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Abstract: 
Syftet med denna studie har varit att undersöka vad tidigare historiedidaktisk 
forskning anser om hur närområdet kan användas som en resurs i 
historieundervisningen, med särskilt fokus på lokalhistoria. För- och nackdelar med 
att använda närområdet som komplement till traditionell klassrumsundervisning samt 
hur närområdesstudier kan påverka elevers lärande har också belysts i studien. Den 
metod som använts vid denna studie är en systematisk litteraturstudie där 
vetenskaplig litteratur har sökts i databaser för att sedan ligga till grund för denna 
studies resultat.  
 
Resultatet från litteraturstudien belyser att närområdesstudier förekommer i 
grundskola såväl som på gymnasium. När närområdet ligger till grund för 
undervisning är det elevernas egen närhet som undersöks och detta skapar konkretion 
i undervisningen. Ett antal fördelar framkommer i den granskade litteraturen, 
däribland tillgången till autentiskt material, samarbete med institutioner och 
studiebesök, elevers förkunskaper, men även att flera delar ur kursplaner för historia 
kan belysas ur ett lokalhistoriskt perspektiv. De nackdelar som främst framkommer är 
ekonomiska problem och att lärare finner det tidskrävande att plocka fram 
lokalhistoriskt material och att planera för undervisning utanför klassrummet. Tydligt 
är ändå att lokalhistoria och närområdesstudier genom sin konkretion och koppling 
till elevers egen verklighet skapar intresse och engagemang.  
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1. Inledning 
Jag har bott i en liten ort i norra Dalarna i princip hela mitt liv. Jag har dock aldrig 
haft någon starkare relation till platsen och inte riktigt känt mig hemma. Båda mina 
föräldrar kommer från en större stad i Uppland, och det är kring den staden jag hört 
historier och fått platser beskrivna för mig. Varje gång jag besökt staden har jag känt 
mig mer hemma där än i den ort jag själv vuxit upp i. Omvandlingen kom när jag som 
tjugotvåårig lärarstudent fick i uppgift att göra en närområdesstudie i orten där jag 
bor. Fokus blev på den lokala historien. Efter att ha läst några källor blev jag fast och 
plöjde intresserat igenom allt material jag kunde komma åt. Efter avslutade studier i 
området hade jag äntligen fått en slags relation och en känsla av hemhörighet till den 
plats jag växt upp på. Detta har sedan väckt mitt intresse för både närområdesstudier 
som potentiell arbetsmetod i undervisning och framförallt i lokalhistoria, och därför 
har det valts som utgångspunkt för detta examensarbete.  
 
I det centrala innehållet i den aktuella kursplanen för historia i årskurs ett till tre finns 
kunskapsområdet Att leva i närområdet. Där betonas att eleverna ska tillägna sig 
kunskaper om hemortens historia bland annat genom dess platser och byggnader, 
samt berättelser om människors levnadsvillkor vid olika tidsperioder (Skolverket 
2011b, s. 173). Under samma rubrik står att man ska studera miljön i närområdet, 
undersöka kristendomens roll i hemorten i ett historiskt perspektiv, studera utövning 
av andra religioner i området samt undersöka olika samhällsfunktioner, yrken och 
verksamheter. Dessa punkter går in i de övriga samhällsorienterade ämnena geografi, 
religionskunskap och samhällskunskap, då det centrala innehållet i årskurs ett till tre är 
detsamma för dessa ämnen. Detta pekar på att vikt läggs vid att arbeta utifrån 
närområdet i de tidiga åren i skolan, för att sedan bygga vidare på ett 
helhetsperspektiv kring hur omvärlden ser ut. Sanderoth, Werner och Båth (2009, s. 
21) menar också att man bör utgå från det lokala kunskapsområdet för att sedan 
närma sig det globala.  
 
Att man ska arbeta med de samhällsorienterade ämnena i relation till närområdet är 
tydligt, men som bekant skriver inte kursplanerna någonting om hur man i skolan ska 
arbeta med det. Man kan tycka att detta är ett gyllene tillfälle att lämna det fysiskt 
begränsade klassrummet och helt enkelt gå ut i närområdet för att studera det. 
Sanderoth, Werner och Båth (2009 s.78) gör i samband med närområdesstudier 
kopplingar till utomhuspedagogiken, och menar att när klassrummet flyttas ut i 
närområdet stärks kopplingar mellan teori och praktik. Att studera närområdet 
innebär att studieobjektet är direkt kopplat till elevernas vardag och verklighet, vilket 
kan anses stärka deras motivation och lust att lära (Sanderoth, Werner & Båth 2009, s. 
71). 
 
Intressant nog så har min egen erfarenhet från verksamhetsförlagd utbildning på 
skolor inte pekat mot att man lämnar skolgården när man arbetar med de 
samhällsorienterade ämnena. Även när fokus ligger på just närområdet, som när man 
studerar lokalhistoria, sitter eleverna kvar i klassrummet och läser i kopierade häften 
med information om ortens historia, ritar av sockenvapnet och diskuterar om vad de 
redan vet om orten. Jag är medveten om att detta enbart är erfarenheten från min 
egen skolgång och den skola där jag haft min verksamhetsförlagda utbildning, som 
dessutom skett på samma ort. Det innebär att andra skolor och kommuner kan arbeta 
helt annorlunda med lokalhistoria genom att nyttja närområdet som ett tillfälle att 
lämna skolgården. Så hur kan arbetet med lokalhistoria se ut på andra skolor? 
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Detta har väckt min nyfikenhet, då jag själv är intresserad av både de 
samhällsorienterade ämnena i stort och framförallt historia, men också 
närområdesstudier. Därför vill jag med denna litteraturstudie undersöka närmare vad 
närområdet kan bidra med i form av verklighetsförankrad kunskap för elevernas 
motivation, samt som ett utvidgat klassrum i historieundervisningen.   
 
 

2. Bakgrund 
Här följer först en genomgång av vad de två senaste kursplanerna skriver om 
lokalhistoria och några exempel på vad i historieämnet som möjligtvis kan belysas ur 
ett lokalhistoriskt perspektiv. Sedan följer en genomgång av vad närområdesstudier är 
och hur de kan användas vid undervisning i de samhällsorienterade ämnena, men 
främst ämnet historia.   
 

2.1 Läroplaner 
Här följer en kortare genomgång av lokalhistoria i den tidigare kursplanen från 1994, 
reviderad 2000, och sedan en längre utläggning av vad den aktuella kursplanen i 
historia skriver om lokalhistoria.  
 

2.1.1 Kursplan för historia, 2000 
Redan under rubriken Ämnets karaktär och uppbyggnad kan man utläsa att eleverna ska 
lära om den lokala historien. Där står att eleverna ska förvärva kunskaper om 
hembygdens historia, såväl som den egna, den svenska och nordiska historien 
(Skolverket 2000, s. 77). Det står även att eleverna genom att studera historia och 
tidigare generationers erfarenheter ska kunna stärka den egna identiteten. Det finns en 
mängd historiska fakta för elever att tillgå både i skolan, i egna närmiljön och i 
samhället, där olika företeelser ses mot en historisk bakgrund (Skolverket 2000, s. 78). 
Vidare står det att elever i slutet av årskurs fem ska känna till hembygdens historia 
och hur kulturen har formats med den (Skolverket 2000, s. 78). Lokalhistoria, eller 
hembygdens historia, nämns sedan inte i mål att uppnå i slutet av årskurs nio. Dock 
finns det andra delar som kan belysas ut ett lokalhistoriskt perspektiv, som exempel 
viktiga händelser, personer och förändringsprocesser.  
 

2.1.2 Kursplan för historia, 2011 
Som redan konstaterats i inledningen finns det tydliga belägg i den aktuella läroplanen 
att arbeta med lokalhistoria och närområdesstudier. I syftesformuleringen till ämnet 
historia (Skolverket 2011b, s. 172) kan man läsa att eleverna ska få utveckla kunskaper 
kring historiska sammanhang och historiemedvetande, vilket kan göras på en lokal 
nivå. I Kommentarmaterial till kursplanen i historia (Skolverket 2011a, s. 6) står det att alla 
människor har ett historiemedvetande, vilket kort innebär att vi kan reflektera över 
hur olika händelser och skeenden som en gång har hänt har påverkat vår nutid, och 
att vår nutid påverkar vår framtid. En förståelse för historiska sammanhang gör att vi 
kan reflektera över hur historien har påverkat vårt samhälle och oss som individer, 
och att historien hela tiden är en pågående process (Skolverket 2011a, s. 7). Detta kan 
också kopplas till vad Bo Andersson (2004 s. 54) menar med att historiedidaktik 
överlag syftar till att skapa en ökad förståelse för den tid som varit, för att kunna 
förstå den tid om är nu, för att vi sedan ska kunna blicka framåt till det som kommer. 
Skolverket (2011a, s. 15) skriver också att det nära kan göras begripligt genom att 
sätta in det i ett större sammanhang, genom att göra kopplingar till sådant som sker 
nationellt och globalt. Detta kan tolkas som att historien kan kopplas samman på flera 
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nivåer, den lokala, nationella och globala för att få en känsla sammanhang och 
förståelse för orsak och verkan. 
 
Lokalhistoria nämns inte under syftesformuleringen i kursplanen från 2011, vilket den 
gjorde i kursplanen från 2000. Just lokalhistoria betonas enbart för de lägre 
årskurserna, även om begreppet lokalhistoria inte används. I det centrala innehållet 
för årskurs ett till tre, som är detsamma för alla fyra samhällsorienterade ämnen, finns 
ett kunskapsområde som behandlar just närområdet (Skolverket 2011b, s. 173). Det 
som ur kursplanen kan kopplas till just lokalhistoria är att eleverna ska få ta del av 
närområdets historia genom dess platser, byggnader och föremål. Genom dessa ska 
barn och vuxnas levnadsvillkor under olika tidsperioder studeras. Även 
kristendomens roll på hemorten förr och idag har stark koppling till bygdens historia.  
Det finns även andra delar det i centrala innehållet som kan uppfyllas genom arbete 
med lokalhistoria, så som skildringar av livet, familjeliv och skola förr och nu genom 
minnen berättade av andra personer. Andra exempel är hur forntiden kan iakttas i 
naturen, arbeta med källor och lära sig om tidsbegreppen (Skolverket 2011b, s.174). 
I kraven för godtagbara kunskaper i slutet för årskurs tre återfinns lokalhistoria 
(Skolverket 2011b, s. 177). Det framgår att eleverna ska kunna undersöka hemortens 
historia genom att ge exempel på olika levnadsvillkor samt att kunna göra enklare 
jämförelser mellan nu och då, som framkommer i människors berättelser och 
skildringar.  
 
I grundskolans mellanår och senare del framkommer inte lokalhistoria specifikt i det 
centrala innehållet. Dock finns det flera delar som kan undersökas ur ett 
lokalhistoriskt perspektiv. Några exempel kan vara att man i årskurs fyra till sex 
arbetar med lokala historiska källor, studerar jordbrukets omvandling på hemorten 
samt hur historien kan avläsas i byggnader, namn och traditioner (Skolverket 2011b, s. 
175). I årskurs sju till nio kan man studera industrialiseringens utveckling och 
konsekvenser på hemorten. Beroende på var i landet man befinner sig kan man 
studera samernas eller andra minoriteters historia (Skolverket 2011b, s. 176). Just 
arbete med historiska källor är ett återkommande moment i det centrala innehållet för 
alla årskurser i grundskolan, vilket kan göras på lokal nivå (Skolverket 2011b, s. 174, 
175, 177). Dessutom är att arbeta med att söka och kritiskt värdera källor något som 
överlag betonas i den aktuella läroplanen, både i kursplanen för historia men även 
svenska finns detta med som en förmåga att utveckla (Skolverket 2011b, s. 223).  
 

2.2 Närområdesstudier 
Sanderoth, Werner och Båth (2009 s. 15) menar att närområdet är det fysiska området 
kring skolan, allt från skolgården till kommungränsen. Närområdesstudier innebär 
inte enbart att man studerar den geografiska platsen, utan även vad som sker och har 
skett samt vad som eventuellt kan komma att ske. Med andra ord innebär närområdet 
ett studieobjekt i samtliga samhällsorienterade ämnen, även om geografi och historia 
ofta är det mest framträdande. I Kommentarmaterial till kursplanen i historia (Skolverket 
2011a, s. 12) står det att närområdet också kan räknas som grannorten, en plats där 
man känner någon eller till en plats som det talas om i medier och populärkultur. I det 
sammanhanget blir närområdet mycket större än elevernas direkta omgivning. I detta 
arbete kommer begreppet närområde främst att syfta till området mellan skolan och 
kommungränsen, orten där skolan och eleverna befinner sig. I det fallet inbegriper då 
begreppet lokalhistoria den historia som finns i samma område.  
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2.2.1 Varför närområdesstudier? 
När närområdet blir till studieobjekt är det elevernas egna levda värld som studeras 
(Sanderoth, Werner & Båth 2009, s.71). Författarna menar att när det egna området 
berörs blir elever mer intresserade och motiverade. Eleverna får genom närområdet 
en möjlighet att dra nytta av sina egna erfarenheter och det som annars kan te sig 
abstrakt kan bli konkret och autentiskt. Just kunskapsområdet Att leva i närområdet i 
kursplanen för historia syftar till att lyfta in elevernas egen omgivning och livsvärld i 
undervisningen. När fokus ligger på elevernas omgivning blir innehållet konkret, 
genom att eleverna redan känner till den och har vissa förkunskaper (Skolverket 
2011a, s. 12). Detta kan kopplas till vad Bo Andersson (2004 s. 55) menar med att allt 
lärande måste vara erfarenhetsbaserat. Han menar att det är den dolda kunskapen, 
eller förförståelsen, som man i undervisningen ska bygga vidare på. Samtidigt kan 
man läsa i Skolverkets text (2011a, s. 10) att det elevnära inte behöver syfta till det 
som fysiskt finns i elevernas närhet. Det kan vara något som ligger långt utanför 
elevernas egna fysiska omgivning, så länge det knyter an till elevernas erfarenheter.  
Ett annat argument Sanderoth, Werner och Båth (2009 s. 71) lyfter är att elevernas 
relation till platsen kan stärkas och därmed känslan att höra hemma.  
 
Det som Sanderoth, Werner och Båth (2009 s. 199) menar att man måste komma ihåg 
när man studerar närområdet är att det inte är en isolerad plats som inte påverkas av 
andra faktorer. Författarna påpekar att man i närområdesstudier ibland måste söka 
svar och förklaringar utanför själva närområdet, i det nationella och globala. 
Förändringar av olika slag är exempelvis något som vanligtvis inte sker plötsligt, utan 
är en ständigt pågående process med kopplingar mellan det lokala och nationella, och 
ibland även det globala (Sanderoth, Werner & Båth 2009, s. 198, 93). Att använda 
närområdet som studieobjekt ger en möjlighet att lämna det fysiskt begränsade 
klassrummet och gå utanför skolgården. Det blir en möjlighet att lämna den annars så 
strukturerade och vedertagna undervisningen, där undersökande och upptäckande blir 
centralt (Sanderoth, Werner & Båth 2009, s. 78). Undervisningen kan ske i autentiska 
situationer med autentiskt material, som användande av olika källor i form av text, 
bilder och föremål eller genom att ta del av andras erfarenheter. Undervisning i 
närområdet i samband med de samhällsorienterade ämnena är ett arbetssätt som kan 
anses svara väl mot yngre barns krav på konkreta studieobjekt. Sanderoth, Werner 
och Båth (2009 s. 110) menar att även äldre elever gynnas av att få studera sin 
närmiljö där de för chansen att utnyttja sina egna förkunskaper. I ett sådant arbete blir 
närområdet i sig ett läromedel. Dessutom lämpar sig närområdesstudier väl för 
ämnesövergripande arbete. Sanderoth, Werner och Båth (2009 s. 18) betonar att för 
att kunna förklara och förstå förhållanden kan även kunskaper inom de 
naturorienterande ämnena samt matematik och teknik beröras. I de flesta temaarbeten 
inkluderas också kommunikativa ämnen som svenska, engelska och bild, både under 
arbetets gång men även i olika former av redovisning.  
 

2.2.2. Närområdesstudier och historieundervisning 
För att kunna tillägna sig en förståelse för varför samhället ser ut som det gör idag 
måste man fråga sig hur det såg ut förut. Som tidigare nämnts så tenderar elever att bli 
mer intresserade och engagerade om undervisningen tar utgångspunkt i den lokala 
historien (Skolverket 2013, s. 83). Att historien ligger nära eleverna bidrar till 
utvecklingen av historisk empati och historiemedvetande. I närområdet erbjuds 
autentiska föremål som eleverna kan se och känna på. Minnesplatser av olika slag kan 
vara ett sätt att ge eleverna något konkret att fundera över. Hur långt tillbaka man kan 
gå i tiden i närområdet beror egentligen på det material som man har tillgång till, och 



 

5 
 

det kan variera från plats till plats (Sanderoth, Werner & Båth 2009, s. 92). Författarna 
ger exempel på historiska källmaterial som kartor, böcker och statistik. I området kan 
det finnas hembygdsföreningar eller museum som kan hjälpa till att få fram 
information. Just att arbeta med och kritiskt värdera källmaterial finns tydligt utmärkt 
i dagens kursplaner för både grundskola och gymnasium (Skolverket 2013, s. 82). 
Dock finns det belägg för att de flesta elever enbart är intresserade av källans innehåll, 
men funderar inte över vem som skrivit källan, i vilket sammanhang och om den är 
pålitlig. Det rekommenderas att eleverna börjar lära sig att kritiskt granska källor 
tidigt.  
 
Förutom olika skriftliga källor finns det också så kallade muntliga källor, eller oral 
history som det kallas på engelska. Det är en arbetsmetod där elever ofta får intervjua 
äldre personer om hur det var förr i tiden (Skolverket 2013, s. 82–83). Eleverna får 
analysera dessa berättelser och sätta in dem i ett historiskt sammanhang, som i sin tur 
blir ett sätt att koppla ihop den lilla och den stora historien.  
 
 

3. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna litteraturstudie är att studera vad tidigare historiedidaktisk forskning 
anser om hur närområdet kan bidra till historieundervisning, framförallt i 
lokalhistoria.  
 
Syftet preciseras vidare i följande frågeställningar:  

 Vad säger tidigare forskning om vad närområdet har att erbjuda som resurs i 
lokalhistorisk undervisning? 

 Vad anser tidigare forskning om vilka argument som finns för och emot att 
använda närområdet som ett komplement till den traditionella 
klassrumsundervisningen, d.v.s. att undervisa utanför klassrummet? 

 Hur påverkar närområdesstudier elevers motivation att lära i ämnet historia 
enligt tidigare forskning? 

 
 

4. Metod 
Här följer en redogörelse för hur denna litteraturstudie har gått till. Först presenteras 
den systematiska litteraturstudien som metod. Sedan belyses den sökprocess som lett 
fram till det resultat som presenteras i senare kapitel. Använda databaser och sökord 
presenteras, samt vilka avgränsningar som gjorts för studien. Sök- och 
urvalsprocessen tydliggörs för att sedan presentera urvalsresultat och vald litteratur, 
samt kort om hur kvalitetsgranskning och analys av litteraturen har gått till, samt vilka 
etiska ställningstaganden som tagits i beaktande.  
 

4.1 Metodval 
Metoden för denna undersökning är en systematisk litteraturstudie. Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström (2013 s. 31) skriver att en sådan studie syftar till att utifrån 
ett avgränsat problemområde sammanställa resultat från empiriska studier gjorda av 
andra forskare. Det resultat man får fram genom studien kan sedan ligga till grund för 
exempelvis skolutveckling och för att identifiera behovet av nya forskningsstudier.  
 
Skillnaden mellan en allmän litteraturstudie och en systematisk litteraturstudie, är att 
en allmän litteraturstudie brukar användas för att sammanställa av forskaren utvalda 
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studier för att motivera varför en ny empirisk studie genomförs (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström 2013, s. 25, 26). Ur ett vetenskapligt perspektiv har den 
allmänna litteraturstudien ett antal svagheter. Dels är den oftast inte analyserad på ett 
systematiskt sätt, dels är mängden använd forskning ofta begränsad genom att 
forskaren väljer ut de studier de använder. Detta kan innebära att forskaren enbart 
väljer studier som stärker den egna hypotesen. En annan svaghet är att dessa 
litteraturstudier ofta saknar kvalitetsbedömningar av de studier som inkluderas, vilket 
kan påverka de slutsatser som dras.  
 
En systematisk litteraturstudie är, som namnet antyder, systematiskt genomförd där 
man söker, analyserar och sammanställer aktuell forskning inom ett avgränsat 
problemområde (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 31). The 
Campbell Collaboration som arbetar med systematiska litteraturstudier har ett antal 
kriterier som anses ska uppfyllas för att en litteraturstudie ska anses vara systematiskt 
genomförd. För det första ska de urvalskriterier och sökningsmetoder som används 
vid studien tydligt redovisas, samt att man ska kunna utläsa en tydlig sökstrategi. Det 
ska ske en systematisk kodning av de studier som används samt att man gör en 
metaanalys, om möjligt, för att sammanväga sina resultat (Eriksson Barajas, Forsberg 
& Wengström 2013 s. 27).  
 

4.2 Sökprocess 
Här redogörs för den sökprocess som föranlett till den studerade litteraturen. 
Använda databaser, avgränsningar och använda sökord presenteras för att sedan gå in 
på en redogörelse för hur själva sök- och urvalsprocessen gått till.  
 

4.2.1 Databaser 
För denna systematiska litteraturstudie har ett antal databaser använts vid sökning av 
litteratur. Dessa databaser är SwePub, DiVa och ERIC.  
 
SwePub är ett svenskt arkiv där man kan söka i en mängd material som artiklar, 
konferensbidrag och olika typer av avhandlingar som publicerats vid ett fyrtiotal 
lärosäten och andra myndigheter. SwePub innehåller både publicerade och 
opublicerade arbeten, samt att samma arbete kan finnas i flera versioner. Detta har 
påverkat antalet träffar i sökningen, då samma arbete kan dyka upp flera gånger 
(SwePub 2016). 
 
DiVa är ett annat svenskt arkiv med gemensam söktjänst för forskningspublikationer 
och studentuppsatser från fyrtio lärosäten och forskningsinstitutioner. För denna 
studie har enbart forskningspublikationer varit av intresse för att säkerställa en viss 
nivå av vetenskaplighet hos den valda litteraturen (DiVa 2016).  
 
ERIC står för Education Resoource Information Center och är den största internationella 
databas för pedagogisk forskning. Här finns samlad forskning inom pedagogik från 
hela världen och på olika språk, men i huvudsak på engelska. Databasen innehåller en 
mängd forskning vilket givit ett stort antal träffar och har gjort att ytterligare 
avgränsningar i form av publiceringsår används vid sökning (ERIC 2016).  
 

4.2.2 Avgränsningar 
För denna litteraturstudie sattes ett antal avgränsningar för att garantera en viss 
kvalitet och relevans i resultaten.  
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Först ska betonas att enbart studier som faller inom ramen för vetenskap har valts ut. 
Det innebär att studien exempelvis måste vara en vetenskaplig avhandling, 
vetenskaplig artikel eller kapitel ur ett vetenskapligt verk. Studentuppsatser har valts 
bort då de inte lever upp till kravet på vetenskaplighet, dock har licentiatavhandlingar 
tagits med då dessa belyser en särskild praxisnära forskning i skolor. 
 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013 s. 31) skriver att systematiska 
litteraturstudier bör fokusera på aktuell forskning. Detta motiveras med att forskning 
är färskvara som snabbt förändras med tiden (Eriksson Barjas, Forsberg & 
Wengström 2013, s. 115). Därför valdes att sätta en gräns för publiceringsår för att 
garantera en viss tidsaktualitet. Då det bevisligen finns relativt lite forskning i 
historiedidaktik och framförallt med inriktning på lokalhistoria och närområdesstudier 
sattes gränsen vid 2000. Anledningen till det är ett försök att utöka antalet träffar, 
men utan att låta studierna tappa allt för mycket tidsaktualitet. En annan anledning är 
att det är hur lokalhistorisk undervisning kan bedrivas idag som är av intresse.  
 
Angående undervisningsnivå i de studier som inkluderas var från början grundskolans 
tidiga del och mellanår av intresse, men efter några försök utökades detta. Än en gång 
är det på grund av att det finns lite forskning att tillgå, därför har även grundskolans 
senare del samt gymnasiet inkluderats. Sanderoth, Werner och Båth (2009 s. 26) 
skriver att det främst är i grundskolans tidigare del och mellanår som man arbetar 
utifrån närområdet, men att man med fördel kan anpassa undervisningen efter ålder 
för att även passa grundskolans senare del och gymnasiet. Med andra ord kan all 
undervisning anpassas till olika undervisningsnivåer, och därför kan studier från högre 
undervisningsnivå anses relevant för denna studie.  
 
Sökningen har dessutom begränsats till enbart studier på svenska och engelska, då 
kunskaper i andra språk antingen är bristfälliga eller obefintliga.  
 

4.2.3 Sökord 
Sökorden har valts ut utifrån denna litteraturstudies syfte och frågeställningar. De 
sökord som använts är lokalhistoria, närområde*(asterisk ger träffar på ord som inleds 
med närområde), lokalsamhälle* och historiedidaktik. Liknande sökord på engelska 
var svåra att finna, men de som använts är local history, local community, community 
studies och local community studies.  
 
Ord som närområdesstudier, närmiljö, hembygd, hemort och närsamhälle testades 
också till en början, men det gav i princip samma utslag som närområde* eller inga 
relevanta träffar alls. Därför exkluderades de redan i början av sökningen. Ordet 
historiedidaktik har använts i ett försök finna andra studier med lokalhistorisk 
utgångspunkt som inte dykt upp vid sökning på lokalhistoria.  
 
Sökning i ERIC har också gjorts, då med ordet local history som utgångspunkt. De 
flesta träffar visade sig efter lästa abstract eller genomläsning av fulltext att de inte 
handlade om studier, vilket gjort att de då fallit bort. Local community och 
community studies söktes tillsammans med ordet history för att begränsa antalet 
träffar till rätt ämne.  
 

4.2.4 Sök- och urvalsprocess 
För denna studie har litteratur sökts på två sätt: manuell sökning och databassökning.  
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Den manuella sökningen som gjorts har gått ut på att när en relevant studie eller 
annan litteratur för bakgrundsavsnittet funnits så har referenslistan studerats. I 
referenslistan kan man finna annan relevant och intressant litteratur att använda. I 
detta fall har dock inte den manuella sökningen gett några användbara resultat för 
studien.  
  
Databassökningen har dokumenterats för att försäkra att sök- och urvalsprocessen 
hela tiden har skett på samma sätt i varje databas och med varje sökord. Först har en 
databas valts och sökorden har skrivits in ett och ett till en början. Antalet träffar har 
noterats och samtliga titlar har lästs. Om titlarna på något sätt relaterat till 
lokalhistoria eller närområdesstudier i koppling till historiedidaktik, eller av annan 
anledning uppmärksammats, har abstractet, om sådant funnits, lästs. Om abstractet 
har visat sig vara relevant har studien lästs i fulltext. Om studien fortfarande visats 
relevant har studierna valts för denna litteraturstudie och en granskning av kvalitet 
och innehåll har gjorts.  
 

Tabell 1. Databassökning 

Databas Sökord Avgränsning Antal 

träffar 

Antal 

titlar 

Antal 

abstract 

Antal 

fulltext 

Antal 

valda 

SwePub lokalhistoria Fritt online 30 30 7 3 2 

SwePub närområde* Fritt online 65 65 1 0 0 

SwePub lokalsamhälle* Fritt online 51 51 0 0 0 

SwePub historiedidaktik Fritt online 73 73 9 3 2 

DiVa lokalhistoria Forskningspub. 

Fulltext  

29 29 7 2 1 

DiVa närområde* Forskningspub. 

Fulltext  

66 66 2 0 0 

DiVa lokalsamhälle* Forskningspub. 

Fulltext  

46 46 0 0 0 

DiVa historiedidaktik Forskningspub. 

Fulltext  

58 58 2 1 0 

ERIC local history Peer review 

Full text 

Since 1998 

164 164 11 7 1 

ERIC ”local community” 

history 

Peer review 

Full text 

Since 1998 

19 19 2 0 0 

ERIC ”community studies” 

history  

Peer review 

Full text 

Since 1998 

6 6 0 0 0 

ERIC ”local community 

studies” 

Peer review 

Full text 

Since 1998 

3 3 0 0 0 
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I tabell 1 presenteras resultatet av databassökningarna som gjorts. I vissa fall har 
samma studie dykt upp i olika databaser och från olika sökord. Valda studier avser de 
studier som efter en snabb genomgång av fulltext ansetts relevant och sedan 
genomgått en kvalitets- och innehållsgranskning. Under kvalitets- och 
innehållsgranskningen var det ingen studie som föll bort. 
 

4.3 Urvalsresultat 
I tabell 2 presenteras de studier som efter genomgång av fulltext har valts ut för 
denna litteraturstudie. Dessa studier har sedan gått igenom kvalitetsgranskning och 
innehållsanalys. I tabellen finns studiens titel, författare och publiceringsår skrivet. 
Även från vilken databas och genom vilka sökord studierna har hittats. Som går att 
utläsa i tabellen har en studie dykt upp i både SwePub och DiVa, och en studie dök 
upp via två olika sökord.  
 

Tabell 2. Urvalsresultat 

Titel Författare Public.år Databas Sökord 

Lokalhistoria i skolan. En 

historiedidaktisk studie i 

lärande skolåren 2 till 6 

Margaretha 

Gunnarsson 

2007 SwePub 

DiVa 

Lokalhistoria 

Lokalhistoria i norsk och 

svensk skola: historiekulturella 

perspektiv 

Axel 

Hultman 

2012 SwePub Lokalhistoria 

Historiedidaktik 

Det känns inte längre som det 

var länge sedan: en undersökning 

av gymnasieelevers historiska 

tänkande 

Maria  

de Laval 

2011 SwePub Historiedidaktik 

Social Studies Teachers’ Views 

on Learning outside the 

Classroom 

Tuba 

Cengelci 

2013 ERIC Local history 

 

 

4.4 Etiska ställningstaganden 
De studier som har använts vid denna systematiska litteraturstudie har alla granskats 
ur ett etiskt perspektiv. När det kommer till stora forskningsprojekt eller forskning 
där det krävs ett särskilt skydd av individer ska projektet granskas av en etisk 
kommitté (Björkdahl Ordell 2007, s. 26). Vid annan forskning har Vetenskapsrådet 
satt ett antal etiska principer som forskare bör förhålla sig till. Dessa etiska principer 
kan sammanfattas i det så kallade individskyddskravet. Individskyddskravet delas 
sedan in i fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Björkdahl Ordell 2007, s. 26).  
Informationskravet innebär att forskare ska informera informanter om forskningens 
syfte och samtyckskravet innebär att informanterna själva bestämmer över sin 
medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att informanterna ska ges största 
konfidentialitet och att forskaren ska förvara uppgifter på ett säkert sätt. Slutligen 
innebär nyttjandekravet att den insamlade informationen enbart används i 
forskningen (Björkdahl Ordell 2007, s. 26–27).  
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Även vid systematiska litteraturstudier finns ett antal etiska överväganden som ska 
göras (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013, s. 69–70). Det är av vikt att 
forskaren väljer studier som antingen har granskats av en etisk kommitté eller där 
etiska principer tagits i beaktande. Dessutom ska alla studier som ingår redovisas samt 
arkiveras i tio år. Slutligen är det också viktigt att studier som presenteras både stöder 
och inte stöder studien hypotes. Annat anses vara oetiskt.  
 

4.5 Kvalitetsgranskning 
Den valda litteraturen har genomgått en kvalitetsgranskning för att säkerställa en viss 
kvalité på studierna. Ett första krav, som ställdes redan i urvalsprocessen, är först och 
främsta att litteraturen är relevant i relation till denna litteraturstudies syfte och 
frågeställningar.  
 

4.5.1 Etisk granskning 
Som redan nämnts måste det göras ett antal etiska överväganden vid urval av litteratur 
att inkludera i studien. Forskaren ska välja studier som granskats av en etisk kommitté 
eller där författaren förhållit sig till etiska principer (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström 2013, s. 70). Ingen av de studier som valts har granskats av en etisk 
kommitté, dock har forskarna beskrivit hur de respekterat och förhållit sig till 
forskningsetiska principer.  
 

4.5.2 Trovärdighet 
Att metod för datainsamling och analys är tydligt beskrivna är viktigt för 
trovärdigheten av en studie, framförallt om en godtagbar metodik använts för att 
besvara studiens syfte (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 136). 
Korrekt metodval förutsätter trovärdiga resultat. Studiens publiceringsår, huruvida 
studien är tidsaktuell, är också viktigt för trovärdigheten. Forskning anses vara 
färskvara och kan förändras snabbt (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, 
s. 115). Samtliga studier har använt en godtagbar metodik i förhållande till dess syfte, 
hur datainsamling har gått till och hur de har analyserats framkommer också. Ingen 
studie är äldre än tio år, den äldsta publicerades 2007, och kan därför anses vara 
tidsaktuella. I enbart en studie, Tuba Cengelci (2013) har resultatet granskats och 
tolkats av en expert, förutom forskaren själv. Detta kan anses höja denna studies 
trovärdighet ytterligare.  
 

4.6 Presentation av vald litteratur 
Här följer en kort sammanfattande presentation av den litteratur som ligger till grund 
för denna systematiska litteraturstudie.  
 
Lokalhistoria i skolan: En historiedidaktisk studie i lärande skolåren 2 till 6 
En uppsats skriven av Margaretha Gunnarsson (2007) och del ur ett samlingsverk, 
Forskande lärare i praktiken, utgiven av Högskolan för lärande och kommunikation i 
Jönköping. Genom halvstrukturerade intervjuer med elva geografiskt utspridda lärare 
i årskurserna två till sex har författaren avsett att studera hur lärare resonerar kring 
närområdet i relation till historieundervisning.  I resultatet framgår både exempel på 
hur lärare arbetar med lokalhistoria samt hur det påverkar elevernas intresse och 
utvecklande av ett historiemedvetande.  
 
Lokalhistoria i norsk och svensk skola: historiekulturella perspektiv 
En licentiatavhandling skriven av Axel Hultman (2012). Studien gjordes genom tio 
besök på norska och svenska skolor där både lärare och elever intervjuades från 
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gymnasium, grundskolans senare del och mellanår. Syftet i studien är att undersöka 
vad lokalhistoria är, gör och kan i koppling till undervisning. Resultatet består av flera 
exempel från lärare och elever där både praktiska arbetsmetoder och tankar kring 
elevers lärande framkommer. Genomgående i studien sker en jämförelse mellan den 
norska och den svenska skolan. Eftersom lokalhistoria inte är obligatoriskt enligt 
kursplan i någon av dessa årskurser, varken i Norge eller i Sverige, så belyses även hur 
lärare resonerar kring hur olika delar av historieämnets kursplan kan uppfyllas med 
lokalhistoriska utgångpunkter.  
 
Det känns inte längre som det var så länge sedan: en undersökning av gymnasieelevers historiska 
tänkande.  
En licentiatavhandling skriven av Maria de Laval (2011). Studiens syfte är att utifrån 
ett undervisningsprojekt, som de Laval själv både planerat och genomfört, studera hur 
elevers historiska tänkande utvecklas. Undervisningsprojektet som genomfördes vid 
samhällsprogrammet i gymnasiet har en tydlig lokalhistorisk utgångspunkt. 
Sammanlagt har tre klasser om femtiosju elever sammanlagt deltagit vid olika tillfällen, 
men där material och arbetssätt varit detsamma. Resultatet baseras till stor del på 
essäer som eleverna skrivit i samband med undervisningsprojektet.  
 
Social Studies Teachers’ Views on Learning outside the Classroom 
En artikel skriven av Tuba Cengelci (2013). Författaren har genom halvstrukturerade 
intervjuer med femton lärare från skolor med låg, medel och hög socioekonomisk 
status. Syftet med studien är att undersöka hur lärare som undervisar i de 
samhällsorienterande ämnen bedriver undervisning utanför klassrummet, samt vad 
för problem de stöter på.  
 

4.7 Litteraturanalys 
När den valda litteraturen gått igenom en kvalitetsgranskning har även en granskning 
av innehållet gjorts.  
 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013 s. 146) skriver att en analys av 
insamlade data innebär att forskaren ska minska mängden information och göra den 
förståelig genom att identifiera mönster, som sedan ska ligga till grund för att kunna 
presentera resultaten. Då detta är en systematisk litteraturstudie innebär det att den 
använda litteraturen som belyser tidigare forskning är studiens insamlade data.  
En innehållsanalys innebär att data systematiskt och stegvis sorteras och kategoriseras 
för att kunna finna mönster och teman (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 
2013, s. 147), vilket har gjorts i denna litteraturstudie.  
 
Litteraturen har lästs igenom i sin helhet med denna litteraturstudies syfte och 
frågeställningar som utgångspunkt. Relevant innehåll har antecknats och sedan 
kategoriserats utifrån vilka frågeställningar de har mest relevans för. Sedan har 
resultatet ytterligare kategoriserats efter återkommande teman i de olika studierna för 
att ge en tydligare överblick över det framkomna resultatet. Dessa teman har använts 
som underrubriker i resultatkapitlet. Den använda litteraturen berör i olika hög grad 
de olika frågeställningarna, vilket också framkommer i resultatkapitlet.  
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5. Resultat 
Här presenteras resultatet från litteraturanalysen. Resultaten är kategoriserade utifrån 
de teman som framkom under litteraturanalysen. De teman används här som 
underrubriker för att ge en tydlig överblick av resultaten.   

 
5.1 Närområdet som en resurs och komplement till traditionell 
klassrumsundervisning i lokalhistorisk undervisning 
Här presenteras hur närområdet kan utnyttjas som en resurs i historieundervisningen 
samt de för- och nackdelar med lokalhistorisk undervisning som framkommer i den 
studerade litteraturen.  
 

5.1.1 Lärande utanför klassrummet 
Framförallt Cengelci (2013 s. 1838, 1839) diskuterar begreppet learning outside the 
classroom, lärande utanför klassrummet. Författaren har genom en intervjustudie 
undersökt hur lärare i samhällsorienterade ämnen arbetar utanför klassrummet. I 
studien framkommer att det vanligaste lärare gör är att arrangera studiebesök av olika 
slag, bland annat till historiska platser. En uppfattning som lärare har är att 
undervisning i samhällsorienterade ämnen bör reflektera verkligheten, för att elever 
ska kunna associera med sina egna liv. I Cengelci studie framkommer att historia och 
geografi lämpar sig bäst för lärande utanför klassrummet, och att det som dominerar 
är studiebesök av olika slag och observationer av den verkliga miljön (Cengelci 2013 s. 
1839).  
 
Hultman har genom intervjuer med lärare och elever i både Sverige och Norge 
kommit över flera exempel på hur lärare kan undervisa i lokalhistoria utanför 
klassrummet. Ett exempel är hur en lärare tillsammans med sin klass studerar 
lokalhistoria med en samisk inriktning (Hultman 2012 s. 131). Eleverna besöker det 
samiska kulturlandskapet tillsammans med arkeologer där de bland annat undersöker 
gravfält. Det betonas att även om alla elever inte intresserar sig för den samiska 
historien på samma sätt, uppskattar alla elever ändå avbrottet i den vanliga 
undervisningen. Ett annat exempel kommer från en lärare som samarbetar med en 
hembygdsförening (Hultman 2012, s. 140). Tillsammans med hembygdsföreningen 
får eleverna prova på gamla redskap. Läraren betonar att eleverna borde få arbeta mer 
praktiskt och uppleva istället för att läsa om det. En elev berättar hur de fått prova på 
olika saker som att hugga ved, stöpa ljus och göra smör. Detta har berört och väckt 
elevens intresse för historia, när människors levnadsvillkor förr i tiden konkretiseras 
genom upplevelser.  
 

5.1.2 Källmaterial 
Flera lärare i Gunnarssons studie (2007 s. 284) uttrycker att de producerar eget 
material för arbete med lokalhistoria. Information får de tag på via 
hembygdsföreningar, museer och stadsarkiv. Anledningen till egenproduktionen är att 
läromedel har en mycket underordnad betydelse i undervisning av lokalhistoria, då det 
finns få eller inga färdiga läromedel med lokal anknytning. Det framkommer även att 
lärarna tar hjälp av muntliga källor i undervisningen (Gunnarsson 2007, s.268). En 
lärare bjuder in pensionärer som berättar för eleverna hur det var att växa upp i 
området. De har även tagit hjälp av bygdeforskare och arkeologer som kan berätta om 
områdets historia och olika fynd som gjorts.  
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Även i Hultmans studie (2012 s. 132) framkommer användning av muntliga källor. 
Intervjuer av äldre personer på orten lyfts, vilket anses bidra till att eleverna kan dra 
paralleller mellan den lilla och stora historien. I ett annat projekt var eleverna först 
med att undersöka sitt område (Hultman 2012, s. 138). Tidigare fanns där bara 
bondgårdar, och på 1980-talet växte ett nytt bostadsområde fram. Då området är 
relativt nytt hade eleverna chansen att intervjua primärkällor som stadsplanerare, 
politiker, ingenjörer och äldre som bodde där vid tiden för områdets framväxt.  
 
De Lavals studie utgår från ett lokalhistoriskt undervisningsprojekt i Norrköping. För 
det projektet användes en mängd autentiskt källmaterial som eleverna fick ta del av. 
Då just detta projekt kretsade till hälsosituationen i Norrköping vid tiden för spanska 
smittan har eleverna besökt stadsarkivet och tagit del av sjukjournaler, samt olika 
läkarrapporter, dödsbevis, brev och tidningsartiklar (De Laval 2011 s. 72–73). Att 
granska källmaterial på plats gav en konkret bild av tiden och en känsla av verklighet 
när eleverna studerade material som handlade direkt om personer som en gång 
befunnit sig i Norrköping. De Laval (2011 s. 71) menar att arbetet med källmaterial 
ger möjlighet till ett problemorienterat arbete, där eleverna får vara mer självständiga. 
Författaren betonar också att det är mer krävande för eleverna att studera autentiskt 
material. Det är viktigt att eleverna lär sig att kritiskt värdera och reflektera kring 
källan. De Laval (2011 s. 112) menar att autentiskt material är ett bra komplement till 
läroboken, men att eleverna behöver handledning och stöd för att läsa, tolka och 
värdera dessa källor. Samtidigt menar de Laval att även svagare elever kan gynnas av 
användandet av historiskt material, om handledning och stöd ges i behov.  
 

5.1.3 Samarbete med institutioner 
Gunnarsson (2007 s. 267) har i sin studie frågat lärare hur de arbetar med 
lokalhistoria. Flera lärare har svarat att de samarbetar med olika institutioner, vilket 
anses vara viktiga bidrag till undervisningen. Några institutioner som nämns är 
medeltidsförening och hembygdsförening samt olika museer (Gunnarsson 2007 s. 
267, 269). Gunnarsson poängterar också att samarbeten med institutioner utanför 
skolan beror på den enskilde lärarens initiativ att ta kontakt (Gunnarsson 2007 s. 267).  
 
I Hultmans studie (2012 s. 77) framkommer det att alla lärare som intervjuats på ett 
eller annat sätt samarbetar med en institution i lokalhistoria. Många samarbetar med 
museum, stadsarkiv, hembygdsföreningar, kommuner, historielag eller annan 
institution med betydelse för undervisning i lokalhistoria. En del samarbeten är 
återkommande och långvariga, som en del av den planerade undervisningen vilket 
återkommer genom åren i klass till klass. Andra är kortare engångshändelser. Liksom 
vad Gunnarsson fick fram så är det i de flesta fall är läraren själv som tar kontakt med 
en institution.  

 

5.1.4 Arbetssätt 
Hultman har i sin studie intervjuat ett antal elever angående lokalhistoria i skolan. 
Flera elever menar att ett problembaserat arbetssätt dominerar dessa historielektioner 
(Hultman 2012, s. 155). Arbetssätten beskrivs som undersökande, självständiga och 
kreativa. Lokalhistoria innebär ofta ett avbrott från den vanliga undervisningen, ofta 
på grund av att lärandet tas ut ur klassrummet och eleverna får på olika sätt uppleva 
historien (Hultman 2012 s. s. 156). Många gånger mynnar elevernas arbeten ut i 
intressanta redovisningsformer, som bloggar, dramatisering, filminspelning, 
powerpointpresentationer och ibland som produkter för försäljning (Hultman 2012 s. 
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156–157). I intervjuer med lärare framkommer det också att arbete med lokalhistoria 
ofta är ämnesövergripande. En lärare menar att lokalhistoria används för att knyta 
samman de samhällsorienterade ämnena, att det ger en helhetssyn och en djupare 
förståelse (Hultman 2012, s. 178). Andra ämnen framkommer också vid 
ämnesövergripande projekt, som en norsk grundskola där lokalhistoria ingår i ett 
ämnesövergripande projekt med matematik och hemkunskap (Hultman 2012 s. 178).  
 

5.1.5 Svårigheter 
I Cengelcis (2013 s. 1839) studie framkommer en del praktiska problem som lärare 
möter när undervisningen ska tas utanför klassrummet. Framförallt är det ekonomiska 
problem i samband med studiebesök som tas upp, särskilt som skolor av olika 
socioekonomisk status har olika möjligheter till att finansiera dessa. Även tiden tas 
upp som ett problem, då lärande utanför klassrummet kan kräva mycket planering 
och förberedelser för att undervisningen ska bli effektiv (Cengelci 2013 s. 1839).  
 
I Hultmans studie framkommer problem som att risken finns att lokalhistoriska 
projekt tar över så att inget annat hinns med i historieundervisningen (Hultman 2012 
s. 141). Enligt Hultman är det dessutom flera lärare som tycker att det är tidskrävande 
att plocka fram lokalhistoriskt material (Hultman 2012 s. 195).  
 

5.2 Hur lokalhistoria och närområdesstudier påverkar elevers lärande 
Här presenteras hur användandet av närområdesstudier och lokalhistoria kan påverka 
elevers motivation och lärande.  
 

5.2.1 Samband och sammanhang 
Genom en lokal utgångspunkt i historien ges eleverna en möjlighet att få en djupare 
förståelse för historia ifråga om samband mellan olika händelser. I de Lavals studie 
(2011 s. 51–52) beskrivs hur eleverna kunde göra kopplingar mellan fattigdomen i 
Norrköping och den härjande spanska sjukan, samt till det rådande kriget i Europa. 
Eleverna får chansen att studera orsak och verkan-förhållanden där händelser som 
sker nationellt och internationellt påverkar det som händer lokalt.  
 
Gunnarsson (2007 s. 270) skriver i sin uppsats att lokalhistoria konkretiserar 
historieämnet. Genom upplevelser i verkligheten får eleverna en ökad förståelse kring 
orsak och verkan i samhället. Detta därför att eleverna konkret kan få en möjlighet 
och se och förstå att samhället inte alltid har sett ut som det gör nu, och då blir det 
lättare för dem att förstå att dåtid, nutid och även framtid hänger samman 
(Gunnarsson 2007 s. 271). Lärare beskriver hur de gör jämförelser med lokalhistorien 
och vad som hände i andra delar av Sverige och världen vid samma tidpunkt. Detta 
för att skapa en uppfattning av sammanhang, att ge eleverna en helhetssyn 
(Gunnarsson 2007 s. 273). En del lärare väljer att ta utgångspunkt i det lokala och 
arbeta sig utåt mot det nationella, andra väljer att ta utgångspunkt i den stora historien 
för att sedan jämföra med det lokala.  
 

5.2.2 Motivation och engagemang 
I Gunnarssons studie (2007 s. 270) menar lärare att eleverna har lättare att ta till sig 
historien som finns i deras närhet. Närheten anses väcka ett naturligt intresse och 
engagemang. Lärarna i studien menar att genom att studera det som finns nära skapas 
en förståelse för att man deltar i historien, att även eleverna finns i ett sammanhang.  
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Ett annat sätt som kan skapa motivation hos eleverna vad gäller lokalhistoria är att 
utgå från elevernas erfarenheter och förkunskaper, och genom att ta reda på vad de är 
intresserade av (Gunnarsson 2007, s. 272).  
 
De Laval beskriver i sin studie (2011 s. 65) hur flera elever blev mycket engagerade i 
projektet kring Norrköping vid tiden för spanska sjukan och gjorde jämförelser med 
nuet. Två elever lyssnade till en person som varit på plats och erfarit den spanska 
sjukan själv. De Laval skriver att enligt forskning gynnar en sådan inlevelse från att ta 
del av mänskliga erfarenheter inlärningen (De Laval 2011 s. 67–68). Även arbetet med 
autentiskt källmaterial skapade intresse och engagemang hos eleverna. De Laval (2011 
s. 111) skriver att besöket på stadsarkivet var mycket stimulerande och att eleverna 
uppskattade att få ta del av originalhandlingar och läsa om vad som uppfattades av 
dem som verkliga personer. Den lokala anknytningen skapade också engagemang hos 
eleverna då de redan hade en del förkunskaper, vilket ledde till djupare frågor från 
elevernas håll (De Laval 2011 s. 112).   
 
 

6. Diskussion 
Här följer först en diskussion kring metoden och de val som gjorts för denna 
litteraturstudien och sedan följer en diskussion kring resultat i förhållande till 
bakgrundskapitlet.  
 

6.1 Metoddiskussion 
Under denna rubrik ska denna litteraturstudies styrkor och svagheter belysas.  
 
Först ska det konstateras att min egen oerfarenhet att göra systematiska 
databassökningar med största sannolikhet påverkat sökningen och de resultat som 
hittats. Det har varit ett svårt område att finna studier inom, och hade jag haft mer 
erfarenhet av att söka litteratur kunde kanske fler studier påträffats. Detta har jag 
försökt kompensera för genom att följa anvisningar från Systematiska litteraturstudier i 
utbildningsvetenskap av Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) samt genom 
att studera hur andra systematiska litteraturstudier genomförts.  
 
Fler sökord hade kanske kunnat användas och framförallt engelska sökord var svåra 
att precisera. Om mer tid hade funnits hade mer tid kunnat gå till att finna fler 
relevanta sökord. Det ska dock understrykas att innan de använda sökorden 
bestämdes så har ett antal andra sökord testas i olika kombinationer, men valdes i ett 
tidigt stadium bort då de inte gynnade denna studies utfall.  
 
En annan svaghet för denna studie är att studier som inte kunnat kommas åt i fulltext 
online och gratis har valts bort. Detta på grund av alternativ väntetid på böcker eller 
avhandlingar från bibliotek, och att det av ekonomiska skäl valdes att avstå från att 
betala för tillgång till litteratur som inte säkert varit relevant nog att användas. Hade 
mer tid och pengar funnits hade annan relevant litteratur kunnat inkluderas, men i 
nuläget kan det inte sägas huruvida detta faktiskt påverkat antalet vald litteratur.  
 
Under datasökningens gång hittades flera internationella studier som kunde varit både 
intressanta och relevanta innehållsmässigt för denna studie, men som valts bort då de 
föll långt utanför ramen för avgränsningen för publiceringsår. Att äldre litteratur valts 
bort kan ändå anses styrka denna studies trovärdighet, då tidsaktuell litteratur varit av 
intresse. Än en gång ska det belysas att forskning är färskvara (Eriksson Barajas, 
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Forsberg & Wengström 2013, s. 155), därför har studier äldre än utgivna 2000 valts 
bort. Dessvärre ger inte författarna något förslag på var gränsen kan anses gå för att 
forskning ska kunna kallas tidsaktuell och färsk. Valet att sätta år 2000 som gräns kan 
naturligtvis ha påverkat antalet relevanta studier. Att studera äldre studier kring ämnet 
lokalhistoria och göra en tidsmässig jämförelse i hur lokalhistorisk undervisningen ser 
ut idag kontra förr hade kunnat ge många intressanta aspekter att diskutera. Men på 
grund av den tidsgräns som satts för denna litteraturstudie så hade en sådan historisk 
översikt inte hunnits med. En annan motivering till varför publiceringsåret satts vid 
2000 är trots allt att studera hur lokalhistorisk undervisning bedrivs i dagens klassrum.  
 
En styrka denna studie kan anses ha är att sök- och urvalsprocess hela tiden 
genomförts likadant för alla databaser och sökord. Tillvägagångssättet beskrivs 
genomgående på ett tydligt sätt, för att öka trovärdigheten av studien. Som nämndes 
under metodkapitlet är några kriterier för systematiska litteraturstudier just att studien 
ska vara systematiskt genomförd, men också att urvalskriterier och sökmetoder tydligt 
ska redovisas. Sökstrategin ska tydligt kunna utläsas (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström 2013, s. 27). Att tillvägagångssättet och urvalskriterier tydligt beskrivs kan 
därför anses öka denna studies trovärdighet, eftersom detta stärker att en annan 
person ska kunna genomföra samma studie med samma tillvägagångssätt och erhålla 
liknande resultat.   
 
Att studierna gått igenom en kvalitetsgranskning kan anses öka trovärdigheten i denna 
studie, då trovärdigheten i de valda litteraturerna anses vara god. Hur den valda 
litteraturen tagit hänsyn till etiska principer har granskats, utöver tidsaktualitet. 
Litteraturens metodik i förhållande till dess syfte och resultat har granskats för att 
ytterligare säkerställa dess trovärdighet.  
 
En annan styrka denna litteraturstudie kan anses ha är att enbart studier som faller 
inom ramen för vetenskap har valts ut. Kravet har varit att litteraturen ska vara 
exempelvis en vetenskaplig avhandling, vetenskaplig artikel eller del ur något 
vetenskapligt samlingsverk. Det måste ha räknats som en forskningspublikation, och 
sådant som exempelvis studentuppsatser faller bort. Det innebär att litteratur som 
faller utanför detta krav på vetenskaplighet fallit bort, vilket ökar trovärdigheten till 
den valda litteraturen och genom det trovärdigheten på det resultat som 
framkommer.  
 
 

6.2 Resultatdiskussion 
Här följer en diskussion kring denna litteraturstudies resultat i förhållande till 
bakgrundskapitlet.  
 

6.2.1 Lärande utanför klassrummet 
Som beskrivits i bakgrundskapitlet för denna studie innebär närområdet som 
studieobjekt både en chans att undervisa utanför klassrummet och gå ifrån den 
traditionella undervisningen, men också att det är elevernas egen verklighet som blir 
studieobjekt (Sanderoth, Werner & Båth 2009, s. 71, 78). Det framkommer i resultatet 
att lärare i Cengelci studie (2013 s. 1838–1839) framförallt i historia och geografi tar 
undervisningen utanför klassrummet, genom studiebesök och observationer av 
miljön. Dessa lärare betonar då också vikten av att relatera undervisningen till 
elevernas verklighet. Då får eleverna en chans att utnyttja sina förkunskaper, när det 
är deras egen levda värld som undersöks.  
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Av resultatet framkommer även att besök av historiska platser kan skapa autentiska 
situationer i undervisningen, vilket är något som Skolverket (2013 s. 83) betonar kan 
skapa både intresse och engagemang hos elever. I resultatet framkommer att lärare i 
Hultmans studie besöker platser för att skapa en autentisk situation för eleverna. En 
autentisk situation förutsätter alltså att undervisningen tas utanför klassrummet och 
att man fysiskt besöker en plats med anknytning till det undervisningen berör.  
 
Att lämna det fysiskt begränsade klassrummet och gå ut i närområdet, huruvida det 
rör sig om att vara utomhus i omgivningen eller att besöka institutioner som museum, 
blir ett avbrott i den vanliga klassrumsundervisningen. Det framkommer särskilt 
tydligt i Hultmans studie (2012 s. 131) att undervisning utanför klassrummet är ett 
välkommet avbrott för alla elever. Författaren betonar att även om eleverna inte 
nödvändigtvis finner den lokalhistoria, eller vad man nu studerar, särskilt intressant i 
sig uppskattas ändå arbetssättet. Att lämna klassrummet och gå ut och fysiskt se, höra 
och testa något kan bevisligen också öppna upp och skapa ett intresse hos elever som 
kanske inte fanns där tidigare (Hultman 2012, s. 140).  
 
Sammanfattningsvis finns det flera fördelar med att lämna klassrummet i 
lokalhistorisk undervisning. Närområdet innebär att elevernas egen verklighet blir till 
studieobjekt, det skapas autentiska situationer och är ett arbetssätt som uppskattas av 
elever samt kan väcka deras intresse för lokalhistoria.  
 
 

6.2.2 Källmaterial 
Som det framkommer i resultatet använder flera lärare sig av historiska källmaterial, 
antingen för att kunna skapa eget inlärningsmaterial (Gunnarsson 2007 s. 284) eller att 
eleverna får ta del av och arbeta med materialet (de Laval 2011, s72-73). Detta svarar 
väl mot kursplanen i historia, där arbete och värdering av källmaterial är 
återkommande i det centrala innehållet för alla årskurser på grundskolan samt 
gymnasiet (Skolverket 2013. 82).  
 
Skolverket (2013 s. 82) skriver dock att arbete med källmaterial kan vara 
problematiskt, då elever tenderar att fokusera mest på innehållet utan att fråga sig vem 
som skapat källan, i vilket sammanhang och huruvida den är pålitlig. Som 
framkommer i resultatet är detta något även de Laval (2011 s. 112) tar upp och menar 
att det är viktigt att elever lär sig att värdera och reflektera kring källor, genom stöd 
och handledning. Då arbete med att kritiskt värdera källor nämns i kursplanen redan 
för de yngsta eleverna kan man se tydligt hur vikt fästs vid att elever tidigt lär sig att 
hantera källmaterial. Att elever inte reflekterar över vem författaren är och om källan 
är pålitlig är problematiskt, inte enbart vid lokalhistorisk undervisning utan i alla 
ämnen.  
 
Att lärare känner sig tvungna att skapa eget material vid arbete med lokalhistoria är 
relativt självklart. Som redan betonats använder lärare i Gunnarssons studie (2007 s. 
284) källmaterial för att skapa eget inlärningsmaterial. Färdiga läromedel är ofta av 
underordnad betydelse i lokalhistorisk undervisning. Det framkommer i resultatet att 
det finns lite eller inget färdigt läromedel med lokalhistorisk anknytning att tillgå, 
förutom möjligen kring de största städerna. Vad beträffar alternativ lokalhistoria i 
läromedel har jag ingen uppfattning, då det inte är något som undersökts i denna 
studie. Där kan jag enbart lita på vad som framkommer i litteraturen. Detta kan 
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dessvärre vara problematiskt för lärare i lokalhistorisk undervisning, då de helt enkelt 
är tvungna att skapa eget inlärningsmaterial, vilket kan tänkas vara mycket 
tidskrävande på egen hand.  
 
I resultatet framkommer det också att lärare arbetar med muntliga källor i 
lokalhistorisk undervisning. I både Gunnarssons (2007 s. 268) och Hultmans (2012 s. 
132, 138) studier framkommer exempel på hur lärare bjuder in äldre människor och 
experter av olika slag för att berätta om närområdet och dess historia ur olika 
perspektiv. Precis om det betonas i Skolverkets text (2013 s. 82–83) används 
intervjuerna för analys och koppling till ett historiskt sammanhang, där den lilla och 
den stora historien kopplas samman. Arbete med muntliga källor är alltså ett gyllene 
tillfälle att låta eleverna ta del av lokalhistoria och de kan få en chans att knyta den lilla 
historien med den större. Elever kan få knyta samman en persons erfarenheter med 
den lokala historien, men också knyta an till den nationella historien, eller till och med 
den globala. Att ta hjälp av muntliga källor behöver dessutom inte vara svårt, då man 
kan ta hjälp av institutioner och ålderdomshem, men många elever kan själva ha 
släktingar som växt upp i orten som kan berätta. Muntliga källor kan dessutom bjudas 
in till klassrummet, eller besökas i närområdet.  
 
För att sammanfatta finns det en fördel i att arbeta med historiskt källmaterial i 
lokalhistorisk undervisning, både olika varianter av skriftliga källor samt muntliga 
källor. Det svarar väl mot kursplanernas krav på arbete med källmaterial, men det 
kräver att eleverna tidigt får öva på att kritiskt förhålla sig till det material de tar del 
av. På grund av bristande utbud av färdiga läromedel med lokalhistorisk anknytning 
måste lärare skapa eget inlärningsmaterial utifrån historiskt källmaterial. Dock påpekar 
de Laval (2011 s. 112) i sin studie att källmaterial är ett bra komplement till läroboken, 
vilket även kan kopplas till vad Sanderoth, Werner och Båth (2009 s. 110) menar med 
att närområdet i sig blir ett läromedel. 
 

6.2.3 Samarbete med institutioner 
Ett problem för lärare som kan knytas an till diskussionen under den föregående 
rubriken Källmaterial är att skaffa fram dessa material för arbete. En del material kan 
kanske enkelt hittas på bibliotek, där en bibliotekarie kan hjälpa till att plocka fram 
lokalhistoriskt material i deras arkiv. Sanderoth, Werner och Båth (2009 s. 92) föreslår 
också att andra institutioner kan hjälpa till att plocka fram information i form av 
annat material än böcker, som kartor och statistik. I resultatet framkommer att flera 
lärare samarbetar med olika institutioner som medeltidsförening, hembygdsförening, 
kommun, museum, stadsarkiv och historielag (Gunnarsson 2007, s. 267, 269, 
Hultman 2012, s. 77) i den lokalhistoriska undervisningen. 
 
Det påpekas dock från både Gunnarssons (2007 s. 267) och Hultmans (2012 s. 77) 
studier att kontakten med institutionerna i de flesta fall beror på den enskilde läraren. 
Detta förutsätter att läraren kan etablera en kontakt med en institution och väcka ett 
intresse för samarbete. Med andra ord är frågan om samarbete med en institution upp 
till lärarens intresse. Detta kan i sig vara ett problem, då det kanske kan vara svårt att 
få kontakt med rätt person på en institution. Problem infinner sig också om en 
institution inte visar något intresse för att samarbeta.  
 
För att sammanfatta, institutioner kan med fördel hjälpa till med att få fram 
källmaterial som både lärare och elever kan använda i undervisningen samt att genom 
ett samarbete kan olika aktiviteter anordnas som exempelvis rundvandringar, rollspel 
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och att få testa på gamla metoder. Dock är det ofta upp till den enskilde läraren att ta 
kontakt med institutioner för hjälp och samarbete.   
 

6.2.4 Arbetssätt 
Sanderoth, Werner och Båth (2009 s. 18) menar att närområdesstudier ofta lämpar sig 
väl för att arbeta ämnesövergripande. För att kunna förstå somliga förhållanden kan 
kunskaper inom de naturorienterande ämnena, matematik och teknik beröras. I 
resultatet framkommer att lärare ofta arbetar ämnesövergripande i lokalhistoriskt 
arbete, både inom de samhällsorienterade ämnena men även med andra ämnen 
(Hultman 2012, s. 178).  
 
I Hultmans studie (2012 s. 157) framkommer dessutom att lokalhistoriskt arbete ofta 
leder till varierade redovisningsformer som exempelvis bloggar, dramatisering och 
powerpointpresentationer. Detta kan kopplas till vad Sanderoth, Werner och Båth 
(2009 s. 18) skriver att i de flesta temaarbeten inkluderas kommunikativa ämnen som 
svenska, engelska och bild, både under arbetets gång och vid olika former av 
redovisning.  
 
Att arbeta tematiskt och ämnesövergripande i skolan är inget nytt, men är ett 
fantastiskt sätt att tillgodose flera delar ur flera kursplaner på samma gång. Även 
möjligheten till ämnesövergripande arbete kan ses som en stor fördel med att arbeta 
med närområdet med fokus på lokalhistoria. Det ämnesövergripande arbetet mellan 
de olika samhällsorienterade ämnena ämnar sig kanske allra bäst i närområdesstudier, 
då inte bara geografi går att fysiskt studera i närområdet utan även religion och 
samhällsfunktioner. I det centrala innehållet för årskurs ett till tre, i kunskapsområdet 
Att leva i närområdet som är detsamma för alla de samhällsorienterade ämnena, står det 
förutom fokus på hemortens historia även andra punkter i koppling till geografi, 
religionskunskap och samhällskunskap (Skolverket 2011b, s. 173).  
 

6.2.5 Svårigheter 
I resultatet identifieras två framförallt praktiska problem med att arbeta med 
närområdesstudier och lokalhistoria i undervisningen.  
 
I Cengelcis studie (2013 s. 1839) framkommer att skolor med olika socioekonomisk 
status har olika förutsättningar vad gäller finansiering av sådant som studiebesök. 
Studiebesök på olika institutioner är dock inte det enda sättet att studera den nära 
historien. Sanderoth, Werner och Båth (2009 s. 15) menar att närområdet som 
studieobjekt finns direkt utanför skolgården och sträcker sig till kommungränsen. 
Lokalhistoriska spår bör därför gå att observera i skolans närhet, och därför inte 
behöva kosta mycket eller något alls att genomföra.  
 
Angående finansiering av lärande utanför klassrummet beror det många gånger 
förmodligen på skolors olika förutsättningar att finansiera ett projekt. Alternativa 
finansieringsproblem nämns enbart i Cengelcis studie, men inte i någon av de 
skolexempel som tas upp i övriga studier. Därför är det svårt att uttala sig om 
kostnader för olika studiebesök, då denna diskussion inte baseras på annan 
information än att lärare i Cengelcis studie anser att det uppstår ekonomiska problem 
i samband med undervisning utanför klassrummet. Ett samarbete med en institution 
behöver kanske inte kosta något, men dock om orten är större kan transport kosta. 
Studiebesök av olika slag kan vara kostsamt, men för skolelever kan det på en del 
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institutioner vara gratis. Detta är enbart egna spekulationer, då detta framgår varken 
av resultat från studier eller den litteratur som studerats för bakgrundskapitlet.  
 
Ett annat mer praktiskt problem som framkommer i resultatet är att undervisning 
utanför klassrummet kräver mycket tid för planering och förberedelser (Cengelci 
2013, s. 1839). Även att disponera undervisningstiden för lokalhistoria så att annat 
stoff hinns med, samt framtagning av lokalhistoriskt material tas upp (Hultman 2012 
141, 195). Att framtagning av material för lokalhistoriskt arbete är ett tidskrävande 
arbete kan vara en anledning till att lärare väljer att arbeta mer med den nationella 
historien där färdiga läromedel finns att tillgå. Som redan har diskuterats under 
rubriken Källmaterial kan institutioner hjälpa till vid framskaffande av information och 
källmaterial (Sanderoth, Werner &Båth 2009, s. 92). Att planering och förberedelser 
för undervisning utanför klassrummet är mer tidskrävande än traditionell 
undervisning kan vara en annan anledning till att det väljs bort av lärare.  
 
Detta skulle då motsvara argumenten mot att arbeta med närområdesstudier och 
kanske lokalhistoria överlag, utöver det som kursplanen kräver. Det ska dock påpekas 
att det svårigheter och motargument som framkommer här är av mer allmänt 
praktiska slag. Ekonomiska problem och tidskrävande planering är inget unikt för just 
arbete med lokalhistoria eller historieundervisning i stort. Intressant att lyfta är att 
andra problem med arbete i lokalhistoria inte lyfts i studierna. De studier som 
studerats lyfter i princip enbart positiva aspekter och fördelar med arbete i 
lokalhistoria. Detta skulle kunna ligga till grund till mer forskning kring den didaktiska 
aspekten av undervisning i lokalhistoria. Hur hanterar lärare lokalhistoriskt arbete i 
exempelvis mångkulturella klassrum? Dagens klassrum är som bekant ofta 
mångkulturella, med elever som flyttar mellan städer och länder av olika anledningar.  
 

6.2.6 Samband och sammanhang 
De Lavas studie (2011 s. 51–52) är ett bra exempel på hur elever kan utveckla en 
djupare förståelse för historien på den lokala nivån genom att studera sambanden 
med händelser som sker på den nationella och globala nivån. Som det framkommer 
av resultatet får eleverna en förståelse för hur något som skedde utanför vår riksgräns 
kunde påverka situationen lokalt i Norrköping. Dessutom fick eleverna en chans att 
göra kopplingar mellan olika företeelser lokalt, som fattigdom och epidemi. Precis 
som Sanderoth, Werner och Båth (2009 s. 199) skriver är inte den egna orten en 
isolerad plats, utan den påverkas av sådant som händer på andra ställen i landet och 
världen.  
 
I kursplanen för historia betonas vikten av att eleverna utvecklar ett 
historiemedvetande och en förståelse för hur historien påverkar hur vårt samhälle ser 
ut idag och kan komma att se ut i framtiden (Skolverket 2011a, s. 6–7). Genom att 
diskutera hur dåtid, nutid och framtid hänger samman samt hur händelser på lokal, 
nationell och global nivå påverkar hur samhället förändras, utvecklas en djupare 
förståelse för historiska samband och sammanhang. Detta skulle, precis som i de 
Lavas studie (2011 s. 51–52), kunna ske genom att man använder en lokal 
utgångspunkt i undervisningen för att påvisa hur den lokala, nationella och globala 
historien hänger samman och hela tiden påverkar varandra.  
 
Även om lokalhistoriskt arbete enligt kursplan enbart är obligatoriskt för årskurs ett 
till tre kan lärare fortfarande använda sig av en lokalhistorisk utgångspunkt i sin 
historieundervisning. Det visar sig vara fördelaktigt att på olika sätt koppla samman 
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historien på flera nivåer. I resultatet framkommer att lärare kan göra detta på flera 
sätt, då framförallt i Gunnarsson studie (2007 s. 271, 273). Antingen arbetar man med 
en lokalhistorisk utgångspunkt i historien, för att sedan visa på samband på den 
nationella nivån. Eller så tar man utgångspunkt i den stora historien, för att sedan 
jämföra med det lokala eller låta lokala exempel konkretisera historien. Gunnarsson 
(2007 s. 270) menar att lokalhistoria konkretiserar historieämnet, då eleverna kan få 
studera lokalhistoriska exempel kopplade till deras närhet och verklighet. När 
historien konkretiseras på detta sätt får eleverna en möjlighet till en djupare förståelse 
för hur samhället förändras samt hur dåtid, nutid och framtid hänger samman. Detta 
skulle då kunna vara ett bra argument för att arbeta med en lokalhistorisk 
utgångspunkt i alla årskurser, då flera delar av kursplanen i historia kan belysas på 
detta sätt.  
 

5.2.7 Motivation och engagemang 
Skolverket (2013 s. 83) menar att elevers närhet och direkta koppling till ett 
studieobjekt, i detta falla den lokala historien, skapar ett intresse och engagemang. 
Detta framkommer även i resultatet, där lärare i Gunnarsson studie menar att 
eleverna lättare tar till sig historien som finns direkt kopplad till deras närhet, vilket i 
sin tur anses väcka ett naturligt intresse och engagemang hos eleverna (Gunnarsson 
2007, s. 270).  
 
Även Sanderoth, Werner och Båth (2009 s. 71) menar att när fokus läggs på elevernas 

egna verklighet blir de mer intresserade och motiverade att lära sig mer. Eleverna får 

en unik chans att dra nytta av sina egna erfarenheter och förkunskaper i 

undervisningen. I Gunnarssons studie framkommer att några lärare drar nytta av 

elevernas erfarenheter, förkunskaper och intresse för att skapa motivation i 

undervisningen (Gunnarsson 2007 s. 272). Kopplingen mellan den lokala 

anknytningen i autentiskt källmaterialet som belyser verklighetens personer visade sig 

skapa engagemang och intresse hos eleverna i de Lavas studie, då elevernas 

förkunskaper bidrog till mer djupgående frågor till materialet från eleverna (De Laval 

2011 s. 111, 112).  

Att arbete med lokalhistoria bidrar till att väcka elevers intresse och engagemang 
skulle då kunna anses vara en stor fördel med närområdesstudier och lokalhistorisk 
undervisning. Vid närområdesstudier studeras den historia som finns i elevernas 
närhet och egna livsvärld. Elever har naturligt en del förkunskaper när det kommer till 
det egna området som man kan bygga vidare på, och engagemanget kan öka när 
historien blir så pass konkret att de kan se, höra och uppleva den.  
 
En fråga som här uppenbarar sig är huruvida närområdesstudier påverkar de elever 
inte är födda och uppväxta på orten. De elever har inte någon närmare koppling till 
det fysiska området som studeras, väcks även deras motivation och intresse? En 
nyinflyttad elev, kanske från ett annat land, har inga förkunskaper angående området 
att bygga vidare på. Naturligtvis skulle närområdesstudier och lokalhistorisk 
undervisning kunna väcka även dessa elevers nyfikenhet, och kanske hjälpa dessa 
elever att känna en samhörighet med sitt nya område. Detta är dock inget som 
diskuteras i de studier som studerats för denna litteraturstudie, och hade kunnat vara 
en intressant utgångspunkt för vidare studier.  
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7. Avslutning/Slutsats 
Syftet med denna litteraturstudie har varit att genom att studera vad tidigare 
historiedidaktisk forskning, i relation till bakgrund och styrdokument, anser om hur 
närområdet som en resurs kan bidra till undervisningen i ämnet historia. Vad kan 
närområdet bidra med i form av kunskap och som ett utvidgat klassrum? 
Frågeställningarna som litteraturstudien avsett att besvara är följande:  
 

 Vad säger tidigare forskning om vad närområdet har att erbjuda som resurs i 
lokalhistorisk undervisning? 

 Vad anser tidigare forskning om vilka argument som finns för och emot att 
använda närområdet som ett komplement till den traditionella 
klassrumsundervisningen, d.v.s. att undervisa utanför klassrummet? 

 Hur påverkar närområdesstudier elevers motivation att lära i ämnet historia 
enligt tidigare forskning? 

 
Angående vad närområdet har att erbjuda som en resurs kan den konkreta, autentiska 
upplevelsen och autentiskt material främst belysas. Elever och lärare kan studera 
något som finns nära vilket skapar konkretion och möjligheten att inte enbart läsa om 
händelser och företeelser i en bok. Med hjälp av historiskt källmaterial kan lärare i sin 
tur skapa nytt material att använda i undervisningen, som svarar mot tänkta delar i 
kursplaner, mot elevers ålder och förkunskaper, frågor och likande. Det framkommer 
att närområdet kan erbjuda fysiska platser att besöka som historiska platser, museum, 
hembygdsgårdar och stadsarkiv. I närområdet kan muntliga källor så som experter av 
olika slag och äldre personer från orten erbjuda kunskaper.  
 
Argument för att utnyttja närområdet som komplement till traditionell undervisning 
är flera. Elever uppskattar avbrott i den så kallade vanliga undervisningen när de får 
gå ut och undersöka närområdet på olika sätt. Närområdet erbjuder som redan 
nämnts flera möjligheter till olika arbetssätt, och framförallt en möjlighet att arbeta 
ämnesövergripande. Att historien blir direkt kopplad till elevernas verklighet är ett 
annat argument till varför närområdet bör utnyttjas i större grad i undervisningen. Det 
har även visat sig att flera delar ur kursplanen i historia kan belysas ur ett 
lokalhistoriskt perspektiv. Det är ett sätt att konkretisera den annars så abstrakta 
historien. 
 
De argument som framkommit mot lärande utanför klassrummet, eller lokalhistoria i 
stort, är framförallt att det är tidskrävande. Att plocka fram källmaterial och skapa 
eget inlärningsmaterial åt eleverna tar tid. Planering och förberedelser av studiebesök 
och besök på andra platser i närområdet är mer krävande än traditionell 
klassrumsundervisning. Ekonomi är också ett problem som tas upp kring lärande 
utanför klassrummet. Dessa problem är egentligen av en allmänt praktisk karaktär 
som inte är unik i historieundervisning, och därför kan man fråga sig om lärare stöter 
på andra problem i arbete med lokalhistoria och närområdesstudier.  
 
Hur lärande påverkas av närområdesstudier i koppling till lokalhistorisk undervisning 
är främst att elevers motivation och engagemang ökar när de för chansen att studera 
sin närhet, när de kan gå ut och se, höra och uppleva historien. Avbrott från den 
vanliga undervisningen som lärande utanför klassrummet erbjuder ökar också 
elevernas intresse. Den lokalhistoriska utgångspunkten i relation till samhällets 
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förändringar och händelser i den nationella och internationella historien ger elever en 
möjlighet att få en djupare förståelse för samband och historiska sammanhang. Denna 
djupare förståelse kan öka elevers engagemang och lust att lära mera. Frågan som här 
uppenbaras är huruvida de skolor som framkommer i de studerade studierna enbart 
har elever från egna orten. Dagens skolor är ofta mångkulturella, och innebär att det 
kan finnas nyinflyttade elever som inte har koppling till området. Påverkas även deras 
intresse och motivation positivt? 
 
Sammantaget kan man säga att det finns flera fördelar med att arbeta med 
närområdesstudier och lokalhistoria i skolan. Både genom att belysa andra delar i 
kursplanen för historia men också för att förtydliga och konkretisera den lokala 
historien genom att lämna klassrummet och studera dess spår. Det finns en del 
nackdelar, som tiden och ekonomin som kan antas sätta stopp för att lärare väljer att 
arbeta utanför klassrummet med lokalhistoria.  
 
 

8. Vidare forskning 
I denna studie har det framkommit att lokalhistoria och närområdesstudier 
förkommer i hela grundskolan såväl som på gymnasium. Dock är lokalhistoria enligt 
kursplanen bara obligatoriskt för årskurs ett till tre. Endast en av de fyra funna 
studierna belyser specifikt arbete med lokalhistoria i grundskolans tidiga del. 
Sanderoth, Werner och Båth (2009 s. 110) skriver att undervisning i närområdet 
svarar särskilt väl mot yngre elevers krav på konkreta studieobjekt. Mot bakgrund av 
detta och kursplanens skrivningar om lokalhistoria i årskurs ett till tre, skulle en 
empirisk undersökning av lokalhistoriskt arbete i grundskolans tidiga del specifikt vara 
av intresse. Större delen av resultatet i denna studie berör äldre elever. Även om 
mycket i undervisning kan anpassas efter ålder skulle det vara av intresse att ta del av 
hur lärare i ämnet historia arbetar och tänker kring lokalhistorisk undervisning för 
yngre elever.  
 
Ytterligare intressant fråga att ställa sig i koppling till en sådan empirisk undersökning 
är att undersöka de problem som lärare stöter på i lokalhistorisk undervisning. Då 
syftar jag inte de till allmänt praktiska problem som ekonomi eller tidskrävande 
planering som framkommit av resultatet i denna litteraturstudie, utan de problem som 
unikt kan stötas på i arbete med lokalhistoria.   
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