är livet. Bondedagböcker om arbete, resor och 
umgtlnge under 1800- talet (1990) innehåller ett antal bearbetade uppsatser 
angående arbete och resor. Föreningen för folkets historia gav 1988 ut skriften 
Gustaf Perssons liv och arbete, ur en varmlandsk bondedagbok 1809-1833. 
Bondevardag och samhallsförtlndring är arbetsnamnet på Britt Liljewalls 
avhandling som beräknas vara klar under senhösten 1995. Den grundar sig på tre 
västgötska dagböcker skrivna under 1840-, 1860- och 1890-talen. Alla tre är 
skrivna av tonårspojkar. Dagboken från 1890-talet har dubbla perspektiv, far och 
son förde båda anteckningar om arbetet på gården. Toarpdagboken 1841-1854 
finns bearbetad och utgiven som barnbok under titeln Olof i Trtinghult. 

Varför skrev man dagbok? 

Troliga orsaker till det ökade dagboksskrivandet, som kulminerade under 1860-
talet, var enligt Myrdal/Berg almanackornas införande, den ökade läs- och 
skrivkunnigheten samt det växande antalet lantbruksskolor och 
hushållningssällskap, som agiterade för ett aktivare och mer målmedvetet inriktat 
jordbruk. Det var män från olika skikt i den jordbrukande befolkningen som skrev 
dagbok, deras intresse fOr kvinnors arbete var ringa och kvinnliga 
dagboksskrivare ur allmogen under 1800-talet utgör en mycket liten del. Vid en 
hastig genomgång av nationalregistret fann jag åtta stycken dagböcker fOrda av 
kvinnor. Dagböckerna var främst arbetsjournaler, men viktiga händelser som 
giftermål, födslar och dödsfall, resor och umgänge noterades ofta. En del 
dagboksförfattare gjorde personliga reflexioner, uttryckte känslor, skrev små ver
ser etc. Varför skrev man dagbok? Det främsta syftet var säkerligen att "fä syn" 
på sitt arbete, det var också detta som legitimerade skrivandet. Jag föreställer mig 
att det dagliga skrivandet om arbetet för en del växte och blev till ett behov att 
uttrycka sig. Skrivandet hjälpte till att ge livet en struktur. Jag hade turen att fä 
träffa "min bondes" barnbarn och hon berättade att "farfars största intressen i livet 
var trädgården och att skriva". 
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F orskningsstrategier 

I arbetet med bondedagböckerna kan man följa olika forskningsstrategier. Den så 
kallade russinplockningsmetoden går ut på att genom att plocka russinen ur 
kakan rekonstruera ett levnadsförlopp. Detta kan ske med olika syften. Wilhelm 
Moberg använde dagböcker som underlag för sin serie om utvandrarna. Metoden 
kan också användas uttalat vetenskapligt så som Britt Liljewall gjort när hon 
studerat graden av förborgerligande i dagböcker förda i ett storhushåll. Genom att 
komplettera dagboken med annat material har hon belyst en familj ur flera 
aspekter. 

Frimtirkssamlandet är en annan och mer tidsödande forskningsstrategi. Uppgiften 
blir att fokusera forskandet på en aspekt och bokföra detta genom hela eller delar 
av dagboken. Hur ofta och vart reste XX? Hur ofta besökte han kyrkan? Hur såg 
umgängesmönstret ut? Hur såg hans arbetsår ut, vilka arbetsmoment utfördes och 
hur stor del av den samlade tiden tog detta? Förändrades hans arbetsuppgifter 
över tiden? Eftersom frimärkssamlarmetoden är arbetsintensiv och kanske inte 
lika spännande som att "plocka russinen ur kakan" är det denna metod som man 
från projektets sida försökt styra in på. Helt nya aspekter kan studeras och 
jämföras i skilda dagböcker. Statistik kan upprättas över t ex kyrksamhet och 
resande i förhållande till avståndet till kyrkan respektive tätorten. 

I Nordiska museets årsbok från 1897 kan man läsa hur människor från olika orter 
i landet kom till huvudstaden för att besöka Stockholmsutställningen. Genom att 
göra en temaundersökning av de 16 dagböcker som finns från det aktuella året 
fann Bo Larsson att fem av dagboksskrivarna besökte Stockholm under den tid 
utställningen pågick. I dagböckerna tar vi veta vad Stockholmsresan kostade, 
vilka platser som besöktes och vad som inköptes. Undersökningen visar att de 
besökande bönderna, till skillnad från de elva dagboksskrivarna som inte reste till 
Stockholm, alla bodde inom en omkrets av 40 mil från Stockholm. 

Ytterligare ett sätt art använda dagboken är så som jag gjort i min C-uppsats 
Ensam, fattig och försvarslös - en undersökning av fattigvården i /ngarö 
kommun under senare delen av 1800-talet. Jag använde här Axel Wennbergs 
dagbok som inspirationskälla och utgångspunkt och kompletterade med 
kommunalstämmoprotokoll, mantalslängder, Allmänna Barnhusets
Manillaskolans arkiv m fl . 

Dagboksforskandet kan kritiseras utifrån brist på representativitet och på den 
kritiken finns inga andra svar än antalet bearbetningar på sikt ger ökad kunskap 
och insikt om gemensamma och särskiljande drag i allmogens vardag. Vad 
dagboksforskandet ger är närheten av en person/en familj . Närhetsaspekten ökar 
förståelse för människor som levt/lever under likartade betingelser. 1 kombination 
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med studerandet av litteratur, som berör nämnda epok, skapas kunskap om den 
växelverkan som sker mellan individer, geografiska förutsättningar och samhällets 
lagar och förordningar. Vår förståelse för vad som påverkar den lilla människans 
handlingsutrymme ökar. 

lngarödagboken 

När jag hösten 1988 vandrade upp till Nordiska museet var jag sedan tolv år 
bosatt på en ö i Stockholms mellanskärgård. Mitt resande till Stockholm skedde 
huvudsakligen med så kallad Waxholmsbåt, ibland med egen båt till Vänndö eller 
Ljusterö och därefter buss till Stockholm. Vintertid hände det att jag om isarna 
bar och föret var skapligt gick eller åkte skidor till Ljusterö. Av en lycklig slump 
hade Janken plockat fram Axel Wennbergs dagbok skriven på Ingarö 1860-1915. 
Idag når man Ingarö med motorvägsbuss på 25 minuter. Under Axel Wennbergs 
levnad påbörjades förändringen i kommunikationerna till denna fastlandsnära ö 
och jag kunde följa Axels resor till Stockholm wider 1860-talet, i roddsump med 
sprisegel, väl lämpad för rodd eller i medvind segling, skridskoåkning eller med 
hasten Max. Någon enstaka gång for han med ångbåt, oftast då från det 
närliggande brukssamhället Gustafsberg med sin expanderande porslins
tillverkning, vilken krävde goda förbindelse med huvudstaden. Mitt eget 
"skärgårdsliv" längre ut i skärgården hundra år senare uppvisade faktiskt vissa 
likheter i resmönstret. 

I B-uppsatsen En ingaröbondes liv och Stockholmsresor, 1863-65 och 1883-85 
widersökte jag Axel Wennbergs Stockholmsresor wider två perioder. Färdsättet 
varierade eftersom kommunikationerna till delUla trakt starkt förändrades under 
de här åren, en förutsättning för detta var naturligtvis ångbåten, men liksom en 
teknisk uppfilUling är en förutsättning så måste det också finnas en anledning att 
bygga upp ett korrununikationsnät. Uppfinningen och förutsättningen är beroende 
av varandra. I fallet med Ingarö/Gustafsberg var givetvis porslinsfabriken i 
Gustafsberg förutsättningen för ångbåtsturerna. För Ingarös del handlade det om 
till en början långsamt ökande antal sommargäster som sommartid behövde ta sig 
tiII ön. Här visade det sig att Axel hörde till pionjärerna, redan på 1880-talet 
hyrde han ut sitt boningshus till en Stockholmsfamilj, själv flyttade han och 
familjen in i en mindre stuga på tomten. Denna nya näring visade sig kulUla täcka 
en del av det krav på kontanta medel som det växande penninghushållet krävde 
för att ett skärgårdsjordbruk med begränsade jordbruksmöjligheter skulle "gå 
runt". Tidigare hade Axel med egen båt levererat färsk fisk, huvudsakligen 
strömming till stockholmarna vid Fiskarhamnen vid Slussen. Utskärgårdsbönd
ema hade då legat ute på skären, fiskat strömming, saltat och levererat den till 
bönderna i Mälardalen för deras vinterbruk. Genom århwidradena hade 
värdeförhållandena mellan de två varuslagen varit ungefär detsamma - en halv 
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tunna strömming mot en tunna råg. Med de nya och förbättrade 
kommunikationerna fick strömmingen konkurrens av den fetare och godare 
västkustsiJJen och som en mälarbonde uttryckte det: "Va' ska jag me'et å göra? 
Drängen tar en strömming på tallriken och vevar runt me'n ett par varv - å så 
'amnarln i skal- 'ögen" (och så hamnar den i skalhögen). Utskärgårdsböndema 
lade nu om sitt fiske, med hjälp av stora välseglande finländska sumpar for 
uppköpare runt och hämtade stora mängder färsk fisk från mellan- och 
utskärgården och sen bar det av in till Stockholm för försäljning. För en fiskande 
bonde som Axel från inomskärgården med liten fångst och långsam båt var det 
svårt att konkurrera. Hans nya tillskott i penningpungen blev bl a inkomster från 
uthyrning till sommargäster. Axels intresse för trädgårdsodling hade lett in honom 
på en ny näring, han odlade medicinalväxter och levererade till några apotek i 
Stockholm. Den förste sommargästen var följaktligen apotekare. 

Fosterbarnsverksamheten gav ytterligare penningtillskott. Under mer än 40 år 
fanns fosterbarn hos familjen Wennberg. Somliga barn placerades direkt av 
föräldrarna, andra av kommunen och en grupp kom från Allmänna Barnhuset i 
Stockholm. Vistelsen på Kolbacken varierade från några veckor upp till hela 
barndomstiden. Av de 13 fosterbarnen på Kolbacken var sju stycken placerade 
direkt av föräldrarna. Fem av dessa farms inte med i husförhörslängderna eller i 
någon annan officiell käUa. Om detta var vanligt betyder det att det finns ett 
mycket stort mörkertal i statistiken över fosterbarn. 

I en tid då kravet på kontanta medel växte fungerade pantlånekontoret på 
Riddarholmen i Stockholm som en ekonomisk garant i kärva tider. I dagboken 
kan man följa det ärvda silvrets viktiga betydelse i glappet mellan utgifter och 
inkomster. I jordbruket hade sockenmagasinet en motsvarande uppgift, här kunde 
den bonde som inte hade utsäde låna till sådd för att efter skörden 
förhoppningsvis kunna betala igen. 

Axel Wennberg var som synes en aktiv man. Hans goda skrivkonst gav honom 
redan i unga år skrivuppdrag, han skrev orlovsbrev och testamenten på uppdrag 
av grannar. Han fungerade också som auktions- och magasinsskrivare. Av och tiU 
hade han kommunala uppdrag, bl a var han under en period 
fattigvårdsföreståndare. Detta engagemang väckte genom dagbokens korta notiser 
min nyfikenhet och mitt intresse för de stora förändringar som fattigvårdssamhäl
let genomgick under dessa år. C-uppsatsen handlar om Axels fosterbarn och om 
tre av de människor som jag "mötte" i dagboken. Tre människor, som hade det 
gemensamt att de genom sina handikapp var i behov av samhällets omsorger. 
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Bondedagböcker i skolan? 

Med den här lilla presentationen hoppas jag ha kunnat visa att bondedagböcker är 
en rik (lokal)historisk källa att ösa ur. Är bondedagböcker användbara i skolans 
historieundervisning? Javisst, genom nationalregistret är det lätt att se om det 
finns någon dagbok från den egna trakten. Med lite tur finns det kanske till och 
med en i avskrift. På grundskolans låg- och mellanstadium kommer dagboken 
troligen främst vara en kunskaps- och inspirationskälla ilir läraren att ösa ur och 
för barnen att ta del av indirekt. Läraren berättar om "klassens bon~e", om famil
jen; födslar, dödsfall, arbete, sjukdomar, fester och högtider. Vilka djur hade han? 
Vart reste han? Hur såg vägarna ut, dess sträckning? osv. Klassen besöker platsen 
där den skrivande bonden bodde. Hur ser det ut där idag? Vilka ilirändringar har 
skett och varför? Barnen kan använda sina kunskaper i det fria egna skrivandet. 
De kan jämföra och se hur befolkningssammansättningen och 
näringsverksamheten har förändrats sedan dagboken skrevs, försöka förstå varför 
etc. På högstadiet kan man tillföra moment av egna forskningsuppgifter. På 
gymnasiet, Komvux och på traktens folkhögskolor kan elevers och klassers 
arbeten successivt öka den gemensamma kunskapsmängden om bonden och hans 
familj därmed öka kunskapen och förståelsen för den lilla människans liv och 
förhållanden i den egna trakten. Säkert kommer de precis som jag gjorde att hitta 
"bekanta" i dagboken, vilket förhöjer spänningen. (I mitt fall visade det sig att 
Axel Wennbergs kusin Gabriel, i slutet av 1800-talet, flyttade till ön där jag 
bodde och att tre av Gabriels barnbarns barnbarn var mina elever i den lilla 
skärgårdsskolan. Jag hade t o m sett en gammal film tagen på Gabriels 100-
årsdag 194 7 - en märklig känsla då dagboken berättat om hur vännerna vakat vid 
Gabriels säng då han som 20-åring var svårt sjuk). 

Det hör inte till ovanlighetema att äldre personer besöker skolor och berättar om 
livet förr. I arbetet med bondedagböcker i skolan skulle eleverna kunna redovisa 
sina kunskaper för föräldrar, medlemmar i den lokala hembygdsföreningen och 
andra historieintresserade från trakten. För att öka intresset och tillgängligheten 
för traktens dagbok skulle hembygdsföreningen tillsammans med några lärare 
kunna sammanställa ett material om ortens dagbok bestående av en berättande del 
om bonden och hans familjs liv och näringsfång, ett urval av dagboksanteckningar 
och i anslutning till dessa arbetsuppgifter och litteraturlista. 

Litteratur 

Gustaf Perssons liv och arbete, ur en värmländsk bondedagbok 1809-183 3. 
1988. Utg. av Föreningen för folkets historia. 
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Hembygdsrörelsen - en resurs för skolorna 
av Kjell Nilsson 

Hembygdsrörelsen består av drygt 1.700 föreningar med ca 1.000 
hembygdsgårdar. Föreningarna är medlemmar i 26 läns/landskapsförbund vilka i 
sin tur är anslutna till riksorganisationen Sveriges Hembygdsförbund. Drygt 
400.000 personer är medlemmar i rörelsen. 

Historik 

Under 1800-talets andra hälft grundades regionala fornminnestoreningar i 
Sverige, den första i Närke år 1856. Dessa bildades för att ta till vara kunskaper 
om folkkulturen i det landskap föreningen verkade. Fornminnesföreningarna bars 
upp av en bildad medelklass och de fick sin största betydelse genom att de dels 
byggde upp de samlingar som i hög grad kom att bli grunden för våra nuvarande 
länsmuseer och större stadsmuseer, dels genom de årsböcker som startades och 
som nu ges ut av hernbygdsförbund och länsmuseer. Fornminnesföreningarna har 
under 1900-talet ofta slagits samman med de hembygdsförbund som då bildats. 

På 1870-talet grundade Artur Hazelius Nordiska museet i Stockholm för att samla 
ihop minnen av vår nordiska folkkultur. Ett par decennier senare tog han steget 
från föremål till byggnader och grundlade Skansen. Flera liknande friluftsmuseer 
växte fram vid samma tid, t ex De sandvigske sam/inger i Lillehammer, med 
Anders Sandvig som drivande kraft, Kulturen i Lund med Georg Karlin och 
Sagalund på K.imitoön i Åboland med Oscar Jansson som eldsjäl. Dessa 
friluftsmuseer blev inspirationskällan till de 1000-talet hembygdsgårdar och 
museer som finns i landet och som blivit hembygdsrörelsens viktigaste känne
märke. Ofta har verksamheten helt kommit att koncentreras kring hembygdsgår
darna och därmed har rörelsen fått en stark landsbygdsprägel. Rörelsen fick 
också en stark landsbygdsprägel genom en av dess förgrundsgestalter Karl-Erik 
Forsslund. Han skrev boken Storgården 1905, Hembygdsvård 1914 Hans 
storverk heter Med Dalälven från källorna till havet. Forsslund och många av 
hans meningsfränder vid sekelskiftet såg i industrialismen och stadsbyggandet 
under 1800-talets slut ett starkt hot mot den gamla bonde- och hantverkarkultu
ren. Man samlade till opinionsmöten i Dalarna och manade till kamp mot de nya 
krafterna och till ett tillvaratagande av kunskaper och produkter från bondekultu
ren. Dessa tankar blev drivkraften för de nya hembygdsföreningama som började 
komma igång vid sekelskiftet. Det bildades även stadsföreningar men dessa kallar 
sig sällan hembygdsföreningar utan bär namn som Gamla Gävle, Samfundet S:t 
Erik, Gamla Carlscrona o s v. Stadsföreningama har tydligare rötter i fornmin-
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nesföreningama men de kom, i motsats till de första hembygdsföreningama, att 
kämpa för stadsmiljöemas bevarande. 

Staden/tätorten som hembygd 

Med den landsbygdsstämpel som hembygdsrörelsen fått av sina hembygdsgårdar 
och sin djupa förankring i landsbygden har det under senare decennier blivit 
livsviktigt för rörelsen att nu tala om att vi givetvis även menar att tätorterna är 
hembygder. Tanken är djupt rotad att hembygden det är den plats man kommer 
ifrån, ofta på landsbygden, men där 85% av Sveriges befolkning nu bor där har 
man ingen hembygdskänsla. Denna inställning har nu börjat ändras och under 
1970- och 80-talen bildades alltfler hembygdsföreningar i tätorter, såsom förorter, · 
stadsdelar och hela städer. 

För att stödja våra tätortsföreningar och bidra till att allt fler upptäcker att den 
plats där man bor idag, ofta i tätort, också är en hembygd där man kan slå rot, har 
ett projekt kallat Staden/tätorten som hembygd dragits igång. Det drivs av 
Sveriges Hembygdsförbund med 4-5 pilotområden som bas. Dessa är Blekinges 
städer med Karlskrona som primus motor, Örebro, Nyköping-Eskilstuna, 
Stockholm och Skellefteå. Vi arbetar på olika sätt i dessa områden. Själv är jag 
verksam i Stockholm och där håller vi på att bygga upp ett nätverk med andra 
företag och organisationer som arbetar med liknande mål. Ofta är det samarbet
spartners som vi inte är så vana att arbeta tillsammans med, t ex Socialtjänsten, 
närpolisen, försäkringsbolag, hyresgäst- och villaägarföreningar o s v. Vi fOrsöker 
koncentrera vårt arbete till 3-4 områden; i Skärholmen försöker vi hitta former för 
att nå inflyttade, inte minst invandrare, i Bagarmossen söker vi i samarbete med 
andra hitta former för att bygga upp engagemanget för den egna hembygden, i 
Arsta har vi försökt komma med i grannskapsarbetet och i Västerort arbetar vi 
med utställningsverksarnhet, planfrågor ocb samarbetet med skolan. Det senare 
kommer år 1996 att utmynna i en nordisk konferens på Hässelby slott på temat 
hembygdsrörelsen och skolan. Vi har också sökt pengar till ett delprojekt med 
lokalhistorisk forskning. Detta är upplagt tillsammans med Stads- och kommun
historiska institutet vid Stockholms Universitet. Tanken är att granska samspelet 
mellan Stockholm och grannkommunerna och i första hand fOrsöka stimulera till 
forskning om municipalsamhällena kring Stockholm. Om sökta medel erhålls 
kommer en doktorand att anställas och hon/han kommer art stimulera och hjälpa 
de lokalhistoriska forskare som är verksamma i hembygdsrörelsen. Forskaren kan 
givetvis även själv använda materialet i egna arbeten. 
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Hembygdens År 1996 

Under den närmaste tiden finns det anledning till ett närmare samarbete mellan 
skolan och hembygdsrörelsen. 1996 är nämligen proklamerat som Hembygdens 
Ar och samarbetet med skolan är då en av hörnstenarna i arbetet. Under Hem
bygdens Ar kommer Nils Holgersson att göra om sin resa genom Sverige efter 90 
år. Han kommer högst konkret att återvända och finnas med på olika hembygds
dagar i Sverige enligt samma resrutt han hade i boken. Selma Lagerlöfs bok har 
givits ut i nytryck i pocketupplaga. Ett nära samarbete har etablerats med 
Utbildningsradion som i sin tur samarbetar med en skola per län för att i projekt
form spegla det egna länet genom barnens ögon. Detta resulterar i 26 TV -
program. Givetvis hoppas vi att skolor och hembygdsföreningar själva tar initiativ 
till lokala projekt. Det finns goda förutsättningar att jämföra Sverige åren 1906 
och 1996 ur olika aspekter och göra utställningar, skriva uppsatser, dokumentera i 
bild och ljud o s v. Arbetet kan beröra flera ämnen som svenska, historia, 
samhällskunskap, bild m.m. Ett nära samarbete mellan hembygdsrörelsen och 
skolan är fiuktbart, det finns goda exempel på detta, och nämnda projekt hoppas 
vi kommer att bli en stimulans till ökat samarbete. 





Så gör vi i Norge 
av Robert Sevik 

De senaste 25 åren har lokalhistoria gradvis fatt större utrymme i skolan. Inte 
bara i skolan, förresten, utan i samhället som helhet. På 1970-talet började 
intresset för lokalhistoria öka. Kanske var det en reaktion mot den känsla av 
rotlöshet och brist på tillhörighet som vi ständigt ser runt omkring oss. Jag skall i 
det nännaste inte uppehålla mig vid de många anledningar som finns att använda 
lokalhistoria i skolan, utan hänvisar till förordet i rapport nr. 5 1994; Lokal
historia i skolan. Exempelsamling, som Centrum för lokalhistoria i Linköping 
har gett ut. 

Läroplanerna 

Av stor betydelse för lokalhistoria var det faktum att de gamla läroplanerna från 
före krigen ersattes av nya läroplaner år 1974 och år 1987. För första gången i 
norsk grundskola blev lokalhistoria ett schemalagt ämne. Samtidigt infördes en, 
årlig planeringsvecka för lärare. Kurser om lokalmiljön blev mycket populära, 
vilket kanske berodde på att många lärare fann att de hade bristande kunskaper i 
ämnet. Två svenska böcker blev omtyckta bland historieintresserade i Norge på 
den tiden; Grtiv dtir du står och Vilhelm Mobergs Min svenska historia bertittad 
för folket. I M-87 grupperades skolämnena i huvudämnen, delämnen och 
stickord. Den norska grundskolan är nioårig och ämnena delas in i treårsplaner. 
Huvud- och delämnen är gemensamma för samtliga elever i grundskolan och är 
desamma i varje treårsplan, men varje skola kan själv välja i vilken ordning de 
olika ämnena skall läsas och vart man vill lägga tyngdpunkten. Stickorden har 
exemplifierande status. Alla skolor skall dessutom utarbeta egna läroplaner där 
lokala läroämnen skall ingå. Dessa planer justeras varje år. M-87 skall med andra 
ord fungera som en ramplan och vara en stark vägvisare, men detaljerna innanfOr 
dessa ramar bestäms på den enskilda skolan och är förpliktande för lärarna. På 
detta sätt har lokalhistoria idag blivit ett obligatoriskt ämne, även om det inte 
utgör ett eget fack. 

Läroböckerna 

Även läroböckerna har förändrats under årens lopp. Den traditionella 
historieboken innehöll först och främst krigshistoria och politisk historia. I den 
mån kulturhistoria fanns med handlade det huvudsakligen om 
redskapsbeskrivningar och byggnadstyper. Den levande människan saknades och 
kvinnorna var praktiskt taget frånvarande. I en bok som använts i nännare 40 år 
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nämns 17 kvinnor i ett personregister på över tre sidor. Bland dessa 17 kvinnor 
finner vi två helgon, varav den ena är den heliga Birgitta, och tre gudinnor 
hämtade från den nordiska mytologin. De resterande 12 som nämns är dels 
kvinnor från vikingatiden och dels drottningar. Den sista kvinnan som figurerar i 
boken är den olyckliga drottningen Karoline Mathilde, gift med den vansinniga 
kungen Christian den sjunde av Danmark/Norge. Drottning Karoline Mathilde 
tOrsvinner ut ur historien år 1772 och under de kommande 200 åren har 
tOrfattaren inte funnit en enda kvinna som är värdig en plats i läroboken. Detta 
har lyckligtvis ändrat sig. De nya läroböckerna som har getts ut efter att de sista 
läroplanerna skrevs är nog mer i Vilhelm Mobergs anda. Hjältarna, kungarna och 
andra framträdande personer, båda norska och utländska, har fått sin naturliga 
plats; vi läser om hjältekungen Karl den tolfte och Petter Wessel Tordenskiold. 
Men vi läser också om soldaten Anders Swensson och hans hustru, som skötte . 
soldattorpet under de 13 år som Anders, efter slaget i Poltava, var krigsfånge i 
Sibirien. Anders Swensson och hans hustru har funnits i verkligheten. Vilhelm 
Moberg har tagit med dem i sin svenska historia, och det är anledningen till att de 
har kommit med i den norska läroboken för ungdomsskolan. Detta är historia 
sedd underifrån och inifrån. 

''Historie er furst og fremst om mennesker, om hvordan de har bodd, arbeidet, 
levd, tenkt og fält, om hva de har skapt" står det i förordet till en historiebok. 
Historia är följaktligen också att veta något om hur vi kan få veta något om 
dåtidens människor. Därför är källor och källkritik så viktig i läroböckerna. I de 
nyaste läroböckerna blir eleverna bekanta med kyrkböcker, folkräkningar och 
bouppteckningar m.m. Återfunna föremål, som försvunnit till exempel i samband 
med skeppsförlisningar, är också bitar i ett pusselspel som säger något om hur 
människor i förfluten tid levde. Genom att använda sådana saker i undervisningen 
rar eleverna en mycket grundligare dokumentation och genom att de själva är med 
och tolkar de olika källorna blir historieundervisningen intressantare. 

Timnedskärningar 

På grund av timnedskämingar i bland annat tillvalsärnnen, har vi dessvärre inte 
längre möjlighet att ha årskurser i lokalhistoria i Norge. Nu använder vi därför 
lokalhistoria först och främst i grupparbeten, projektarbeten och i de egna arbeten 
som eleverna skriver. Projektarbeten har många fördelar jäm.fOrt med det 
traditionella skolarbetet. Eleverna är delaktiga i projektvalet och vi kan därför 
anta att ett visst intresse ligger till grund för valet. I och med att eleverna måste ut 
i närmiljön och själva samla inform11tion är de aktiva på ett helt annat sätt än 
annars. Det är inte bara tal om reproduktion av läroboks- eller lektionskunskap, 
utan också reell kunskapsproduktion. Ett elevstyrt projektarbete förutsätter 
emellertid att läraren är grundligt förberedd. Denne måste hjälpa eleverna att fatta 
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förnuftiga val och vara behjälplig med att finna svar på problem genom att berätta 
för eleverna vart de kan leta efter information. 

Landslaget for lokalhistorie i skolen 

Som sagt; äinnet lokalhistoria kom med i skolans läroplan år 1974, men många 
lärare var villrådiga hur lokalhistoriskt stoff kunde utnyttjas och vilken plats det 
skulle ha i undervisningen. Detta gjorde att Landslaget for lokalhistorie i sko/en 
(I..LS) skapades sommaren 1978. Initiativtagare var två gamla studiekamrater som 
båda arbetade i ungdomsskolan. I maj 1995 fanns det 1159 registrerade 
medlemmar, men det verkliga antalet ligger nog på ungefär 900. De flesta är 
lärare i grundskolan och gymnasieskolan, men vi har också en del museifolk 
bland medlemmarna och dessutom skolor och andra institutioner. 

Sommarkurserna 

Varje år arrangerar föreningen sommarkurs för medlemmarna. Dessa kurser varar 
fem dagar och läggs i en ny landsdel varje år för att på så sätt öka 
tillgängligheten. Vanligtvis kommer en stor del av den för året aktuella ortens 
lärare på kursen. Deltagarna får träna sig i att ordna lokala undervisnings- och 
exkursionsuppläggningar som vi hoppas skall ha stor överföringsvärde. En del 
exkursioner och socialt samkväm ingår i programmet, men det är viktigt att kur
sen håller god kvalitet. 

\Tinterserninarier 

Vi har arrangerat vinterseminarier sedan år 1983. Dessa seminarier lägger 
huvudvikten vid yrkesfOrdjupning och inte så mycket vid det praktisk-didaktiska. 
Vinterseminarierna börjar fredag eftermiddag och avslutas lördag dag. På 
vinterseminarierna besöker vi centrala institutioner för att medlemmarna skall bli 
bekanta med utbuden där. Exempel på institutioner vi besökt är; Riksarkivet i 
Oslo, Statsarkiv i Bergen och Trondheim, Universitetsbiblioteket, Ut
vandrarmuseet på Hamar, Teknisk museum i Bergen, Arkeologisk museum i 
Trondheim, Hanseatisk museum i Bergen, Forsvarsmuseet och Hemefrontmuseet 
i Oslo, Nasjonalgalleriet och Statens filmsentral. 

Lärarträffar 

Varje höst arrangeras lärarträffar i de största städerna i Norge. Vid dessa tillfällen 
presenterar förlagen undervisningsmaterial och läroböcker. Där deltar också 
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