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"ÄVEN I EN LITEN SPEGEL KAN MAN SE STORA FÖREMÅL" 

Om lokalhisto ri a i samhälle och skola 

Människor tycks ha behov av J...-unskap om den egna historien. Man märker det på 
olika sätt och i de mest ski lda sammanhang: då goda vänner eller s läktingar 
från en annan ort kommer på besök visar man gärna upp minnesmärken från en 
gången tid och man vill då gärna berätta om hur det var förr; kommunalrådet 
som hälsar de ltagarna från en kongress välkomna väljer påfallande ofta att 
med stolthet tala om bygdens historia; släktforskaren som söker sina rö tter 
vill gärna veta något om den miljö i vilken hans förfäder verkat. 

Om orsakerna till människors fascinat ion inför historia i "det lilla formatet" 
- familjens, den egna arbetspla tsens, den egna stadens eller hembygdens histo
ria - kan man spekulera. En av Europas mest aktade lokalhistoriker är engels
mannen W G Hoskins.I ett par menin~ar har han sammanfa ttat varför man kan se 
ett ökande intresse för lokalhiston a i västvärlden. Han skriver: "Vi hör 
hemma på en speciell ort. Dess större och mera komplicerad den moderna värl
den blir dess oftare vänder sig människor till studiet av något man kan fö rs
tå betydelsen av och som man kan finna en personlig och individuell mening i." 
Till Hoskins ord kan man lägga att en djupare fö rståelse av främmande kulturer 
förutsätter en verklig förankring i det egna samhället och därmed också J...-un
skap om hembygde ns historia och samhällsliv. Så har den ökade industrialise
ringen fön med sig nya behov av kunskaper om förhållanden där hemma. 

Också franska historiker som E L R Laduries böcker Bönderna i Languedoc och 
Montaillou har också i Sverige nått en mycket bred läsekrets. Ladurie ger en 
mustig, bred skildring av ett lokalsamhälle, där de politiska, ekonomiska, 
sociala och J...-ulturella strukturerna klart framhäves. De franska historikerna 
går till och med ett steg längre. De vill nämligen skildra hur åsikter, föres
tällningar, stämningar (rnentaliteter) i de breda folkgrupperna påverkar sam
hällsförändringen. 

Valet av perspektiv är betydelsefullt i all fo rskning, också i den lokalhisto
riska. I Sverige har den lokalhistoriska forsk.nin~en i stort begränsats till 
stadshistoriska studier. På det hela taget har övng lokal historisk forskning 
här haft en statscentralistisk inrikniug. Perspektivet har valts uppifrån. 
Statens problem har satts i fö rgrunden. Det har delvis betingats av universi
tetens struktur och delvis av deras geografiska P.lacerin~. I sak har det 
betytt att lokala exempel ges för att belysa ett n kshistonskt problem. Om 
man vill studerat ex kommunreforme n 1971 U1går man med denna forsknings
uppläggning från hur beslutet vuxit fram på central nivå - utredningar, äm
betsverk, regering oc.h riksdag - och följer sedan kanske upp tillämpningen i 
en eller några kommuner. Lokalhistoria får belysa rikshistorien, men ger säl
lan svar på de frågor människorna i en bygd ställer. 

Ett annat perspe ktiv kan väljas: att utgå fdn människorna på en ort, på en 
arbetsplats eller på en gård. Det bör vara naturligt att i undersöknmgens 
cent rum sätta det som utifrån ett lokalt perspektiv känns viktigast, skojigast 
eller mest spänna nde och intressant. 
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Lokalhistorik är emellertid inte enbart en angelägenhet för fritids - och_ hem
bygdsforskare, utan också utav stort värde för den akademiska forskningen. 
Professor Göran B Nilsson, Linköping, framhåller att lokalhistorikern, genom 
att undersökningarna begränsas till ett litet geografiskt område har möjlighet 
att anlägga helhetsperspektiv på historiens gång. Flera internationellt kända 
historiker och samhällsvetare har formulerat sina generella teorier utifrån 
arbetet på det lokalhistoriska planet. 

De nämnda exemplen visar att det i Europa finns en lokalhistorisk forsknings
tradition med annan inriktning än den svenska. I sammanhanget bör nämnas att 
den lokalhistoriska forskningen varit särskilt framträdande i Norge. 

Lokalhistoria i skolan 

Efter en tids förberedelser har Linköpings universitet med stöd av kommunen 
bildat ett lokalhistoriskt centrum. Dess uppgifter är att innnehållsmässigt 
och metodiskt utveckla det lokalhistoriska forskningsområdet, centrum ger kur
ser, söker på olika sätt stötta och hjälpa fritidsforskarna och prövar for
skningssamverkan med frivilligorganisationer. Särskild vikt har lagts vid att 
understödja det lokalhistoriska arbetet ute i skolorna. Som bekant understryks 
betydelsen av ett lokalhistoriskt angreppsätt i skolans läroplaner - även om 
det ordet inte används. I arbetet med olika stoffområden skall lärarna i möj
ligaste mån utgå från det aktuella och närliggande. Flera lokalhistoriska 
moment anges också. 

Det är emellertid ett hårt och tålamodsprövande arbete att omforma ett ganska 
otillgängligt och besvärligt källmaterial så att eleverna både kan finna det 
intressant och tillgodogöra sig innehållet av det. Men vi har, både vad det 
gäller motiveringar och praktisk hantering mycket att lära av de norska sko
lorna. Vid den senaste läroplansreformen i början av 1970-talet framhölls där 
a tt lokalhistoriskt stoff sk-ulle ingå i alla områden där så är möjligt. 

I läroplansdiskussionerna redovisades den ideologiska motiveringen för att öka 
de lokalhistoriska inslagen. De skulle självfallet bidra till ökade kunskaper 
om det egna samhället men skulle också bidra till att öka förståelsen av det 
universiella samhället. Starkt förenklat skall det egna samhället fungera som 
ett laboratorium där eleverna i sina studier av dessa funktioner utveckla kun
skaper, värderingar qch förhållningssätt av betydelse när de möter det univer
sella samhället. 

En av den norska lokalhistoriska forskningens "grand old men" Hans Try, ut
vecklade vid en konferens i mars 1989 argumenten, byggda på norska erfarenhe
ter. Han framhöll att lokalhistoria - pedagogiskt sett är att föredra. Lokal
historia är också "bra historia" eftersom det ges möjlighet att konkretisera 
ett händelseförlopp. Inte minst viktigt ä r, framhöll Try, att eleverna efter 
att ha tillägnat sig kunskaper om den egna bygden - stad eller land, känner 
ett större samhällsansvar. 

Centrum för lokalhistoria har för att pröva formerna att utveckla de lokalhis
toriska inslagen i skolan inlett samarbete med lärare vid grundskolor i Linkö
pings kommun. Det började med en tvådagars konferens och fortsätter med 
sammanhållna seminarier samt i nästa läsår med arbetande seminarier ute på de 
olika skolenheterna. 


