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Abstract: 
 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om lärare på svenska skolor undervisar 
lokalhistoria i historieundervisningen för årskurs ett till tre. Inom ramen för detta syfte 
undersöktes om lokalhistoria inkluderas i historieundervisningen, vilka årskurser 
undervisningen sker i, hur ofta detta undervisas och vilka för- och nackdelar lärare kan 
se med denna undervisning. En nätbaserad enkät skickades ut till 525 rektorer som fick i 
uppdrag att skicka enkäten vidare till sina anställda. Det ledde till att 262 svar samlades 
in genom enkäten.  
   Resultatet visar att majoriteten av alla lärare i årskurs ett till tre undervisar 
lokalhistoria och att det blir vanligare ju äldre eleverna blir. I undersökningen utgick jag 
från att det finns tre olika former av närområdesstudier inom lokalhistoria. Dessa är 
tillfällen där eleverna får ta del av lokalhistoriska fakta genom dokument och berättelser, 
besök vid historiska miljöer och till sist tillfällen där eleverna får prova äldre sysslor och 
redskap. Den första formen var den mest vanliga och den sista formen var relativt 
sällsynt gentemot de andra formerna. Lärarna lyfter fram många fördelar med den 
lokalhistoriska undervisningen. De främsta fördelarna var att det utgår från det som 
ligger nära eleverna och på så sätt konkretiseras stoffet. De nackdelar som lyfts fram är 
att många lärare anser att det är svårt att hitta lokalhistoriskt material, att det kostar för 
mycket och att det är tidskrävande. 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Lokalhistoria, närområdesstudier, historieundervisning, historia. 
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Inledning 
 
I den svenska läroplanen Lgr11, förekommer begreppet lokalhistoria. I historieämnet 
används främst lokalhistoria i form av närområdesstudier. Dessa närområdesstudier 
stöds med sex punkter i det centrala innehållet av kursplanen i historia för årskurs ett till 
tre. Dessa sex punkter är: 
 

• Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel 
mark, vatten och klimat. 

• Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader, och vardagliga 
föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika 
perioder. 

• Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden. 
• Religioner och platser för religionsutövning i närområdet. 
• Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola. 
• Yrken och verksamheter i närområdet (Skolverket 2011, s.173). 

 
Närområdesstudier i lokalhistoria nämns även i syftesdelen där det beskrivs att eleverna 
ska få förståelse för sin egen lokalhistoria. Detta innebär att eleverna ska lära känna sitt 
närområdes historia genom att besöka lokala platser och prata med äldre människor från 
trakten (Skolverket 2011, s.172.). Skolverket (2011, s.177) beskriver även i 
kunskapskraven för de lägre åldrarna att eleverna genom närområdesstudier i den lokala 
historien ska få förståelse för hur natur och miljö påverkar var vi människor lever. De 
ska även kunna ge förklaringar till varför människor flyttar. Genom att eleverna 
undersöker sin hemorts historia ska de även kunna ge exempel på hur människor 
levnadsvillkor sett ut under olika perioder, de ska kunna spår av det förflutna i naturen 
och göra jämförelser mellan då och nu.  
   Vid grundlärarprogrammet på Högskolan Dalarna genomförs två examensarbeten. I 
det första examensarbetet skrev jag en systematisk litteraturstudie som sammanställde 
vad tidigare forskning tog upp gällande lokalhistoria i historieundervisningen. De fråge-
ställningar som besvarades var ”inkluderas lokalhistoria i historieundervisningen och 
vad påverkar dess utsträckning enligt tidigare forskning?”, ”på vilket sätt kan 
lokalhistoria inkluderas i historieundervisningen enligt tidigare forskning?” och ”vilka 
för- och nackdelar finns det med att knyta lokalhistoria till historieundervisningen enligt 
tidigare forskning?”. Den tidigare forskningen visade att undervisning i lokalhistoria 
förekommer på skolorna, men att det är lärarnas egna initiativ som påverkar den 
utsträckning som lokalhistoria har i historieundervisningen. Närområdesstudier i 
lokalhistoria kan inkluderas i historieundervisningen på många sätt men framförallt 
genom att eleverna får ta del av lokalhistoriska dokument och berättelser, besöka 
historiska platser samt pröva äldre sysslor och redskap. De fördelar som lyftes fram var 
att det kan konkretisera det historiska stoffet, skapa ett intresse för historieämnet hos 
eleverna och utveckla deras historiemedvetande. Den främsta nackdelen med den 
lokalhistoriska undervisningen var enligt den tidigare forskningen att det är tidskrävande 
eftersom lärarna själva måste finna eller skapa eget material.  
   I detta första examensarbetet noterade jag att det fanns relativt lite forskning inom 
området ”lokalhistoria i historieundervisningen”, speciellt för eleverna i de lägre 
årskurserna. Vilket jag finner oroväckande eftersom det nämns så tydligt i deras 
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kursplan för historia. Utifrån detta har jag valt att genom en empirisk studie undersöka 
om och hur undervisningen i lokalhistoria sker på lågstadieskolorna.  
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att genom en enkätundersökning undersöka om och hur 
lokalhistoria inkluderas i den svenska historieundervisningen och vilka möjligheter och 
utmaningar lågstadielärare kan se med undervisningen i lokalhistoria. Detta syfte 
konkretiseras med följande frågeställningar: 
 

1. I vilken utsträckning inkluderas lokalhistoria i historieundervisningen för årskurs 
ett till tre? 
 

2. På vilka sätt inkluderas lokalhistoria i historieundervisningen för årskurs ett till 
tre? 

 
3. Vilka för- och nackdelar ser lågstadielärare med undervisningen i lokalhistoria i 

historieundervisningen? 
 
 
Bakgrund 
 
Lokalhistoria i skolans läroplaner 
 
För att ge en förståelse för att lokalhistoria varit en del av de svenska läroplanerna under 
en längre tid ges en översiktlig bild över detta område. Denna översikt är väsentlig 
eftersom det ger en större förståelse för att lokalhistoria bör vara en naturlig del i 
historieundervisningen. 
   Redan i läroplanen Lgr 69 stod det tydligt att historieundervisningen i mellan- och 
högstadiet bör knyta an till hembygdens historia. Det var viktigt att läraren som 
undervisar om Sveriges historia knöt det historiska stoffet med kända händelser som 
skett i närområdet. Historieundervisningen borde även innehålla den lokala historien om 
närområdets gamla vägar, broar, sedvänjor, byggnader, minnesmärken och skildringar 
av män och kvinnor i bygdens historia inkluderas. Lokalhistoria var ett sätt att bemöta 
behovet av konkretiserat historiskt stoff (Hultman 2012, s.87). 
   Läroplanerna Lgr 62–69 beskrev ett ämne kallat ”Hembygdshistoria”, även kallat 
lokalhistoria. Hembygdskunskapens huvudsakliga syfte var att lyfta fram den lokala 
historien för att ge eleverna möjlighet att förstå samband och hjälpa eleverna att kunna 
orientera sig i sitt eget närområde (Hultman 2012, s.88). Hultman (2012, s.87) menar att 
undervisningen av hembygdshistoria även ansågs vara en viktig del eftersom det skulle 
hjälpa eleverna att lära känna sitt närområde och få en förståelse för händelser som skett 
i både Sverige och världen.  
   Hembygdskunskap som ämne fanns inte längre beskrivet i läroplanen Lgr80, detta 
eftersom man ville att lokalhistoria skulle vara en given del i undervisningen av de 
samhällsorienterade ämnena i alla grundskolans årskurser. För eleverna på lågstadiet 
skulle momentet ”Min egen historia” inkluderas. Det innebar att eleverna skulle få 
möjlighet att studera historiska minnen från hembygden och skapa en förståelse för hur 
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människor levt och verkat i närmiljön. I mellanstadiet arbetade eleverna istället med 
arbetsområdet ”Min släkthistoria”, eleverna skulle då kunna utföra skildringar med 
tidigare generationer och hur barn i andra länder lever. Eleverna på högstadiet arbetade 
med ”Min orts historia” och undervisningen förankrade då det historiska stoffet till 
elevernas egna närområde och verklighet (Hultman 2012, s.91). 
   I samband med att den svenska skolan decentraliserades skrevs läroplanen Lpo 94. I 
denna läroplan preciserades vilka kunskapsmässiga mål som eleverna skulle nå, men det 
beskrevs inte hur undervisningen skulle genomföras. Detta var ett medvetet val då man 
ville att de enskilda lärarna, skolorna och kommunerna själva skulle planera 
undervisningen eftersom eleverna har olika förutsättningar och behov (Hultman 2012, 
s.92).  
   Lokalhistoria nämns endast i samband med att den lilla och stora historien skulle 
studeras på en högre teoretisk nivå. Historiemedvetande blev det centrala begreppet i 
läroplanen (Hultman 2012, s.94). Hultman (2012, s.94) hävdar att i och med att 
tolkningsutrymmet var stort kunde det både leda till att det blev mycket undervisning i 
lokalhistoria och att det inte skedde alls.  
   I den aktuella läroplanen Lgr11 är historiemedvetande fortfarande ett centralt begrepp 
(Hultman 2012, s.96). Lokalhistoria har fått en större plats än i den tidigare läroplanen 
och tolkningsutrymmet har minskat. Ordföranden Hans Albin Larsson i Historielärarnas 
förening hävdar att det lokala perspektivet är tydligt i den aktuella läroplanen och att det 
är ett självklart inslag i historieundervisningen. Han menar att lokalhistoria bör tillämpas 
i alla skolans nivåer, dels för att eleverna ska lära känna sitt närområde och för att en 
större helhet kan illustreras genom lokalhistoria. Lokalhistoria nämns tydligt i historie-
ämnets kursplan för eleverna i årskurs ett till tre och går därför inte att väljas bort för 
dessa åldrar. I det centrala innehållet står det bland annat att eleverna ska ha förståelse 
om sin hemorts historia, vad platser i närområdet kan säga om olika människors 
levnadsvillkor, och kunna göra enkla jämförelser mellan då och nu. För eleverna i 
årskurs fyra till nio nämns inte lokalhistoria specifikt men det finns utrymme att använda 
lokalhistoria för att nå målen. Lokalhistoria kan konkretisera den globala historien och 
kan åskådliggöra historiemedvetande (Hultman 2012, s.97). I och med att 
historiemedvetande beskrivs vara ett centralt begrepp inom historieundervisningen vill 
jag förklara vad det är.  
 
Historiemedvetande 
 
Historiemedvetande är ett bärande begrepp inom historiedidaktisk forskning. Det 
introducerades i slutet av 1970-talet för att illustrera individers förhållande till de tre 
tidsdimensionerna dåtid, nutid och framtid. Historiemedvetande beskrivs vara en mental 
process där den samtida individen orienterar sig i tid med sina kunskaper och erfarenhet 
i historia (Hultman 2012, s.13). Skolverket (2013, s.69) förklarar att historiemedvetande 
handlar om att eleverna förstår sin tid och får perspektiv för det som skett och det som 
kommer att ske. Det utvecklas enligt dem om historieundervisningen har sin 
utgångspunkt i det som ligger nära eleverna (Skolverket 2013, s.83). Många historiker är 
eniga om att historiemedvetande utvecklas både i och utanför skolans värld. Varje 
människa möter historien och skapar föreställningar om det förflutna. Alla människor 
har ett mer eller mindre utvecklat historiemedvetande (Gunnarsson 2007, s.222–223).  
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Närområdesstudier 
 
Närområdesstudier är undersökningar i elevernas närområde. Det kan vara ett område på 
skolgården eller sträcka sig ända fram till kommunens gränser. Närområdesstudier är 
något som finns tillgängligt för alla och därför finns det stora möjligheter att inkludera 
det i skolundervisningen. Det finns fördelar med denna typ av studier och alla ämnen 
kan med fördel tillämpa det i undervisningen (Sanderoth, Werner & Båth 2009, s.15,87). 
Lokalhistoria är inte ett främmande begrepp i skolvärlden då det nämns i läro- och 
kursplaner. Andra begrepp som benämns i styrdokumenten är närmiljö, närområde, 
lokalsamhälle och hembygd (Sanderoth, Werner & Båth 2009, s.20). Närområdesstudier 
är något som kan ske på flera olika sätt och appliceras på alla åldersgrupper då det är 
möjligt att anpassa uppgifterna efter de förutsättningar som finns (Sanderoth, Werner & 
Båth 2009, s.86). Författarna lyfter fram att det finns fördelar med närområdesstudier. 
De menar att uppgifter som låter eleverna själva aktivt söka i sin egen omgivning har 
möjlighet att ge kunskaper som får djup förankring hos dem (Sanderoth, Werner & Båth 
2009, s.86).  
   Vid närområdesstudier i historieundervisningen är lokalhistoria studieobjektet. 
Närområdesstudier kan illustrera och konkretisera begrepp som är väsentliga i 
undervisningen i lokalhistoria. Dessa begrepp är till exempel: ”förändring”, 
”utveckling”, ”tillväxt”, ”orsak-verkan”, ”historiemedvetande”, ”nu-då-sedan” och 
”drivkraft” (Sanderoth, Werner & Båth 2009, s.106). Lokalhistoria är en del av ämnet 
historia som blir allt viktigare (Sanderoth, Werner & Båth 2009, s.93). 
   Närområdesstudier i lokalhistoria kan ske genom att eleverna får i uppgift att finna 
information om en plats historia. Material samt information om närområdet går bland 
annat att finna på biblioteket, arkiv, hembygdsföreningar och andra kulturinstitutioner. 
Eleverna får genom den lokalhistoriska undervisningen arbeta utifrån de tre perspektiven 
nutid, dåtid och framtid (Sanderoth, Werner & Båth 2009, s.142).  
   En förståelse för varför samhället ser ut som det gör är endast möjlig att få om man 
ställer frågan: ”hur var det förr?”. Hur långt det är möjligt att gå bak i tiden är beroende 
på vilket material som finns tillgängligt om platsen. Det material som kan användas är 
till exempel kartor, böcker, statistik och utsagor från äldre människor som bott på 
platsen en längre tid. Författarna menar att det är viktigt att poängtera för eleverna att det 
finns ett samband mellan ”den lilla historien” och ”den stora historien”. Att det som 
händer på lokal nivå påverkar det som sker ute i världen, och det som sker ute i världen 
påverkar det som sker lokalt. I undervisningen är det viktigt att låta eleverna fundera, 
reflektera och dra slutsatser om varför förändringar skett samt vilka förändringar som 
kommer ske i framtiden (Sanderoth, Werner & Båth 2009, s.92–93). Det finns många 
olika sätt att använda närområdesstudier i historieundervisningen. Ett enkelt sätt är att 
bland annat, låta eleverna reflektera över varför skolan ligger beläget som den gör, 
varför gator heter som de gör, vilka som bodde där och vad de sysslade med (Sanderoth, 
Werner & Båth 2009, s.122,125).  
   Sammanfattningsvis har lokalhistoria alltid funnits mer eller mindre i läroplanerna för 
den svenska skolan. Det är alltså ett viktigt arbetsområde i historieämnet. Lokalhistoria 
är ofta studieobjektet vid närområdesstudier i historieundervisningen. Närområdesstudier 
i lokalhistoria finns tillgängligt av alla eftersom det kan hittas redan på skolgården. Det 
är möjligt att få tag på lokalhistoriskt material gratis från olika lokala institutioner. 
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Tidigare forskning om undervisning av lokalhistoria  
 
Lokalhistoria i historieundervisningen 
 
Den tidigare forskning som sammanställdes i en systematiskt litteraturstudie hösten 2016 
visade att den mest avgörande faktorn för vilken utsträckning som undervisningen i 
lokalhistoria har är lärarnas egna initiativ och engagemang.  
   Hultman (2012, s.99) menar att undervisningen av lokalhistoria i grundskolans lägre 
åldrar inte går att väljas bort då det beskrivs tydligt i deras kursplan. Lärarna är särskilt 
viktiga för undervisningen i lokalhistoria, eftersom de själva valt att arbeta med det 
(Hultman 2012, s.133). 
   Forskningen visar även att det sällan finns läromedel som är kopplade till elevernas 
egna närområde och därför måste lärarna finna eller skapa eget material om närområdets 
lokalhistoria (Gunnarsson 2007, s.283). Hultmans (2012, s.201) och Gunnarssons (2007, 
s.284) studier betonar vikten av att lärarna har tillgång till ett kontaktnät i närområdet för 
att få tillgång till en stor mängd material. Det kräver oftast lärarnas egna initiativ för att 
skapa detta kontaktnät med samarbeten med olika organisationer i närområdet. Några 
exempel på organisationer lärarna berättat att de haft samarbete med är: arkeologer, 
hembygdsföreningar medeltidsföreningar, och museum. Dessa beskrivs vara viktiga 
bidrag till undervisningen då eleverna får delta i aktiviteter i sitt eget närområde. Vidare 
beskriver lärarna i Gunnarssons studie att de även samarbetar pensionärer som kan 
berätta om hur det var att leva förr (Gunnarsson 2007, s.267–268). 
   Ludvigsson har utfört en studie om lokalhistoria i svenska högskolor och universitet. 
Hans resultat är relevant för denna studie eftersom närområdesstudierna kan appliceras 
på alla åldersgrupper efter att de anpassats efter de förutsättningar som finns. 
Ludvigsson (2009, s.130) beskriver i sin studie att undervisningen av lokalhistoria ofta 
kopplas samman med närområdesstudier. Dessa närområdesstudier kan generellt sett 
sorteras i tre olika kategorier: tillfällen där eleverna får ta del av lokalhistoriska 
dokument och berättelser, får besöka historiska miljöer och till sist tillfällen där eleverna 
får prova äldre sysslor och redskap.  
   Hultman (2012, s.161) menar att det vanligaste sättet som eleverna får kontakt med 
lokalhistorisk information är genom att de får ta del av lokalhistoriska fakta via 
dokument, berättelser eller att de får intervjua äldre personer. Lärarna anser att det är 
särskilt viktigt med intervjuer för att eleverna ska få förståelse för vilka förändringar 
som skett i samhället under årens gång (Gunnarsson 2007, s.268). De fördelar som 
Ludvigsson (2009, s.133) kan se med denna metod är att det främjar studenternas 
färdighetsträning i att läsa och granska äldre texter. Vidare påpekar han att denna form 
av närområdesstudier endast är en förlängning av traditionell klassrumsundervisning och 
seminarium på högskolor. Han menar att andra former av närområdesstudier är att 
föredra då det finns större möjlighet att skapa intresse och ett bestående minne hos 
studenterna oavsett vilken åldersgrupp de tillhör. Ludvigsson (2009, s.161) beskriver att 
exkursioner i närområdet är en form av närområdesstudier som är att föredra. Det finns 
alltid platser att besöka i närområdet oavsett var man bor i landet. Några exempel är 
fornminnen, kyrkor, slott, borgar, stadsmiljöer, museer, sågverk, kulturlandskap och så 
vidare. Ett vanligt besöksmål för skolorna är stadsmiljön i närheten av skolan. 
Studenterna kan då få reflektera över varför platserna heter som de gör (Ludvigsson 
2009, s.135). Elever kan även besöka äldre byggnader och undersöka vilka som bott där 
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(Gunnarsson 2007, s.269). 
   Hultman (2012, s.140) lyfter fram exempel där eleverna provat olika sysslor och 
redskap. Dessa är att eleverna har huggit ved, stöpt ljus och kärnat smör. Eleverna kan 
vara delaktiga i utgrävningar, medeltida fester och marknader. Vid de medeltida 
marknaderna kan olika stationer ställas upp där eleverna och besökarna får prata om 
pilbågsskytte och rustningar, tova ull, leka lekar från medeltiden, baka bröd med mera 
(Gunnarsson 2007, s.268). Praktisk kännedom av de äldre teknikerna ger studenterna en 
bättre förståelse för hur de fungerar och vilka problem som uppstod vid användandet av 
dem (Ludvigsson 2009, s.132).  
 
Fördelar med undervisningen i lokalhistoria 
 
De Laval (2011, s.112) menar att eleverna ofta känner att den lokalhistoriska 
undervisningen är meningsfull eftersom den utgår från det som ligger nära eleverna. Hon 
hävdar att denna typ av undervisning har en förmåga att väcka föreställningar hos 
eleverna (De Laval 2011, s.106). Hultman (2012, s.163) beskriver att den lokalhistoriska 
undervisningen kan konkretisera det historiska stoffet och få eleverna att tänka i olika 
perspektiv. Det är enligt honom ett sätt att skapa ett intresse för historieämnet hos 
eleverna. Även Gunnarsson lyfter fram att ett intresse skapas då undervisningen utgår 
från vad som berör eleverna. Det är även ett sätt att låta eleverna använda sig av sina 
sinnen vilket ökar förståelsen för det som undervisas. Gunnarsson hävdar att när 
eleverna får känna historien nära ökar elevernas förståelse för att de deltar i historien och 
att det de gör påverkar framtiden. Eleverna får en förståelse för sambandet mellan orsak 
och verkan (Gunnarsson 2007, s.270). En annan fördel som lyftes fram i den tidigare 
forskningen var att eleverna får en helhetsförståelse då lokalhistoria kan koppla samman 
den lilla och stora historien (Hultman 2012, s.163). Även Gunnarsson (2007, s.273) 
beskriver att den lilla historien kan länkas samman med den stora historien, alltså att den 
lokalhistorien kan länkas samman med Sveriges eller världens historia. Lokalhistoria ger 
eleverna en överblick över hur samhället utvecklats över tid. Det innebär att eleverna får 
en förståelse för att samhället inte alltid sett ut som det gör idag, att det finns ett 
samband mellan förfluten tid, nuet och framtiden och det blir möjligt för eleverna att 
tänka tidsövergripande (Gunnarsson 2007, s.271).  
   En välplanerad undervisning i lokalhistoria främjar elevernas utvecklande av 
historiemedvetande. Alla historiska studier har ett värde i undervisningen, men den 
undervisning som aktiverar eleverna och stöttar dem i att reflektera i olika historiska 
perspektiv för att åskådliggöra förändringar är särskilt viktigt vid utvecklandet av 
historiemedvetande (De Laval 2011, s.111). Den historiska identiteten utvecklas i och 
med att eleverna får kunskap om sin egen historia samt att de lär sig om vad som hänt i 
historien (Gunnarsson 2007, s.281). Gunnarsson (2007, s.271) hävdar att om eleverna får 
kunskap om bygden så leder det till att eleverna kan känna trygghet och få förståelse för 
sin egen plats i samhället.  
   Undervisningen i lokalhistoria har möjlighet att engagera eleverna på ett annat sätt än 
vad den traditionella klassrumsundervisningen kan göra. Eleverna får göra en egen 
tolkning av den historia som finns i elevernas närområde (De Laval 2011, s.111). Även 
Hultman (2012, s.142).  lyfter fram att undervisningen av lokalhistoria låter eleverna 
upptäcka en helt ny historia i närområdet. Detta skapar enligt honom en viss närhet som 
gör att eleverna känner större mening med historieundervisningen. Både Ludvigsson 
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(2009, s.131) och Hultman (2012, s.178) förklarar i sina studier att närområdesstudier i 
lokalhistoria kan leda till att elevgruppen sammansvetsas och lär sig samarbeta då de 
oftast får i uppgift att arbeta tillsammans. De får även ta eget ansvar och redovisa vad de 
kommit fram till.  
   Lokalhistoria aktiverar eleverna på ett positivt sätt, pedagogiskt och didaktiskt 
(Hultman 2012, s.194). Arbetet med lokalhistoria möjliggör att eleverna får vara aktiva 
oavsett kunskapsnivå. Det diskvalificerar inte de svaga eleverna utan dessa kan delta i 
undervisningen utan att stöta på större problem. Det bidrar även till individualiserad 
undervisning (Hultman 2012, s.177).  
 
Nackdelar med undervisningen i lokalhistoria 
 
En av nackdelarna med lokalhistoria i historieundervisningen är att dokumenten oftast är 
skrivna på ett äldre språk som eleverna har svårt att förstå (De Laval 2011, s.77). 
Ludvigsson (2009, s.141) ser att det uppstå olika problem beroende på hur läraren väljer 
att undervisa. Om läraren väljer att berätta fakta för studenter och vara en guide kan det 
leda till att studenterna blir omotiverade och inte tar in informationen. Detta eftersom det 
är en mer passiv arbetsform. Ett annat sätt som läraren kan välja att undervisa på är att 
låta studenterna vara aktiva deltagare, men Ludvigsson hävdar att det kan vara ett 
problem eftersom det kräver avsevärt mer förberedelser. Utöver det finns det en risk att 
läraren inte får möjlighet att ge studenterna handledning och stöd eftersom studenterna 
försvinner åt olika håll. Det finns även en risk att studenterna endast tränar sin 
observationsförmåga och informationshämtning istället för att fördjupa sin förståelse och 
sitt historiemedvetande. Ludvigsson (2009, s.132) beskriver även att personalen på 
skolorna oftast har bristande erfarenheter och kunskaper om närområdesstudier i form av 
exkursioner, vilket blir ett hinder för att utveckla dessa. Studentgrupperna ökar och det 
blir svårare att samla alla elever och det kräver fler personal. Ekonomin kan även sätta 
stopp för denna typ av exkursioner eftersom man inte kan förvänta sig att eleverna själva 
ska bidra med pengar. Hultman (2012, s.124) menar däremot i sin studie att lärare inte 
ser att det ekonomiska är något besvär eftersom de ofta kan använda platser i närmiljön 
som är kostnadsfria. I hans studie beskriver lärare att lokalhistoriska projekt tar alldeles 
för lång tid och att de inte får tid att undervisa i andra områden. Det lokalhistoriska 
materialet måste även anpassas så att eleverna kan förstå det, de menar att gamla 
dokument inte sätter igång elevernas motivation eftersom de är vana med tv-spel och 
film (Hultman 2012, s.141). Lärarna anser även att det är svårt att hitta lokalhistoriskt 
material och att deras sökförmågor är begränsade. Det gör att det tar för lång tid att få 
fram material till den lokalhistoriska undervisningen (Hultman 2012, s.195). Hultman 
(2012, s.149) hävdar att lärarna själva måste skapa ett kontaktnät och samarbete med 
olika institutioner i närområdet för att få tillgång till lokalhistoriskt material. Den största 
nackdelen är enligt Hultman (2012, s.158) att lärarna själva måste ha engagemanget och 
drivkraften att bedriva undervisning i lokalhistoria. 
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Teoretiskt perspektiv 
 
I detta examensarbete diskuteras resultatet utifrån ett teoretiskt perspektiv. Det teoretiska 
perspektiv som jag valt att utgå utifrån är pragmatismen. Nedan beskrivs vad 
pragmatismen är och tankarna hos en av deras frontfigurer, John Dewey. 
 
Pragmatismen och John Dewey 
 
Kunskap är enligt pragmatismen sådant som människor kan använda sig av i vardagen 
och som hjälper dem att hantera de problem samt situationer som de möter. Dessa 
kunskaper ska även bygga på människors konkreta erfarenheter och verklighet. Det 
skiljer sig mot den klassiska filosofin som hävdar att kunskap är något abstrakt och 
tidlöst (Säljö 2011, s.177).  
   Pragmatikerna är emot att skolorna gör skillnad på skolans och elevernas värld. De 
hävdar att elevernas förståelse fördjupas om det stoff som undervisas ska knytas samman 
med elevernas erfarenheter. Dewey hävdade att det var viktigt att eleverna får möjlighet 
att lära sig genom sina sinnen (Säljö 2011, s.178). Undervisningen ska stegvis göra det 
möjligt för eleverna att få fördjupad förståelse av omvärlden baserat på deras egna 
erfarenheter. Enligt pragmatikerna är lärarnas främsta uppgift att organisera 
undervisningen så att den bygger vidare på elevernas erfarenheter. Utgångspunkten bör 
vara den enskilda individen istället för att vara centrerad kring läroboken (Säljö 2011, 
s.180).  
   Många teorier gör skillnad på teoretiska och praktiska kunskaper. Även här tänker 
pragmatismen på ett annat sätt, pragmatikerna anser att teori och praktik är nära 
sammankopplade. De menar att de praktiska handlingar människor gör inte kan ske utan 
reflektion och tänkande. En snickare kan till exempel inte bygga upp en vägg utan att ha 
teoretisk kunskap om hur dessa byggs för att vara funktionella (Säljö 2011, s.177). 
Dewey hävdade att det största problemet med skolan är att den överöser barn med 
information som ska memoreras mekaniskt. Det berör inte eleverna på djupet. Han 
kritiserade den konventionella undervisningen där eleverna ska kunna presentera en 
produkt, formel, definition, ett årtal och så vidare. På så vis lär sig elever saker utan 
sammanhang eller struktur. Han menade att skolan är för formell och abstrakt för att 
kunna tilltala och tillgodose elevernas behov (Säljö 2011, s.182). Han hävdade att 
undervisningen ska ha praktiska inslag för att underlätta för eleverna att ta till sig 
kunskaper. Dessa tankar är grunden till den kända formuleringen ”learning by doing” 
(Säljö 2011, s.176).  
   Pragmatismen hävdar att platsen har möjlighet till interaktion och lärande. De anser att 
fältstudier och det verkliga livet bör vara utgångspunkter i undervisningen (Szczepanski 
2008, s.18). Dewey framhåller att den fysiska miljön har möjlighet att ge eleverna 
autentiska upplevelser. Undervisningen bör kopplas till den fysiska närmiljön vare sig 
det är det språkliga, vetenskapliga eller historiska ämnesområde som berörs. 
Upplevelsen av den direkta erfarenheten är viktigare än lärandets former och verktyg 
(Szczepanski 2008, s.19).  
Eleverna lär sig genom att reflektera över sina erfarenheter med språket. Det innebär att 
eleverna ska ställa frågor, höra och ge förklaringar samt diskutera om sina erfarenheter 
(Säljö 2011, s.181).   
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Metod 
 
I den här delen av examensarbetet beskrivs denna studiens design, enkät som metod 
samt utformning och genomförandet av enkätstudien. 
 
Studiens design 
 
Denna studie har en kvantitativ ansats med enkät som metod. Detta för att få en 
representativ bild över den lokalhistoriska undervisningen i årskurs ett till tre på svenska 
skolor. Denna metod gör det möjligt att dra slutsatser om hur utbredd undervisningen i 
lokalhistoria är och vilken attityd lågstadielärare har till denna undervisning. Det är även 
möjligt att nå många respondenter från hela landet och om tillräckligt många svar samlas 
in är resultatet generaliserbart (Larsen 2009, s.24). 
 
Enkät som metod 
 
Denna studies data samlades in genom en nätbaserad enkät. Denna typ av enkät 
användes på grund av den begränsade tiden på tio veckor som getts till detta 
examensarbete. Vid en nätbaserad enkät registreras data av dem som besvarar frågorna 
och sammanställs automatiskt av programmet. Forskaren behöver därmed inte själv 
sammanställa den data som samlats in (Trost & Hultåker 2016, s.145). Detta var väldigt 
viktigt för mig eftersom det hade varit för tidskrävande att själv sammanställa alla svar. 
En annan avgörande faktor till detta val av metod är att en nätbaserad enkät är relativt 
lätt att sprida till många respondenter och är kostnadsfritt att använda (Trost & Hultåker 
2016, s.135). Det finns dock en risk för ett visst bortfall vid denna typ av enkät, detta 
eftersom alla respondenter måste ha tillgång till en dator, läsplatta eller mobiltelefon 
med internetuppkoppling (Trost & Hultåker 2016, s.135).  
   Enkätmetoden kan leda till en hög reliabilitet, det vill säga studiens tillförlitlighet, men 
då måste undersökningen vara standardiserad (Trost & Hultåker 2016, s.62). 
Standardiserad innebär att alla respondenter får frågor som är formulerade likadant 
(Trost & Hultåker 2016, s.57). På så sätt kan en annan forskare utföra samma 
undersökning vid ett annat tillfälle (Eliasson 2013, s.15). I och med att denna enkät sett 
lika ut för alla och skickas ut under samma tidsperiod så är denna enkät standardiserad. 
Enkäten är även bifogad för att en annan forskare ska kunna utföra samma studie.  
   Vid denna typ av studie är det viktigt att säkerställa att frågan mäter det som den är 
avsedd att mäta (Trost & Hultåker 2016, s.62). Det kan vara svårt att uppnå god validitet 
med en kvantitativ metod eftersom det är helt beroende på att forskaren ställer de rätta 
frågorna utifrån studiens syfte. Detta har jag försökt undvika genom att noga ha 
bearbetat frågorna för att vara säker på att de rätta frågorna ställs (Larsen 2009, s.26). 
 
Utformning av enkäten 
 
Den fullständiga enkäten med dess frågor finns att se i bilaga 1. Enkäten skapades i 
Google forms, ett nätbaserat enkätprogram. Detta program är kostnadsfritt att använda 
och skapar en enkät i ett format som de flesta enheter kan öppna (Trost & Hultåker 
2016, s.142). I början av enkäten skrevs en inledning för att beskriva enkätens syfte och 
motivera lärarna att besvara enkäten (Eliasson 2013, s.41–42). 



 

14 
 

 De första frågorna som lärarna möttes av i enkäten var av enklare karaktär. De variabler 
som undersöktes vid dessa frågor var kön, ålder, hur länge de arbetat som lärare, vilket 
län som arbetsplatsen är förlagd, om och i så fall hur länge de bott i samma närområde 
som sin arbetsplats, hur stor kunskap de har om lokalhistorian kring deras arbetsplats 
och om de är intresserade av lokalhistoria. Detta eftersom sådana frågor är lätta för 
respondenterna att besvara och det skapar en viss motivation hos dem att fortsätta 
besvara enkäten. De resterande frågorna formulerades utifrån de frågeställningar som 
denna studie ämnar besvara. Dessa frågor placerades under kategorier som skrevs utifrån 
resultatet i det första examensarbetet. Dessa kategorier var lokalhistorians plats i 
historieundervisningen, inkludering av lokalhistoria samt för- och nackdelar med 
lokalhistoria. De frågor som riktade in sig mot samma frågeställning placerades under 
samma kategori för att det skulle bli ett sammanhang mellan frågorna (Eliasson 2013, 
s.41). Denna enkät innehåller både öppna och slutna frågor. De öppna frågorna användes 
då frågan krävde en motivering eller då svarsalternativ skulle vara för ledande. I denna 
enkät användes till exempel en öppen fråga då respondenterna skulle beskriva vilka för- 
och nackdelar de kan se med undervisningen i lokalhistoria. Vid denna fråga var jag ute 
efter den uppfattning som lärarna själva hade och därför gavs inga svarsalternativ. 
Majoriteten av alla frågor var dock av sluten karaktär där respondenterna skulle välja ett 
eller flera svarsalternativ. Dessa frågor hade även ett alternativ där lärarna själva fick 
skriva ett svarsalternativ som de ansåg passa bättre. Detta eftersom det finns en risk för 
missförstånd mellan forskare och respondent vid de öppna frågorna (Eliasson 2013, 
s.37). Alla frågor som skrevs formulerades på ett tydligt sätt och ämnade att endast 
undersöka en variabel. De skrevs på ett sådant sätt att de inte var ledande eller ställd på 
ett sätt som får respondenten att känna att ett visst svar är bättre än något annat (Eliasson 
2013, s.39). 
   Det är viktigt att enkäten är ”lagom långt”. Det innebär att enkäten ska vara tillräckligt 
långt för att besvara alla variabler, men inte vara så lång att respondenten hinner tröttna 
(Eliasson 2013, s.41). Jag ville att alla respondenter skulle få frågor som är relevanta för 
honom eller henne. Därför utformades denna enkät så att den blev interaktiv, det innebär 
att det svar som ges på en fråga styr vilken den efterföljande frågan blir (Trost & 
Hultåker 2016, s.140). I denna enkät fick respondenterna frågan om de undervisar i 
lokalhistoria eller inte. Denna frågan var avgörande för vilka de efterföljande frågorna 
skulle bli. För lärarna som uppgav att de inte undervisar i lokalhistoria undersöktes dessa 
variabler: varför de inte undervisar i lokalhistoria, om de anser att lokalhistoria nämns i 
kursplanen, om de vill undervisa i ämnet och vad som hindrar dem från att undervisa i 
det.  
De lärare som uppgav att de undervisar i lokalhistoria fick istället besvara dessa 
variabler: vilken årskurs den lokalhistoriska undervisningen sker i och varför, hur många 
tillfällen per termin som eleverna får lokalhistorisk undervisning, om de vill undervisa i 
det oftare, vilka former av närområdesstudier de tillämpar i undervisningen samt de för- 
och nackdelar som de kan se med undervisningen i lokalhistoria. 
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Urval 
 
Den utvalda populationen för denna undersökning var lågstadielärare som undervisar i 
historia på svenska skolor. Detta eftersom syftet med studien är att undersöka 
lokalhistorians plats i historieundervisningen för årskurs ett till tre och dessa lärares 
tankar om denna undervisning. Via enkäten säkerställs att alla tillhör den utvalda 
populationen och att det finns respondenter från alla Sveriges län för att få en geografisk 
bredd. Det finns även en bredd i frågan om hur länge respondenterna varit verksamma 
som lärare och vilken ålder de har.  
 
Forskningsetiska aspekter 
 
Innan och under studiens genomförande utfördes etiska överväganden. För att en god 
forskning ska uppnås måste olika etiska krav uppnås. Vetenskapsrådet (2002, s.6) har 
utformat fyra krav för att skydda individer som delar i undersökningar. Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 
   Det första kravet, informationskravet innebär att alla deltagare ska få information om 
forskningens syfte och vilka villkor som gäller för deras deltagande (Vetenskapsrådet 
2002, s.7). I denna studie skrevs en inledning av enkäten där jag gav information om 
vem jag är, vad syftet med studien var och att deras deltagande är frivillig.  
   Samtyckeskravet innebär att alla deltagare i en undersökning själva har rätt att 
bestämma över sin medverkan. Detta krav är beroende av undersökningens karaktär. Vid 
en enkät till stora grupper krävs ej samtycke i förhand. Detta är särskilt viktigt då 
deltagarna är omyndiga (Vetenskapsrådet 2002, s.9). Vid min enkätundersökning 
samlades det inte in ett särskilt samtycke. Respondenterna fick information om att deras 
svar kommer delta i ett examensarbete och de fick själva bestämma om de vill delta i 
undersökningen eller inte. I och med att de själva valt att delta, tolkar jag det som om att 
de samtycker. 
   Nyttjandekravet innebär att de personuppgifter som samlas in vid en undersökning ska 
inte ges ut till andra forskare utanför forskningsområdet. De får inte heller användas i 
kommersiellt bruk eller andra syften som inte berör vetenskapen (Vetenskapsrådet 2002, 
s.14). Den information som deltagarna gett kommer endast att ingå i detta 
examensarbete. 
   Det sista kravet, konfidentialitetskravet, innebär att alla deltagares personuppgifter och 
konfidentialitet förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Det innebär även att 
personerna inte ska kunna identifieras i den vetenskapliga texten (Vetenskapsrådet 2002, 
s.12). I denna enkät uppgav respondenterna endast ålder, kön, hur länge de arbetar som 
lärare, i vilket län de bor och om de bor i närområdet kring sin arbetsplats. Dessa 
uppgifter kan inte identifiera vilka dessa personer är.  
 
Genomförande 
 
Eliasson (2013, s.45) beskriver att om populationen är de anställda hos en viss 
arbetsgivare är det möjligt att fråga denne om hjälp att sprida enkäten. Jag skickade 
därför ut enkäten tillsammans med en beskrivning till 525 slumpvis utvalda rektorer så 
jämnt fördelat som möjligt över alla Sveriges län. En sökning på internet om vilka 
kommuner som finns i de olika länen utfördes. Från varje län valdes ett minimum av 20 
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slumpvist valda kommuner ut. Via manuella sökningar på dessa kommuners hemsidor 
hittades rektorernas e-postadresser. Rektorerna fick ett mejl med information om 
enkäten och uppmanades att vidarebefordra enkäten till de anställda lärarna i årskurs ett 
till tre och sedan skicka ett svar tillbaka till mig där de uppger antalet lärare de skickat 
enkäten till.  
   Detta liknar ett snöbollsurval som är en variant på ett subjektivt urval. Det passar 
särskilt bra när forskaren endast känner till några e-postadresser till den grupp som den 
ämnar undersöka. Undersökningen startar hos dem man känner till och ber dem om hjälp 
att finna fler som tillhör den grupp som ska undersökas, på så sätt sprids undersökningen 
och man får fler svar (Eliasson 2013, s.50). Urvalet i denna studie var tvungen att 
begränsas eftersom det inte var möjligt att samla data från alla medlemmar i den 
populationen. Representationen blir bättre ju fler svar som fås, men av praktiska 
omständigheter som kostnader och tid var jag tvungen att göra ett urval (Trost & 
Hultåker 2016, s.37).  I mitt fall blev att skicka ut enkäten till totalt 525 rektorer från alla 
Sveriges län. Av alla 525 rektorer som fick ett mejl av mig, svarade 354 och sammanlagt 
hade de skickat ut enkäten till 458 lärare. Enkäten var öppen under en period på 14 dagar 
och under denna tid  svarade 304 lärare på enkäten.  
 
Analys 
 
Analysen av detta material syftar till att besvara den här studiens tre frågeställningar. En 
utgångspunkt i analysen var de kategorier som jag fann vid den systematiska 
litteraturstudie som utfördes i det första examensarbetet. Dessa kategorier var 
lokalhistorians plats i historieundervisningen, inkludering av lokalhistoria samt för- och 
nackdelar med lokalhistoria. Kategorin ”inkludering av lokalhistoria” omfattar de tre 
olika formerna av närområdesstudier i lokalhistoria: tillfällen där eleverna får ta del av 
lokalhistoriska fakta genom dokument och berättelser, besök vid historiska miljöer samt 
tillfällen där eleverna får prova äldre sysslor och redskap.  
   Studiens resultat bygger endast på det material som varje enskild deltagare har lämnat 
på sin enkät. Resultatet presenteras utifrån lärarnas ställningstagande och åsikter utan att 
bli förvrängda. Google forms skapade automatiskt cirkeldiagram av alla svar. Dessa 
granskades noga, det var tydligt att svaren vid flera frågor inte var lämpliga att 
presentera genom cirkeldiagram. En univariat analys användes för att analysera alla svar 
utifrån varje enskild variabel (Larsen 2009, s.59) Därför lästes även sammanställningen 
av rådata som tagits fram av Google forms flera gånger. Denna rådata överförde jag 
sedan till Excel för att lägga in dem i lämpliga diagram. De siffror som skrevs in 
kontrollerades flera gånger för att säkerställa att de stämde. Sedan utfördes en manuellt 
bivariat analys för att finna samband och skillnader mellan olika variabler (Larsen 2009, 
s. 63). 
 
Bortfall 
 
Denna enkät skickades till 525 rektorer, varav endast 354 rektorer svarade att de skickat 
vidare enkäten till deras anställda. Dessa rektorer uppgav att de sammanlagt skickat 
enkäten till 458 lärare. När enkäten stängdes hade 304 svar samlats in. Det innebär att 
158 lärare valt att inte delta eller inte fått informationen. Vid analysen visade det sig att 
många av de respondenter som inte undervisar om lokalhistoria i historieundervisning 
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inte var anställda för att undervisa historia. Denna enkät syftade att endast undersöka 
lärare som undervisar i historieämnet för årskurs ett till tre, därför exkluderades svaren 
från de nämnda deltagarna. Sammanlagt togs 42 respondenters svar bort från enkäten. 
Det innebär att resultatet endast inkluderar 262 respondenters svar. Denna 
undersökningsgrupp bestod av 250 kvinnor och 12 män i olika åldrar (figur 1) som varit 
aktiva olika länge som lärare (figur 2). Det kom in svar från alla Sveriges län (figur 3). 
 
Figur 1 

 

  
Figur 2 

 
 
Figur 3 
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Resultat 
 
I detta kapitel presenteras resultatet från enkätundersökningen. I första delen presenteras 
lokalhistorians plats i historieundervisningen. I denna del redovisas om undervisningen i 
lokalhistoria sker eller inte, vilka årskurser som denna undervisning sker i och hur ofta 
denna sorts undervisning förekommer varje termin per årskurs. I den andra delen 
redovisas hur lärare undervisar om lokalhistoria enligt tre olika former av 
närområdesstudier: Eleverna får ta del av historiska fakta genom dokument och 
berättelser, besök vid historiska miljöer och tillfällen där eleverna får prova sysslor och 
redskap. Fördelningen av dessa tre arbetssätt i den totala undervisningen av lokalhistoria 
presenteras sist i denna del. Slutligen redovisas de för- och nackdelar som lärarna kan se 
med undervisningen i lokalhistoria. 
 
Lokalhistorians plats i historieundervisningen 
 
Majoriteten, 93,5 procent, av alla respondenter uppger att de undervisar i lokalhistoria 
för eleverna i årskurs ett till tre. En liten del, 6,5 procent, av alla lärare som besvarat 
denna enkät svarade att de inte undervisar någon lokalhistoria alls i dessa årskurser (se 
bilaga 2, figur a). Dessa motiverar sitt val med att de inte har kunskaper om närområdets 
lokalhistoria, att lokalhistoria inte får plats i planeringen av historieundervisningen, att 
de är ointresserad av lokalhistoria eller att de är nyexaminerade lärare och har därför inte 
kommit så långt i planeringen (se bilaga 2, figur b).  
   Ungefär hälften av de 245 lärare som undervisar lokalhistoria utför denna undervisning 
i alla årskurserna på lågstadienivå (figur 4).  
 
Figur 4 

  
 
Dessa lärare beskriver att det är viktigt att undervisa i lokalhistoria i alla årskurserna 
eftersom lokalhistoria har en stor plats i kursplanen för historia. En lärare skriver till 
exempel ”Det är ett kunskapskrav i historia på olika sätt, dvs säga att jag MÅSTE 
undervisa om det. Det ingår i mitt uppdrag som lärare”. En annan vanligt förekommande 
motivering till detta val är att lokalhistoria är ett naturligt inslag i historieundervisningen 
eftersom det är något som ligger nära eleverna. Lärarna betonar vikten av att hålla 
historieämnet levande genom att i historieundervisningen inkludera sådant som händer i 
elevernas närområde och det som intresserar dem. Vidare hävdar dessa lärare att det är 
viktigt att låta eleverna möta lokalhistoria i olika nivåer beroende på vilken årskurs de 
går i. De förklarar att det är nödvändigt att ge eleverna lite information i taget istället för 
att ge dem all information på en och samma gång. Det är även viktigt enligt lärarna att 
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dela upp den lokalhistoriska undervisningen så att den anpassas till elevernas 
förutsättningar. Det kan till exempel vara svårt för elever i årskurs ett att läsa och skriva, 
då är det enligt lärarna bättre med diskussionsuppgifter. Eleverna i årskurs tre kan 
däremot få uppgifter där det krävs läs och skrivförmågor, som vid uppgifter där de ska 
undersöka själva eller finna information om en plats historia. Lärarna uppger att 
lokalhistoria har en förmåga att ge eleverna en känsla av trygghet, stolthet och 
hembygdskänsla samt att det kan leda till att eleverna utvecklar sin identitet. Några 
lärare beskriver att kunskaper i lokalhistoria är särskilt viktigt för nyanlända elever. En 
lärare skriver till exempel ”Vi har många nyanlända och det är bra att de får en bild och 
trygghet av orten de bor på”. Lokalhistoria anses även vara ett intressant ämne som kan 
ge eleverna kunskaper om sammanhang (se bilaga 2, figur c). 
   De lärare som inte undervisar lokalhistoria i alla årskurserna har uppgett att denna 
undervisning sker i en eller två årskurser. Svaren i enkäten visar att det blir vanligare 
med lokalhistorisk undervisning desto äldre eleverna blir. En femtedel av alla lärare som 
undervisar i lokalhistoria har uppgett att de endast utför denna undervisning i årskurs tre. 
Det är 7,3 procent undervisar lokalhistoria i årskurs två och 6,1 procent av lärarna har 
valt svaret att de endast undervisar lokalhistoria i årskurs ett (figur 4). Många lärare 
hävdar att den lokalhistoriska undervisningen lämpar sig bäst då eleverna är äldre. De 
förklarar till exempel att eleverna är mer mogna och mottagliga i den åldern, vilket 
enligt dem innebär att det finns större chans till intressanta diskussioner. De beskriver 
även att dessa elever kan läsa och skriva i större utsträckning, därmed kan de forska om 
området på egen hand. En lärare skriver ”Jag tycker att det passar den åldern bättre helt 
enkelt. De har lite lättare att förstå sammanhang och kan göra kopplingar till nutid”. Det 
som verkar vara det mest avgörande skälet till valet av årskurs är att det är i den 
årskursen som lokalhistoria beskrivs i den lokala kursplan som läraren följer. De 
beskriver även att lokalhistoria passar väl med de temaområden som de arbetar med i 
den årskursen. Några exempel på temaområden som lärarna anser lämpar sig väl i den 
lokalhistoriska undervisningen är, forntiden och istiden. Detta eftersom det går att se 
spår av dessa i närområdet. I andra fall beskriver lärare att de inte undervisar 
lokalhistoria i alla årskurserna eftersom de måste hinna med att undervisa om annat eller 
att de inte är verksamma lärare i alla årskurserna (se bilaga 2, figur d-h). 
 
De tillfällen där eleverna får lokalhistorisk undervisning 
 
De tillfällen där eleverna får lokalhistorisk undervisning ökar successivt i och med att 
eleverna blir äldre (tabell 1).  
 
Tabell 1 

 1-2 tillfällen 3-7 tillfällen 8-10 
tillfällen 

Fler än 10 
tillfällen 

Aldrig 

Årskurs 1 84 (34,3%) 79 (32,2%) 14 (5,7 %) 17 (6,9 %) 51 (20,9%) 
Årskurs 2 56 (22,8 %) 98 (40 %) 25 (10,2 %) 41 (16,8 %) 25 (10,2 %) 
Årskurs 3 35 (14,3 %) 69 (28,2 %) 44 (17,9 %) 71 (29 %) 26 (10,6) % 

 
Eleverna i årskurs ett är den årskurs som har störst andel svar på svarsalternativet aldrig. 
I de andra årskurserna halveras denna mängd och är ungefär lika för både årskurs två 
och tre. I årskurs ett är det lägsta antalet tillfällen mest vanlig, tillskillnad från årskurs tre 
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där det är mer vanligt att eleverna får lokalhistorisk undervisning fler än tio tillfällen per 
termin. I bilaga 2, figur i är det möjligt att se att en stor del av lärarna går emot sitt 
tidigare svar. Vid tillfällena i årskurs ett är det 24 procent av alla lärare som går emot sitt 
tidigare svar, vid årskurs två är det 18,8 procent och i årskurs tre är det 8,2 procent.   
 
Lokalhistoria i kursplanen för historia 
 
Majoriteten, 84,5 procent, av alla lärare som undervisar i lokalhistoria, anser att 
kursplanen i historia ger stöd för undervisningen i lokalhistoria. Av dessa uttrycker 
ungefär hälften att de inte vill undervisa i lokalhistoria oftare än de redan gör eftersom 
eleverna enligt dem får tillräcklig undervisning i lokalhistoria. En annan vanlig 
motivering är att de anser att lokalhistoria inte nämns i tillräckligt stor utsträckning för 
att de ska undervisa i det oftare. Det finns de lärare,12,6 procent, som uppger att de vill 
undervisa i det oftare. Det som hindrar dem är att de har för stora elevgrupper, att det är 
för tidskrävande och att det kostar för mycket. En lärare hävdar att det inte finns stöd för 
denna undervisning i kursplanen för historia och därför vill den inte undervisa i det mer 
än den gör (se bilaga 2, figur j & k). 
   Av de 17 lärare som inte undervisar i lokalhistoria beskriver 35,3 procent, att 
lokalhistoria nämns i kursplanen för historia. Dessa lärare har varit verksamma som 
lärare under olika lång tid, färre än fem år upp till över 20 år. Dessa beskriver även att de 
vill undervisa i lokalhistoria trots att de inte gör det just nu. Det som hindrar dem från att 
undervisa i det beskrivs vara att lokalhistoria inte får plats i planeringen för historie-
undervisningen, att lokalhistoria inte beskrivs i tillräckligt stor utsträckning i kursplanen 
för historia, att det är för tidskrävande, de har inte tillräckligt med material eller att deras 
kunskaper om närområdets lokalhistoria är bristande. 
   Vidare beskriver en tio lärare, 58,8 procent, av alla lärare som inte undervisar i 
lokalhistoria att de inte vet om lokalhistoria beskrivs i kursplanen för historia. 
Majoriteten av dessa har varit verksamma som lärare i färre än fem år. Dessa beskriver 
att de kanske vill undervisa i lokalhistoria i framtiden. Det som hindrar dem är att de inte 
har tillräckligt stor kunskap om hur den lokalhistoriska undervisningen ska gå till, det är 
tidskrävande att planera, att de inte har tillräckligt med material, deras kunskaper i 
lokalhistoria är bristande eller att de har åsikten att eleverna på lågstadier är för små för 
att ta del av den lokalhistoriska undervisningen.  
   Endast en lärare, 5,9 % procent, av alla lärare som inte undervisar i lokalhistoria 
hävdar att lokalhistoria inte nämns i kursplanen för historia. Hen uppger att den inte vill 
undervisa i lokalhistoria eftersom denne inte har något intresse alls av lokalhistoria (se 
bilaga 2, figur l & m).  
 
Olika sätt att inkludera lokalhistoria i historieundervisningen 
 
Lokalhistoriska fakta genom dokument och berättelser 
 
Majoriteten, 97,1 procent, av alla lärare som undervisar i lokalhistoria använder sig av 
den form av närområdesstudier där eleverna får ta del av lokalhistoriska fakta genom 
dokument och berättelser (se bilaga 2, figur n). De lärare som inte tillämpar denna form 
av närområdesstudier gav motiveringen att de inte har tillgång till sådant material.  
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   De lärare som använder denna form av närområdesstudier beskriver att de vanligaste 
platserna de får sitt material från är bland annat bibliotek, internet, personer som är 
kunniga om områdets lokalhistoria, museum och hembygdsföreningar (figur 5).  
 
Figur 5 

 
 
 
Utöver de svarsalternativ som jag skrivit beskriver några att de får sitt material från 
kollegor, turistbyrån och att de går på guidade turer i staden för att utöka sitt 
kunskapsförråd. 70 procent av dessa lärare hävdar att det är lätt att finna material till 
denna form av närområdesstudier. 18 procent har en motsatt attityd, de anser att det är 
svårt att hitta material. Av alla lärare som har svarat på denna enkät hävdar majoriteten, 
80 procent, att det är viktigt att ha ett samarbete med olika institutioner för att finna bra 
material att använda i den lokalhistoriska undervisningen (se bilaga 2, figur o & p). 
   Det är sedan intressant att veta hur denna form av närområdesstudier kan användas i 
den lokalhistoriska undervisningen. Det är mest vanligt att läraren eller någon annan 
berättar den lokalhistoriska informationen för eleverna (figur 6).  Lärarna lyfter även 
fram egna exempel som jag inte tagit med som svarsalternativ. Dessa var att eleverna 
fått åka på en bussresa med guide istället för stadsvandring, de har fått titta på internet 
för att hitta gamla bilder och många nämner stadsvandring med läraren som guide. 
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Figur 6 

 
 
 
Besök vid historiska miljöer 
 
96,7 procent av alla lärare uppger att de någon gång låter eleverna besöka historiska 
miljöer i den lokalhistoriska undervisningen (se bilaga 2, figur q). Resterande av lärarna 
låter inte eleverna besöka historiska miljöer. De motiverar detta med att elevgruppen är 
för stor, de har inte ekonomi nog, de har inte hunnit med det ännu, att det inte finns 
någon plats att besöka eller att det inte finns någon planering för att besöka historiska 
miljöer. De lärare som låter eleverna besöka miljöer besvarade att de vanligaste 
miljöerna var äldre byggnader, museum och fornminnen (figur 7). Några lärare gav 
sedan egna förslag som kyrkan, bibliotek, utgrävningar, hällmålningar, skog, gravkullar 
och statyer.  
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Figur 7 

 
 
 
Tillfällen där eleverna får prova äldre sysslor och redskap  
 
Lite mer än hälften, 57,5 procent, av alla lärare som undervisar lokalhistoria i 
historieundervisningen uppger att de låter eleverna prova äldre sysslor och redskap i den 
lokalhistoriska undervisningen. 42,5 procent av alla lärare låter alltså inte eleverna prova 
äldre sysslor och redskap i undervisningen (se bilaga 2, figur r). Hälften av dessa 
motiverar det med att de inte har tillgång till sådant material. En femtedel beskriver att 
det är på grund av tidsbrist. Eleverna är för små, det är svårt att genomföra och läraren 
inte tänkt på det är andra vanliga motiveringar (se bilaga 2, figur s). De lärare som 
uppgett att eleverna får prova sysslor eller redskap i den lokalhistoriska undervisningen 
fick beskriva vilka sysslor och redskap som eleverna fått prova. Det vanligaste var att 
eleverna fått leva som den vardagliga människan genom till exempel dramatiseringar, 
baka bröd eller matlagning samt att tova ull (figur 8). Några av lärarna hade egna 
exempel som att slå mynt, skapa lerskålar, skriva på griffeltavla, såga timmer för hand 
(två och två), tillverka redskap, göra upp eld med flinta, så och bereda lin, sameslöjd 
samt sköta hemsysslor. 
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Det är intressant att titta hur står utsträckning de tre olika formerna av närområdesstudier 
har i den totala mängden lokalhistorisk undervisning (figur 9).  
 
 
Figur 9 

 
 
 
Över hälften av den totala lokalhistoriska undervisningen består av tillfällen där eleverna 
får ta del av lokalhistoriska fakta genom dokument och berättelser. Den näst vanligaste, 
25,7 procent, är formen av närområdesstudier är tillfällen där eleverna får besöka 
historiska miljöer. Den minst vanliga formen av närområdesstudier på 19,5 procent är 
tillfällen där eleverna får prova äldre sysslor och redskap.  
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För- och nackdelar med undervisning i lokalhistoria 
 
De lärare som svarat att de undervisar om lokalhistoria i historieundervisningen lyfter 
fram många fördelar med denna sorts undervisning, men också några nackdelar. Lärarna 
fick själv skriva vilka fördelar och nackdelar de kan se med undervisningen i 
lokalhistoria. Många av deras svar går hand i hand och därför kan jag inte ge en exakt 
siffra på hur många lärare som sagt vad. Därför ger jag endast en sammanfattning på vad 
de skrivit utifrån teman som jag konstruerat efter en analys av materialet. De teman som 
förekom vid fördelar var: ”utgå från det som ligger nära eleverna”, ”konkretisering av 
stoffet”, ”visar samband”, ”trygghet och hemkänsla” och ”intresse”. Vid nackdelar fanns 
dessa teman: ”andraspråkselever”, ”tidskrävande”, ”brist på material”, ”ekonomi” och 
”brist på kunskaper” 
 
Fördelar 
    
I all undervisning är det viktigt att utgå från något som är ligger eleverna nära. Många 
lärare nämner att lokalhistoria är något som ligger nära eleverna. I och med att eleverna 
lever ”mitt i historien” kan de skapa en bild av hur det vara att leva som människa förr 
och på så sätt kan eleverna lättare ta till sig det historiska stoffet. Lokalhistoria har en 
möjlighet att få det historiska stoffet att kännas mer levande och mer verkligt, därför är 
det som lärs ut lättare för eleverna att komma ihåg. Det är även möjligt att faktiskt 
besöka de platser som undervisningen behandlar. Lärarna kan även visa gamla bilder på 
någon plats som eleverna väl känner till för att visa hur denna plats förändrats genom 
tiderna. Lokalhistoria kan exemplifiera den mer generella historien så att den blir mer 
konkret och begriplig för eleverna. Lärarna hävdar att eleverna lär sig bättre genom 
konkret undervisning. Denna form av undervisning gör att eleverna lättare kan jämföra 
dåtiden med samtiden och även reflektera över hur framtiden kommer att se ut. 
   Det är enligt lärarna bra att börja från det som ligger nära eleverna och vidga vyerna. 
Det är möjligt att koppla samman historiska skeenden i världen till det som hänt i 
elevernas egna närområde. Det blir lättare för eleverna att se sambandet mellan den lilla 
och stora historien. Lokalhistoria kan åskådliggöra sambandet mellan orsak och verkan, 
alltså varför förändringar sker. Eleverna får en förståelse över hur livet kunde se ut förr 
och varför utvecklingen har sett ut som den gjort under årens gång. De får insikt i att det 
som skedde förr har påverkat det samhälle de lever i och det kommer påverka framtiden. 
   Eleverna blir genom undervisning i lokalhistoria mer trygga i sig själva. Väldigt 
många skriver att det är viktigt att eleverna får kunskaper om sin egen hembygd och att 
det är allmänbildande, men det beskrivs inte tydligare. Några lärare skriver dock att det 
är viktigt att eleverna får kunskaper om sitt närområde för att de förhoppningsvis ska bli 
bättre att ta hand om och vårda den miljö som finns runt oss. De menar även att de 
hoppas att undervisningen ska förmedla en stolthet över elevernas ursprung. Det är även 
viktigt för utlandsfödda elever för att de ska lära känna sitt nya område och skapa en 
hemkänsla. Vidare beskrivs det att eleverna får lära känna sina rötter/sin nya miljö och 
därmed upplever samhörighet. Eleverna utvecklar en respekt för de äldre som hjälpt till 
att skapa det samhället som eleverna lever i som på många sätt är enklare än förut. 
   Eleverna tycker i de flesta fall att lokalhistoria är intressant. De kan knyta an till 
platsen vilket leder till att deras fantasi flödar och för intressanta diskussioner. Eleverna 
har även egna erfarenheter som kan knytas till undervisningen. Det finns ett naturligt 
intresse hos eleverna att få se, uppleva och höra hur människor i släkten och från 
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området levde förr i tiden. Lärarna menar att eleverna får ett ökat intresse för deras 
hemstad och historia. Det skapar även ett band mellan de äldre och yngre.  
   Några få lärare beskriver att den fördel som de kan se är att det nämns i kursplanen för 
historia i den aktuella läroplanen, Lgr 11.  
 
Nackdelar 
 
Över hälften av alla lärare som svarade på denna enkät kunde inte se några nackdelar 
med undervisningen av lokalhistoria. De nackdelar som nämns är att det kan vara svårt 
för elever som har svenska som andraspråk att hänga med i undervisningen. Språket blir 
ett hinder för dem. Det beskrivs även att det kan bli så att dessa elever känner sig 
exkluderade om undervisningen fokuserar för mycket på de andra elevernas eller 
områdets historiska rötter. Det finns även elever som inte bor på orten. En lärare menar 
att undervisning i lokalhistoria inte ger eleverna möjlighet att visa sina egentliga 
förmågor i historia.   
   En annan nackdel som tas upp är att det är väldigt tidskrävande att planera och utföra 
en lokalhistorisk undervisning, speciellt om undervisningen kräver att eleverna ska ta sig 
någonstans utanför klassrummet. Det finns även brist på material vilket leder till att 
lärarna själva måste skapa sitt eget material, vilket även det är tidskrävande. Lärarna 
beskriver att det är svårt att undervisa om lokalhistoria om läraren själv inte har lokal 
förankring eller av någon annan anledning inte har kunskaper om närområdets historia. 
De menar att det är svårt att hitta information om närområdets historia. Det kräver 
dessutom ett stort kontaktnät för att få ut så mycket som möjligt av den lokalhistoriska 
undervisningen. Många lärare hävdar även att det är svårt att förflytta en hel klass på 
grund av avstånd till historiska miljöer. De beskriver att det finns elever som inte trivs 
med att förflytta sig ur klassrummets trygga ramar och ut i det okända. Lärarna menar 
också att de inte har tillräckligt med ekonomi att undervisa i lokalhistoria eftersom det 
kostar för mycket att ta elevgruppen någonstans och det kan även krävas extra personal.  
    Det finns mycket att diskutera och tiden räcker inte till. Det får inte bli för mycket 
historia eftersom så mycket annat ska undervisas i historia och andra ämnen. Det 
beskrivs även att om lokalhistoria inte sätts in i ett större sammanhang och en tidslinje så 
kan elevernas historieuppfattning bli alltför fragmenterad och de kan sakna förståelse för 
orsak-verkan.   
 
Diskussion 
 
Detta kapitel är uppdelat i två delar. Det inleds med en metoddiskussion där 
genomförandets och metodvalet styrkor samt brister diskuteras. I den andra delen 
diskuteras resultatet utifrån denna studies frågeställningar och relateras till den tidigare 
forskningen, bakgrunden och pragmatismen.  
 
Metoddiskussion 
 
Mitt syfte med denna studie var att undersöka hur utbredd den lokalhistoriska 
undervisningen är och vilka för- och nackdelar som lärarna för årskurs ett till tre kan se 
med denna typ av undervisning. I och med att jag ville få en överblick över utbredningen 
av vissa förhållanden och åsikter var en enkätundersökning mest lämplig (Larsen 2009, 
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s.24). Det är därmed en styrka att jag valt en kvantitativ ansats för att få svar på mina 
frågeställningar.  
   Den enkät som skrevs för denna studie var nätbaserad. Det är en styrka eftersom denna 
kunde skickas ut till ett stort antal respondenter (Trost & Hultåker 2016, s.135). I denna 
typ av enkät sammanställs resultatet automatiskt, vilket ledde till att jag kunde få mer tid 
till att analysera och tolka resultatet (Trost & Hultåker 2016, s.145). En brist med denna 
metod är att det inte är lika lätt att kontrollera vilka som får enkäten samt att det kan ske 
ett visst bortfall om respondenterna inte kan öppna formatet på enkäten eller att de inte 
har tillgång till dator, läsplatta eller mobiltelefon med internetuppkoppling (Trost & 
Hultåker 2016, s.135). Detta har jag försökt att motverka genom att skriva enkäten i ett 
format som de flesta bör kunna öppna så länge de har internetuppkoppling. Jag förutsatte 
att lärare runt om i Sverige har tillgång till datorer. Det kan ses som en brist för denna 
studie, men jag tror att de flesta människor i Sverige nu för tiden har tillgång till datorer, 
smartphones eller surfplattor. I ett försök att få mer kontroll över vilka som fick enkäten 
skrev jag instruktioner i e-posten som skickades till rektorerna. I instruktionen gav jag 
information om vilken den utvalda populationen var, detta beskrevs även i inledningen 
av enkäten. En styrka med detta snöbollsurval är att enkäten ofta får en större spridning 
än om forskaren skickar ut enkäten till utvalda personer i den valda populationen. Denna 
typ av urval var ett måste för mig eftersom jag inte hade tillgång till lärares e-
postadresser. Jag ville att så många lärare som möjligt skulle få enkäten och därför 
krävdes det att enkäten spreds med hjälp av rektorerna. Rektorerna skickade sammanlagt 
enkäten till 458 lärare. När enkäten stängdes hade 304 svar samlats in. Vid analysen togs 
42 respondenters svar bort eftersom de inte tillhörde den ämnade undersökningsgruppen. 
En styrka med denna studie är att jag har gått igenom alla enkäter för att kontrollera att 
alla respondenter tillhör undersökningsgruppen. Med enkäten fick jag en stor spridning 
av svar, 262 lärare utspridda över hela Sverige godkändes för att delta i enkätens 
resultat. Denna grupp representerar hur det kan vara på skolorna runt om i Sverige. Det 
bästa för att visa hur det är på skolorna hade varit om jag hade fått svar från alla 
lågstadielärare i Sverige. Det hade dock varit omöjligt för mig att få svar från alla lärare 
i Sverige eftersom jag inte har tillgång till deras e-postadresser och för att studien var 
begränsad till en tio-veckorsperiod. 
   I enkäten ställdes både stängda och öppna frågor. Det finns styrkor och brister med 
båda formerna av frågor. Vid de stängda frågorna finns det svarsalternativ och det blir 
sällan missförstånd mellan respondent och forskare, det vill säga om frågorna är 
formulerade på ett tydligt sätt. Bristen är att det kan fattas svarsalternativ, detta har jag 
försökt att undvika genom att det respondenterna kunnat skriva eget alternativ även 
platser där de kunde kommentera lite längre. De öppna frågorna kan ge mer information 
än de stängda, men det är större risk för missförstånd (Eliasson 2013, s.37). Vid för- och 
nackdelar själva lärarna skriva sitt svar, det vill säga utan svarsalternativ. Jag gjorde det 
valet eftersom jag kände att, om jag gav lärarna alternativ, så skulle det vara för ledande. 
Det är en styrka eftersom jag inte påverkat lärarnas svar, bristen är att det kan ha skett 
missförstånd. Jag har endast kunnat tolka lärarnas kommentarer vid de öppna frågorna 
ordagrant. Det innebär att det kan ha skett missförstånd om lärarna inte skrivit sina 
tankar tydligt. Jag har försökt tolka deras svar i samband med vad de svarat tidigare för 
att minska risken för missförstånd. Frågorna som skrevs i enkäten blev skrivna utifrån 
denna studies frågeställningar. Jag har försökt formulera frågorna så tydligt som möjligt 
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och sett till att de endast ämnar få svar på en variabel. Fackuttryck som lärare känner till 
användes.  
   Denna studie har även följt några forskningsetiska aspekter för att en bra forskning ska 
ha uppnåtts. De etiska krav jag haft på min studie är en styrka eftersom jag varit väldigt 
noga med att följa de råd som vetenskapsrådet skrivit. 
   Vid analysen gick jag igenom alla svar noggrant. Den bivariata analysen har inte varit 
så omfattande som materialet gett möjlighet till. Det beror på tidsbrist. Det kan ses som 
en brist eftersom om jag kan ha missat intressanta resultat. Hade det funnit mer tid hade 
det varit möjligt att analysera materialet mer noga och det hade möjligtvis lett till fler 
intressanta åsikter. Jag har endast haft möjlighet att undersöka de mest uppenbara 
skillnaderna och likheterna. Det resultat som getts har analyserats flera gånger för att 
säkerställa att de stämmer, vilket kan ses som en styrka.  
   Jag anser att en av styrkorna med denna studie är att den har uppnått en hög validitet 
och reliabilitet. Enkäten är standardiserad, vilket innebär att alla respondenter har fått 
samma frågor (Trost & Hultåker 2016, s.57). I och med att enkäten är bifogad kan en 
annan forskare utföra exakt samma studie (Eliasson 2013, s.15). Alla frågor som skrevs i 
enkäten har noga framställts så att de kan svara de frågeställningar som denna studie 
ämnar besvara. Vilket betyder att den nått en hög validitet (Larsen 2009, s.26).  
 
Resultatdiskussion 
 
I denna del besvaras denna studies frågeställningar utifrån resultatet.  
 

1. I vilken utsträckning inkluderas lokalhistoria i historieundervisningen för årskurs 
ett till tre? 
 

2. På vilka sätt inkluderas lokalhistoria i historieundervisningen för årskurs ett till 
tre? 

 
3. Vilka för- och nackdelar ser lågstadielärarna med undervisningen av lokalhistoria 

i historieundervisningen? 
 
 
Lokalhistorians plats i historieundervisningen 
 
I resultatet blev det tydligt att majoriteten av alla lärare som besvarade denna enkät 
undervisar i lokalhistoria någon gång i årskurs ett till tre. Det innebär att det inte är alla 
lärare som undervisar i lokalhistoria. Det är intressant att diskutera varför dessa lärare 
inte undervisar i lokalhistoria. De mest intressanta motiveringarna var att de inte 
undervisar i det eftersom de inte är intresserade av det, att lokalhistoria inte får plats i 
historieundervisningen samt att de saknar tid och material. En intressant reflektion 
uppkommer när jag jämför dessa motiveringar med kommentarer från de lärare som 
undervisar i lokalhistoria. De lärare som undervisar i lokalhistoria anser till exempel att 
lokalhistoria har en väldigt stor plats i kursplanen för historia och att denna sorts 
undervisning ingår i uppdraget som lärare. Detta är samma åsikt som Hultman (2012, 
s.99) har om lokalhistorians plats i kursplanen för historia. Det finns dock några få lärare 
som är av helt annan åsikt än Hultman (2012, s.99). De hävdar att det inte finns stöd för 
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den lokalhistoriska undervisningen i kursplanen för historieämnet. Det är intressant att 
det är möjligt att tolka läroplanen på olika sätt. Detta kan vara för att lärare kan ha olika 
definition för begreppet ”lokalhistoria”. Resultatet hade kunnat se annorlunda ut om 
begreppet förklarats tydligare i instruktionen för enkäten. Det är särskilt 
uppseendeväckande att en av de lärare som anser att det inte finns stöd i läroplanen har 
arbetat som lärare i över 20 år. De lärare som har varit verksamma ett längre tag borde 
därför ha vetskapen att lokalhistoria bör tillämpas i historieundervisningen. Detta 
eftersom lokalhistoria har funnits med i alla läroplaner enligt Hultman (2012, s.87). 
Många lärare beskriver att de inte vet om kursplanen ger stöd. Det är förvånande att 
dessa lärare inte har denna vetskap. Alla lärare bör veta vad som står vid varje ämne i 
läroplanen eftersom det är utifrån denna som de bedömer eleverna. Det är ur ett 
pragmatiskt perspektiv viktigt att som lärare inkludera den närmaste omgivningen i 
undervisningen eftersom det ger eleverna meningsfulla erfarenheter (Säljö 2011, s.182). 
Det innebär enligt denna teori att de lärare som inte undervisar i lokalhistoria, inte heller 
fullföljer sitt läraruppdrag. Det kan vara så att dessa lärare inte känner till kursplanen så 
väl, men det är ingen godkänd anledning. Enligt mig måste alla lärare ha goda kunskaper 
om läroplanen eftersom de bedömer sina elever utifrån vad som står i den.  
   De lärare som inte undervisar i lokalhistoria motiverar även detta med att lokalhistoria 
inte får plats i planeringen i undervisningen. Det är märkligt att dessa lärare har denna 
åsikt eftersom så många andra lärare har den tiden. Majoriteten av lärarna som 
undervisar i lokalhistoria tillämpar till stor del närområdesstudier där eleverna får besöka 
historiska miljöer. De använder då ett pragmatiskt tänk på fältstudier. De anser att 
fältstudier i lokalhistoria bör vara naturliga utgångspunkter i historieundervisningen 
(Szczepanski 2008, s.18–19). De lärare som inte undervisar i lokalhistoria kan ha åsikten 
att lokalhistoria kräver stora temaarbeten som sker på sidan av den globala historian. Ur 
ett pragmatiskt perspektiv är detta inte fallet. Lokalhistoria är ett sätt att utgå från det 
som ligger eleverna nära och knyta detta samman med det som händer i världen (Säljö 
2011, s.179). Det liknar vad lärare i denna studie uttrycker vara en fördel med den 
lokalhistoriska undervisningen. De hävdar att lokalhistoria gör det möjligt att utgå från 
elevernas egna erfarenheter, intressen och närområde.  
 
Lokalhistoria i lågstadiets årskurser 
 
I enkäten kan man se att den lokalhistoriska undervisningen blir mer och mer vanlig ju 
äldre eleverna blir. För mig är det intressant att fokuset av lokalhistoria ligger i årskurs 
tre. Då det är en så viktig del i kursplanen av historia borde denna undervisning vara 
utspridd över alla årskurserna på lågstadienivå. Lärarna förklarar detta med att eleverna 
kan skriva och läsa i större utsträckning samt att eleverna är mer mogna och mottagna i 
årskurs tre vilket enligt dem innebär att det finns större chans till intressanta 
diskussioner. Jag tror att många av dessa lärare utgår från att den lokalhistoriska 
undervisningen innebär närområdesstudier där eleverna får ta del av lokalhistoriska 
dokument eller berättelser, vilket i princip är en förlängning av traditionella 
klassrumsundervisningen (Ludvigsson 2009, s.133). Även om pragmatikerna föredrar att 
fältstudier i lokalhistoria inkluderas i undervisningen, så är de även för denna typ av 
undervisning (Szczepanski 2008, s.18–19). Det är enligt pragmatismen väldigt viktigt att 
skolans värld knyts samman med elevernas värld. De menar att elevernas erfarenheter 
ska vara centralt och inte det som står i läroplanen. Enligt ett pragmatiskt perspektiv lär 
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sig elever genom att de får reflektera över sina erfarenheter med hjälp av språket (Säljö 
2011, s.180–181). I resultatet lyfter lärarna vikten av att undervisningen utgår från 
elevernas erfarenheter och intressen. Detta eftersom lärarna upplever att eleverna får ett 
större intresse för det stoff som lärs ut och att de blir mer mottagliga till informationen. I 
och med att lärarna anser att den lokalhistoriska undervisningen lämpar sig bäst när 
eleverna är äldre då de kan skriva, läsa och föra intressanta diskussioner i större 
utsträckning, så är det möjligt att tolka att även dem anser att språket är viktigt för 
elevernas lärande.  
 
Olika sätt att undervisa om lokalhistoria i historieundervisningen 
 
I enkäten var det tydligt att det vanligaste sättet att inkludera lokalhistoria i 
historieundervisningen är att eleverna får ta del av lokalhistoriska dokument eller genom 
berättelser, på andra plats kommer besök vid historiska miljöer, tillfällen där eleverna får 
ta del av sysslor och redskap är mest ovanliga. Detta stämmer överens med vad Hultman 
(2012, s.161) sett i sin studie. Det som hindrar lärarna från att tillämpa någon form av 
närområdesstudier är att de inte har tillgång till sådant material eller att de har bristande 
kunskaper i närområdets lokalhistoria. Enligt pragmatismen är det ett stort problem att 
lärarna inte har kunskaper i omgivningens historia (Säljö 2011, s.182). Lärarna i denna 
studie som har bristande kunskaper uppger även dem att detta är ett problem, men inget 
tyder på att de självmant försöker få en förståelse för lokalhistorian. En reflektion är att 
lärarna måste ta eget initiativ att lära sig detta, vilket Hultman (2012, s.158) beskriver 
vara en stor nackdel med den lokalhistoriska undervisningen. I och med att det är viktigt 
ur ett pragmatiskt perspektiv att ha dessa kunskaper är det oroväckande att detta ska bli 
beroende av lärarnas egna intresse. I min mening borde skolorna ge alla lärare 
information om lokalhistorian i elevernas närområden, hur denna undervisning bör 
bedrivas och varför denna undervisning är viktig.  
   Fältstudier i historiska miljöer och tillfällen där eleverna får prova äldre sysslor och 
redskap är mycket mer ovanlig än den där eleverna får ta del av lokalhistoriska fakta 
genom dokument och berättelser. Vilket är väldigt förvånande eftersom ur ett 
pragmatiskt perspektiv är dessa två former av närområdesstudier att föredra i 
undervisningen (Szczepanski 2008, s.18–19). Enligt pragmatismen är det viktigt att 
inkludera praktiska inslag där eleverna får använda sig av sina sinnen i undervisningen 
eftersom det underlättar för eleverna att ta till sig kunskaper (Säljö 2011, s.176). Många 
lärare i denna studie beskriver att fördelarna med undervisningen i lokalhistoria är att det 
finns möjlighet att låta eleverna använda sig av sina sinnen i undervisningen, vilket 
enligt dem underlättar lärandet. En stor del av de som inte låter eleverna prova äldre 
sysslor och redskap ger förklaringen att de inte har tillgång till sådant material eller att 
de inte tänkt på det. I min mening behöver det inte vara avancerade redskap, några av 
lärarna i denna studie ger exempel på sysslor som är tillgängliga för alla: slå mynt, skapa 
lerskålar, skriva på griffeltavla samt sköta hemsysslor. Alla lärare bör inkludera tillfällen 
där eleverna får använda sig av sina sinnen. Det är även tydligt att lärarna behöver mer 
information om den lokalhistoriska undervisningen eftersom många inte visste att ett 
möjligt alternativ att inkludera lokalhistorian på är att låta eleverna prova olika sysslor 
och redskap. Enligt pragmatismen är det viktigt att inte överösa eleverna med 
information som lärs mekaniskt (Säljö 2011, s.182). Därför bör lärarna inkludera fler 
tillfällen där eleverna får använda sina sinnen. 
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Ludvigsson (2009, s.161) har samma åsikt som pragmatikerna och menar att det finns 
väldigt många platser som går att besöka i undervisningen av lokalhistoria. Denna form 
av undervisning kan utföras kostnadsfritt genom att använda stadsmiljön eller det 
närmaste området kring skolgården. Jag tror att det har att göra med att många lärare tror 
att den lokalhistoriska undervisningen kräver ett besök på museum eller liknande. De har 
inte kunskaper om vilka platser som är möjliga att besöka. 
 
För- och nackdelar med undervisning i lokalhistoria 
 
Många av de fördelar som lärarna lyfter fram tas även upp i den tidigare forskningen. I 
denna studie är det väldigt många som uppger att fördelen med lokalhistoria är att 
eleverna får lära känna sitt närområde. Även Gunnarsson (2007, s.271) lyfter fram 
vikten av att eleverna lär känna sitt område. I denna studie är det svårt att tolka varför 
lärarna har denna åsikt. Några lärare har dock gjort ett försök att förklara sitt svar. De 
menar att om eleverna får kunskaper om sin hembygd finns det möjlighet att eleverna 
känner sig stolta över sin hembygd, de känner sig mer trygga i sig själva, och lär sig ta 
hand om den miljö som finns runt omkring dem. I resultatet beskrivs det även att den 
lokalhistoriska undervisningen är viktigt för nyanlända oavsett var dessa elever kommer 
ifrån för att de ska lära känna sitt nya område och skapa en hemkänsla till sitt nya 
område. Detta är intressant eftersom det även finns exempel på lärare som hävdar att 
elever med svenska som andraspråk. De menar att språket kommer vara en barriär som 
gör att eleverna inte kan hänga med och att dessa elever kan känna sig exkluderade från 
undervisningen. Jag tror att detta är helt beroende på hur läraren valt att lägga upp 
undervisningen. Det blir såklart svårare om inte omöjligt för vissa elever att intervjua 
sina släktingar. Därför håller jag med De Laval (2011, s.113) som skriver att det är 
viktigt att använda sig av material och uppgifter som alla elever kan ta del av. Hon 
menar att man inte kan anta att alla elever kan ta del av familjeberättelser. Det får mig 
även att fundera på om familjeberättelser verkligen är lokalhistoria. I mina ögon är det 
endast lokalhistoria om släkten funnits på samma område i flera generationer. I dagens 
samhälle flyttar människor mer och mer så många av eleverna i en klass har förmodligen 
inte den kopplingen till sitt närområde. Inom pragmatismen ser man att kunskap är något 
som hjälper människor lösa situationer de möter och något som de kan använda sig av 
(Säljö 2011, s.177). Enligt lärarna kan den lokalhistoriska undervisningen ge eleverna 
kunskaper som förbereder dem för att leva i samhället. I och med att nyanlända elever 
får denna kunskap får de förståelse för varför Sveriges samhälle ser ut som det gör. 
   En annan fördel som lärarna lyfter fram tas även upp i den tidigare forskningen. Det är 
att utgår från det som ligger nära eleverna. Det innebär att eleverna kan skapa en bild av 
hur det var förr och få en bättre förståelse för historien. Det konkretiserar det historiska 
stoffet och gör historien mer levande. Detta beskrivs även av De Laval (2011, s.106) och 
Hultman (2012, s.163). Lärarna i denna studie har en pragmatisk syn på lärande som 
innebär att eleverna lär sig genom konkret undervisning där eleverna får lära genom sina 
sinnen (Säljö 2011, s.178). Vilket är något som jag kan hålla med om. Det är lättare för 
elever att lära sig om de faktiskt får använda sig av sina sinnen i undervisningen.  
   I denna studie lyfter lärare fram att sambandet mellan den lilla och den stora historian 
kan tydliggöras genom att undervisningen utgår från lokalhistorian. En nackdel som 
lärare som lyfter fram är om lokalhistoria inte sätts in i ett större sammanhang och en 
tidslinje så kan elevernas historieuppfattning bli alltför fragmenterad och de kan sakna 



 

32 
 

förståelse för orsak-verkan. Jag anser att det är väldigt viktigt att läraren tydligt visar att 
det finns ett samband mellan det som hänt lokalt och det som hänt runt omkring, annars 
kommer eleverna inte ha förstått sambandet. Den lokalhistoriska undervisningen får 
enligt lärarna eleverna att reflektera om dåtiden, samtid och framtiden. Att det finns ett 
sammanhang mellan det som hänt, nu och det som kommer ske i framtiden. De kan 
försöka förutspå vad som kommer hända i framtiden. Jag tolkar det som om att de 
förklarar vad som kallas historiemedvetande. Ingen av lärarna nämner just det begreppet. 
Det de skriver är dock den beskrivning som skolverket (2013, s.69,83) använder för att 
definiera begreppet. Gunnarsson (2007, s.278) beskriver att en av fördelarna med 
lokalhistoria är att eleverna får möjlighet att utveckla sitt historiemedvetande då de får 
förståelse för att vi lever i ett större sammanhang. De kan reflektera över dåtid, samtid 
och framtid. Det är viktigt att eleverna utvecklar detta eftersom det är ett bärande 
begrepp inom historiedidaktik (Hultman 2012, s.13).  
   En nackdel som nämns i studien är att genom den lokalhistoriska undervisningen får 
eleverna inte möjlighet att visa sina egentliga kunskaper och förmågor i historia. Detta 
får mig verkligen att fundera över vad dessa lärare anser vara egentliga kunskaper och 
förmågor. Jag tror att dessa lärare går efter den konventionella undervisningen som 
innebär att eleverna ska ge ett rätt svar på en fråga. Denna typ av undervisning kritiseras 
av pragmatismen (Säljö 2011, s.182). Mina egenskaper av historia är att lärarna vill ha 
ett svar på en fråga. Jag anser att dessa lärare bör tänka om lite. För mig handlar historia 
om att få en förståelse för vad som hänt och få en förståelse för förändringar och vad 
man kommer ifrån. Gunnarsson (2007, s.289) är också av åsikten att det finns en bild av 
att historia innebär att komma ihåg årtal och lära sig om kungar. Hon menar att detta för 
förändras och att sprida att historia snarare handlar om att förstå sina rötter och varför 
livet är som det är. 
  Många lärare lyfter fram att den lokalhistoriska undervisningen är tidskrävande. Det tar 
tid att planera undervisningen, det tar tid att ta sig någonstans, det tar tid att finna 
material och det tar tid att anpassa materialet efter eleverna. Enligt mig kräver all 
undervisning tid och det är ingen anledning till att undervisa i lokalhistoria. Vidare 
beskriver lärare att det är svårt att hitta material och att det är svårt för lärare som inte 
har lokalhistorisk anknytning att undervisa det. Jag anser att man inte måste vara från 
orten för att känna ett intresse för dess historia, det behöver inte vara ett hinder för 
undervisningen. Vidare beskriver lärarna att det kräver ett stort kontaktnät för att få ut så 
mycket som möjligt av den lokalhistoriska undervisningen. Några lärare hävdar även att 
det är svårt att förflytta en hel klass på grund av avstånd till historiska miljöer. 
Ludvigsson (2009, s.132) skriver att en nackdel är att många lärare har bristande 
kunskaper. Det är det naturligtvis, men det är lärarens plikt att lära känna den eftersom 
det står så tydligt i kursplanen. Jag kan förstå att det kräver fler personal då 
elevgrupperna ökar. Däremot anser jag att det finns många platser att besöka som är helt 
kostnadsfria som ligger i närheten av skolområdet, vilket även är åsikt som Hultman 
(2012, s.124) har. Majoriteten av lärare undervisar om lokalhistoria och om de klarar det 
så borde de som inte undervisar i det klara av det med. Lärarna menar även att de inte 
har tillräckligt med ekonomi att undervisa i lokalhistoria eftersom det kostar att ta sig 
någonstans och det kan även krävas extra personal.  
   I den tidigare forskningen beskrivs den största nackdelen vara att undervisningen av 
lokalhistoria är beroende av att lärarna själva har engagemanget (Hultman 2012, s.158). 
Några få lärare beskrev att de sett samma sak. Många lärare vid motiveringen av valet av 



 

33 
 

årskurs där den lokalhistoriska undervisningen sker i, skriver de att de undervisar om det 
eftersom det är där det nämns i den lokala kursplanen. Det får mig att fundera på om de 
verkligen hade undervisat om det om det inte nämnts i den lokala kursplanen. För mig är 
det inte helt självklart att de gjort det eftersom det är deras enda motivering till att de 
undervisar om det. Vilket anses vara väldigt problematiskt enligt pragmatismen då de 
förespråkar denna typ av undervisning (Säljö 2011, s.182). Jag kan inte säga utifrån 
resultatet att undervisningen är helt beroende av lärarnas egna initiativ, men att det kan 
vara så att den lokala kursplanen har betydelse för undervisningen av lokalhistoria. 
 
Slutsats 
 
De slutsatser som jag kan dra utifrån det resultat jag fick från enkätundersökningen 
redovisas nedan. Majoriteten av alla lärare som undervisar elever i årskurs ett till tre 
undervisar lokalhistoria någon gång under de tre årskurserna. Några enstaka lärare väljer 
att inte undervisa i det eftersom de inte har tid, material eller helt enkelt inte är 
intresserad av det. Tillfällen där eleverna får lokalhistorisk undervisning blir mer 
frekventa ju äldre eleverna blir. Detta har med att göra att många lärare anser att 
eleverna måste kunna läsa och skriva för att kunna arbeta inom detta område. De 
beskriver även att de äldre eleverna är mer mogna, mottagna och öppna för intressanta 
diskussioner. Den mest avgörande faktorn för i vilken årskurs som den lokalhistoriska 
sker i verkar vara var det nämns i den lokala kursplanen som läraren följer. 
   Närområdesstudier i lokalhistoria kan generellt sett ske utifrån tre olika former. I 
denna studie visade sig att den form där eleverna får ta del av lokalhistoriska fakta 
genom dokument och berättelser är den mest vanliga. Detta är något de flesta lärare har 
tillgång till eftersom de kan hitta information från många olika källor. Denna form liknar 
den traditionella klassrumsundervisningen där elever får höra eller läsa det stoff de 
förväntas lära in. Den näst vanliga formen är tillfällen där eleverna får besöka historiska 
platser. Denna är mer ovanlig än den tidigare eftersom denna typ kräver att eleverna tar 
sig ut utanför klassrummet och vissa platser kostar att besöka. Denna form av 
närområdesstudier har större möjlighet att skapa upplevelser och bilder hos eleverna 
eftersom det konkretiserar stoffet. Den mest sällsynta formen är tillfällen där eleverna 
får prova sysslor och redskap. Det har visat sig att de flesta lärare inte har tillgång till 
sådant material, därför är detta mer ovanligt. Många av lärarna uppger även att de inte 
tänkt på att denna typ är möjlig att använda i undervisningen. Pragmatismen hävdar att 
lärare bör använda sig av fältstudier i undervisningen. Undervisningen i lokalhistoria kan 
ge eleverna upplevelser som de kan reflektera över genom att använda sig av språket.  
   Det som verkar påverka utsträckningen av lokalhistoria är den mån som lärarna känner 
till kursplanen i historia och vad som står i de lokala kursplanerna. I resultatet kan man 
se att de flesta som undervisar i lokalhistoria vet att detta stöttas i lokalhistoria. Vidare 
kan man se att majoriteten av de som inte undervisar i lokalhistoria, inte vet om det 
nämns i kursplanen. Många av lärare motiverar att de undervisar lokalhistoria i en viss 
årskurs eftersom det endast nämns där i den lokala kursplanen.  
   Det finns en mängd fördelar med att undervisa i lokalhistoria. De mest frekventa 
svaren jag fick var att det ger eleverna en känsla av trygghet och hemkänsla, att det utgår 
från det som ligger nära eleverna och att det konkretiserar stoffet. De flesta lärarna 
menar även att undervisningen i lokalhistoria kan åskådliggöra samband mellan den lilla 
och den stora historien samt varför förändringar sker. Detta gör att många lärare anser att 
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den lokala historian bör vara utgångspunkten i historieundervisningen för de yngre 
eleverna. Många av lärarna beskriver att eleverna utvecklar sitt historiemedvetande, utan 
att just använda sig av begreppet. Det innebär att eleverna får en förståelse för att vi 
lever i ett sammanhang, att de kan reflektera över dåtid, samtid och framtid. Hälften av 
alla lärare svarade att de inte kunde se några nackdelar med denna undervisningen. De 
nackdelar som uppkom var att det är tidskrävande, det är brist på material och kunskaper 
samt att ekonomin sätter stopp. I och med att det är brist på material och kunskaper 
kräver det att lärarna sätter sig in i ämnet och lägger ned tid på att lära sig detta. I vissa 
fall behöver lärarna själva skapa sitt eget material, vilket även det är tidskrävande. Det 
tar även mycket tid enligt lärarna om eleverna måste ta sig någonstans utanför 
klassrummet. En annan nackdel som lyfts fram är att det kostar för mycket att ta sig 
någonstans, det kan vara inträde eller att det kräver extra personal då elevgrupperna är 
stora. Det finns dock många historiska miljöer som är kostnadsfria att besöka.  
 
Vidare forskning 
 
I den systematiska litteraturstudie som utfördes i examensarbete 1 visade att det finns 
väldigt lite forskning i området ”lokalhistoria i historieundervisningen”. Detta 
examensarbete ämnade att få en bild av den utsträckning som lokalhistoria har i 
årskurserna ett till tre, hur denna undervisning går till och vilka för- och nackdelar som 
finns med denna undervisning. Det finns fortfarande ett behov att gå in djupare i lärares 
användande av lokalhistoria i historieundervisningen. Det kan vara intressant att 
använda sig av en kvalitativ metod för att få veta lärarnas eller elevernas tankar om 
lokalhistoria på djupet genom intervjuer.  
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Bilaga 1: Enkät 
 
 
 

Lokalhistoria i historieundervisningen  för 
årskurs 1-3 

 

Hej! 
 

Mitt namn är Lina Åkesson och jag studerar sista terminen på Grundlärarprogrammet 
inriktningen F-3 på Högskolan Dalarna. Jag tackar dig för att du har gått in på denna enkät 
och för att du tar dig tid att besvara den.  Syftet med denna undersökning är att ta reda på 
om och hur lokalhistoria inkluderas i historieundervisningen för årskurs 1-3 och vilka för- 
och nackdelar du som verksam lärare kan se med  denna undervisning. Det finns väldigt 
lite forskning om undervisning av lokalhistoria för lågstadieelever och därför är det särskilt 
viktigt att du tar dig tid att besvara denna enkät. Även om du inte undervisar i lokalhistoria 
är det viktigt att du deltar i studien, men  ditt deltagande är frivilligt. Undervisning i 
lokalhistoria innebär att historien i elevens egna närområde inkluderas i 
historieundervisningen på ett eller annat sätt. 

 
I och med  att jag ämnar att endast undersöka årskurs 1-3 ber jag vänligen att endast 
lärare som är verksamma i årskurs 1-3 besvarar frågorna. 

 
Vill du veta mer eller få ta del av resultatet? Kontakta mig genom mailen:   H11linak@du.se 

 
Tack ännu en gång! 

Med vänliga  hälsningar 

Lina Åkesson 

* Required 
 
 
 

Information  om  dig   
 
 

Denna enkät besvaras anonymt eftersom du inte kommer uppge några personuppgifter 
som  kan avslöja din identitet. Detta  för att värna om din integritet och för att du ska känna 
dig trygg att svara uppriktigt på frågorna. 

 
1. 

Kön: * 
Mark only one oval. 

 
Man 

 
Kvinna 

 
 

2. 
Ålder: * 
Mark only one oval. 

 
Yngre än 20 år 

 
21-30  år 
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31-40  år 
 

41-50  år 
 

51-60  år 
 

Äldre än 60 år



 
Hur har du arbetat  lärare?   
Mark only  

5  
 
6-10  
 
11-20   
 

 än 20  
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4. 
Var är din arbetsplats förlagd(län)? * 
Mark only one oval. 

 
Blekinge län 

Dalarnas län 

Gotlands län 

Gävleborgs län 

Hallands län 

Jämtlands län 

Jönköpings län 

Kalmar län 

Kronobergs län 

Norrbottens län 

Skåne län 

Stockholms län 

Södermanlands län 

Uppsala län 

Värmlands län 

Västerbottens län 

Västernorrlands län 

Västmanlands län 

Västra Götalands län 

Örebro län 

Östergötlands län



 
Hur har du bott i  din  
Mark only  

5  
 
6-10  
 
11-20   
 

 än 20  
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Jag har bott där i hela mitt liv 

 
Jag bor inte i samma närområde som min arbetsplats 

 
 

6. 
Hur stor  kunskap har du om lokalhistoria i närområdet av din arbetsplats? * 
Mark only one oval. 

 
Mycket stor 

Ganska stor 

Ganska liten 

Mycket liten 

Obefintlig 
 
 

7. 
Hur intresserad är du av lokalhistoria? * 
Mark only one oval. 

 
Mycket intresserad 

Ganska intresserad 

Ganska ointresserad 

Mycket ointresserad 

Jag vet inte vad det är 
 
 

Lokalhistorians plats  i undervisningen 
Syftet med  denna del av enkäten är att undersöka om och hur ofta du inkluderar 
lokalhistoria i historieundervisningen. 

 
8. 

Undervisar du om närområdets lokalhistoria i historieundervisningen? * 
Mark only one oval. 

 
Ja 

 
Nej         Skip to question 17. 

 
 

Lokalhistorians plats  i undervisningen



 
vilka   du om    

Mark only  
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Årskurs  1         Skip to question 10. 

Årskurs  2         Skip to question 11. 

Årskurs  3         Skip to question 12. 

Årskurs  1 och 2         Skip to question 13. 

Årskurs  2 och 3         Skip to question 14. 

Årskurs  1 och 3         Skip to question 15. 

I alla årskurser på lågstadienivå          Skip to question 16. 
 
 

Skip to question 21. 
 

Lokalhistorians plats  i undervisningen 
10.  

Varför undervisar du lokalhistoria endast i årskurs 1? *
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skip to question 21. 
 

Lokalhistorians plats  i undervisningen 
11.  

Varför undervisar du lokalhistoria endast i årskurs 2? *
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skip to question 21. 
 

Lokalhistorians plats  i undervisningen
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Varför undervisar du lokalhistoria endast i årskurs 3? * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skip to question 21. 
 

Lokalhistorians plats  i undervisningen 
13.  

Varför undervisar du lokalhistoria endast i årskurs 1 och  2? *
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skip to question 21. 
 

Lokalhistorians plats  i undervisningen 
14.  

Varför undervisar du lokalhistoria endast i årskurs 2 och  3? *
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skip to question 21. 
 

Lokalhistorians plats  i undervisningen 
15.  

Varför undervisar du lokalhistoria endast i årskurs 1 och  3? *
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skip to question 21.
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Lokalhistorians plats  i undervisningen 
16.  

Varför undervisar du lokalhistoria i alla årskurser på lågstadienivå? *
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skip to question 21. 
 

Lokalhistorians plats  i undervisningen 
17.  

Varför undervisar du inte i lokalhistoria? *
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.  
Anser du att kursplanen för historia ger stöd för undervisning av lokalhistoria? * 
Mark only one oval. 
 

Ja 
 

Nej 
 

Vet inte
 

19.  
Vill du undervisa i lokalhistoria? * 
Mark only one oval. 
 

Ja Nej 

Kanske
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Vad hindrar dig från att undervisa i lokalhistoria? (Du kan välja flera 
svarsalternativ och  även lägga till ett eget) * 
Check all that apply. 

 
Kursplanen ger inte tillräckligt med  stöd  för att undervisa i lokalhistoria. 

Jag har inte tillräckliga kunskaper om närområdets lokalhistoria. 

Jag har inget lokalhistoriskt material. 
 

Jag har inte tid att undervisa i lokalhistoria eftersom mycket annat ska  läras ut. 

Det är tidskrävande att planera och få fram lokalhistoriskt material 

Jag har inget intresse för lokalhistoria. 
 

Skolan har inte tillräckligt stor ekonomi för att undervisa i lokalhistoria. 

Jag har ansvar över en för stor elevgrupp. 

Jag vet inte hur undervisningen i lokalhistoria går till. 

Det kräver mitt egna initiativ. 

Undervisningen av lokalhistoria är inte av nytta för eleverna. 

Det finns ingen  lokalhistoria i närområdet som är av intresse. 

Other: 

 
Stop filling out this form. 

 

Inkludering  av lokalhistoria 
I denna del av enkäten är syftet att du ska  besvara hur lokalhistoria inkluderas i 
historieundervisningen. 
21.  

Hur ofta undervisar du i lokalhistoria per termin i årskurs 1? * 
Mark only one oval. 
 

1-2 tillfällen 
 

3-7 tillfällen 
 

8-10 tillfällen 
 

Fler än 10 tillfällen 
 

Inga tillfällen
 

22.  
Hur ofta undervisar du i lokalhistoria per termin i årskurs 2? * 
Mark only one oval. 
 

1-2 tillfällen 
 

3-7 tillfällen 
 

8-10 tillfällen 
 

Fler än 10 tillfällen 
 

Inga tillfällen
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Hur ofta undervisar du i lokalhistoria per termin i årskurs 3? * 
Mark only one oval. 

 
1-2 tillfällen 

 
3-7 tillfällen 

 
8-10 tillfällen 

 
Fler än 10 tillfällen 

 
Inga tillfällen 

 
Other: 

 
24.  

Vill du undervisa i lokalhistoria oftare? * 
Mark only one oval. 
 

Ja        Skip to question 25. 
 

Nej         Skip to question 28. 
 

Jag vet inte          Skip to question 30.
 
 

Inkludering  av lokalhistoria 
25.  

Varför vill du undervisa mer lokalhistoria? *
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.  
Vad hindrar dig från att undervisa mer lokalhistoria? (Du kan välja flera 
svarsalternativ och  även lägga till ett eget) * 
Check all that apply. 
 

Kursplanen för historia stödjer inte lokalhistoria 
 

Det finns inte tillräckligt med  tid 
 

Ekonomin är otillräcklig 
 

Jag vet inte hur jag ska undervisa i det 
 

Det krävs mer personal eftersom elevgruppen är för stor 
 

Jag har inte tillräckligt med  lokalhistoriskt material 

Det finns ingen  användbar lokalhistoria i närområdet 

Other:
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Här kan du lägga till ytterligare anledningar till vad som hindrar dig från att 
undervisa mer lokalhistoria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skip to question 30. 
 

Inkludering  av lokalhistoria 
28.  

Varför vill du inte undervisa mer lokalhistoria? (Du kan välja flera svarsalternativ 
och  även lägga till ett eget) * 
Check all that apply. 
 

Undervisningen av lokalhistoria är inte av nytta för eleverna 
 

Lokalhistoria har inte tillräckligt stor del i kursplanen 
 

Eleverna får tillräcklig undervisning i lokalhistoria 
 

Det är för tidskrävande 
 

Det kostar för mycket 
 

Jag vet inte hur jag ska undervisa i det 
 

Det är för stora elevgrupper 
 

Det finns mycket  annat som  ska läras ut i historieämnet 
 

Other:
 

29.  
Här kan du lägga till ytterligare anledningar till varför du inte vill undervisa mer 
lokalhistoria

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olika sätt att inkludera  lokalhistoria i 
historieundervisningen. 
Den andra delen av detta frågeformulär ämnar att besvara hur du inkluderar lokalhistoria i 
historieundervisningen. Det finns generellt sett  tre olika sätt  inkludera lokalhistoria: 
Eleverna får ta del av lokalhistoriska fakta genom dokument och berättelser, eleverna får 
besöka historiska miljöer och eleverna får prova  olika sysslor och redskap. 

 
 

Lokalhistoriska  fakta  geno m  dokument  och  berättelser 
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Får eleverna ta del av lokalhistoriska fakta genom dokument och  berättelser? * 
Mark only one oval. 

 
Ja        Skip to question 32. 

 
Nej         Skip to question 31. 

 
31.  

Varför får eleverna inte ta del av historiska fakta genom dokument och 
berättelser? *

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skip to question 39. 
 

Lokalhistoriska fakta genom dokument och  berättelser 
32.  

Var finner du den  lokalhistoriska fakta som eleverna får ta del av?  (Du kan välja 
flera svarsalternativ) * 
Check all that apply. 
 

Hembygdsföreningar 
 

Museum 
 

Arkiv 
 

Bibliotek 
 

Läromedel 
 

En person som är kunnig i traktens lokalhistoria 
 

Jag skapar eget material utifrån mina egna kunskaper 
 

Det finns ett arkiv på skolan som  alla lärare får ta del av 
 

Tidningar 
 

Tv 
 

Internet
 

33.  
Har du egna exempel på var du får det lokalhistoriska materialet ifrån?



 
 du att det är  att få tag på   

Mark only  
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Ja 

 
Nej 

 
Vet inte 

 
35.  

Anser du att det är viktigt att ha ett samarbete med  lokala  institutioner för att få 
tillgång till material? * 
Mark only one oval. 
 

Ja 
 

Nej 
 

Jag vet inte
 

36.  
Hur får eleverna ta del av lokalhistorisk fakta?  (Du kan välja flera svarsalternativ 
och  även lägga till ett eget) * 
Check all that apply. 
 

Lokalhistoriska dokument från till exempel arkiv eller hembygdsföreningar 
 

Personer från hembygdsföreningar, museum eller lokala institutioner berättar 
 

Lokalhistoriska dokument som jag skrivit 
 

Eleverna får ta del av historiska fakta genom att jag berättar 
 

Eleverna får delta  i dramatiseringar 

Eleverna får se på dramatiseringar 

Eleverna får se på film 

Eleverna får intervjua okända äldre personer från trakten 
 

Eleverna får intervjua släkt 
 

Stadsvandringar med  guide 
 

Stadsvandringar där eleverna själva agerar som guider 
 

En äldre  person från trakten kommer till klassen och berättar
 

37.  
Har du egna exempel på sätt som dina elever fått ta del av historiska fakta på?



 
du att din av där  får ta del  
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historiska fakta genom dokument och  berättelser sker tillräckligt  ofta? * 
Mark only one oval. 

 
Jag vill undervisa i det oftare 

 
Det är bra som  det är nu 

 
Jag vill undervisa i det mindre 

 
Jag vet inte 

 
 

Besök vid historiska miljöer 
39.  

Får eleverna besöka historiska miljöer i undervisningen av lokalhistoria? * 
Mark only one oval. 
 

Ja        Skip to question 41. 
 

Nej         Skip to question 40.
 

40.  
Varför får eleverna inte besöka historiska miljöer i undervisningen av 
lokalhistoria? *

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skip to question 44. 
 

Besök vid historiska miljöer
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Vilka historiska miljöer får eleverna besöka i undervisningen av lokalhistoria? 
(Du kan välja flera svarsalternativ) * 
Check all that apply. 

 
Hembygdsföreningar 

 
Museum 

 
Stadsmiljön 

 
Äldre byggnader 

 
Ruiner 

Slott 

Borgar 

Fäbodar 
 

Industrier 
 

Kulturlandskap 
 

Fornminnen 
 

Sågverk och liknande 
 

42.  
Har du egna exempel på historiska miljöer som dina elever fått besöka?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43.  
Anser du att din undervisning av lokalhistoria där eleverna får besöka historiska 
miljöer sker tillräckligt  ofta? * 
Mark only one oval. 
 

Jag vill undervisa i det oftare 
 

Det är bra som  det är nu 
 

Jag vill undervisa i det mindre 
 

Jag vet inte
 
 

Äldre sysslor och  redskap 
44.  

Får eleverna prova  äldre sysslor och  redskap i undervisningen av lokalhistoria? 
* 
Mark only one oval. 
 

Ja        Skip to question 46. 
 

Nej         Skip to question 45.
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Varför får eleverna inte prova  äldre sysslor och  redskap? * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skip to question 49. 
 

Äldre sysslor och  redskap 
46.  

Vilka äldre sysslor och  redskap får eleverna prova  i undervisningen av 
lokalhistoria? (Du kan välja flera svarsalternativ) * 
Check all that apply. 
 

Hur det var att leva som den  vardagliga människan, exempelvis genom att 
dramatisera 

Hur det var att leva som den  kungliga människan, exempelvis genom att 
dramatisera 

Stöpa ljus 
 

Tova ull 
 

Smide 
 

Baka bröd eller laga  mat 
 

Hugga ved 

Kärna  smör 

Mjölka kor 

Bygga  gärdesgård 
 

Arrangera en medeltidmarknad
 

47.  
Har du egna exempel på sysslor och  redskap som dina elever fått prova  på?
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Anser du att din undervisning av lokalhistoria där eleverna får prova  äldre 
sysslor och  redskap sker tillräckligt  ofta? * 
Mark only one oval. 

 
Jag vill undervisa i det oftare 

 
Det är bra som  det är nu 

 
Jag vill undervisa i det mindre 

 
Jag vet inte 

 
 
 

Inkluderingen  av  lokalhistoria  i  historieundervisningen 
  

 
 

Här nedan vill jag att du uppskattar hur stor del varje kategori har i den totala 
undervisningen av lokalhistoria, tänk på att de tre val du väljer tillsammans ska bli 100 %. 
49.  

Hur stor  del av den  totala  undervisningen av lokalhistoria är tillfällen där 
eleverna får ta del av historiska fakta genom dokument och  berättelser? * 
Mark only one oval. 
 

0 % 
 

10 % 
 

20 % 
 

30 % 
 

40 % 
 

50 % 
 

60 % 
 

70 % 
 

80 % 
 

90 % 
 

100 %



 
Hur stor  del av den  totala  av är  
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eleverna får besöka historiska miljöer? * 
Mark only one oval. 

 
0 % 

 
10 % 

 
20 % 

 
30 % 

 
40 % 

 
50 % 

 
60 % 

 
70 % 

 
80 % 

 
90 % 

 
100 % 

 
51.  

Hur stor  del av den  totala  undervisningen av lokalhistoria är tillfällen där 
eleverna får prova  äldre sysslor och  redskap? * 
Mark only one oval. 
 

0 % 
 

10 % 
 

20 % 
 

30 % 
 

40 % 
 

50 % 
 

60 % 
 

70 % 
 

80 % 
 

90 % 
 

100 %
 
 

För- och  nackdelar med undervisning av lokalhistoria 
Den sista delen av denna enkät ska besvara vilka för- och nackdelar du kan se med  att 
inkludera lokalhistoria i historieundervisningen. 
52.  

Vilka fördelar  kan du se med  undervisningen av lokalhistoria? *
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Vilka nackdelar kan du se med undervisningen av lokalhistoria? * 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54.  
Anser du att kursplanen i historia stödjer undervisningen av lokalhistoria? * 
Mark only one oval. 
 

Ja 
 

Nej 
 

 
Kanske

 
55.  

Vilken är den mest avgörande faktorn för att undervisningen i lokalhistoria sker? 
* 
Mark only one oval.

 
 
 
 
 
 
 

arbetar 

Mitt egna initiativ och engagemang 
 
Kursplanen i historia 
 
Elevernas vilja att det ska  ske 
 
Undervisning i lokalhistoria är ett obligatoriskt moment på den skola där jag 
 
 
Other:

 
56.  

Undervisar din skola lokalhistoria i tillräckligt  stor  utsträckning enligt dig? * 
Mark only one oval. 
 

Ja 
 

Nej det behövs mer undervisning i lokalhistoria 

Det behövs mindre  undervisning i lokalhistoria 

Det behövs inte alls 

Jag vet in
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Bilaga 2: Figurer  
 
Figur a 

 
 
Figur b 

 
 

93,5% 

6,5% 

Undervisar du om närområdets lokalhistoria i 
historieundervisningen?

Ja

Nej

3
3

2
3

2
4

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Jag har inte tillräckliga kunskaper i lokalhistoria

Jag är ny som lärare och har inte kommit så långt i planeringen

Jag har inget intresse av lokalhistoria

Jag undervisar i en årskurs ett, vi jobbar inte så mycket med historia

Jag saknar material och tid

Lokalhistoria får inte plats i planeringen för historieundervisningen

Motivering till varför lärarna inte undervisar om 
lokalhistoria 
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Figur c 

 
 
Figur d 

 
 
Figur e 

 
 

22

12

3

40

4

2

23

4

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Jag har valt att planera den lokalhistoriska undervisningen så att 
eleverna möter lokalhistoria på olika nivåer beroende på årskurs

Jag inkluderar lokalhistoria när intresset kommer under olika tider på 
året

Jag arbetar i en klass med elever ifrån årskurs 1-3 

Lokalhistoria lyfts fram som viktigt i läroplanen(Lgr11)

Det är intressant, givande, roligt osv. 

Det ger eleverna kunskaper om sammanhang

Lokalhistoria är ett naturligt inslag i undervisningen

Det ger eleverna en hemkänsla, stolthet och trygghet i sitt hemområde

Eleverna utvecklar en självkänsla och identitet

Motivering till varför lärarna undervisar lokalhistoria i 
årskurser på lågstadiet

12
1

2

0 2 4 6 8 10 12 14

Jag undervisar endast i årskurs ett
Lokalhistoria är lagd i årskurs ett i den lokala kursplanen

Det är första året jag arbetar som lärare

Motivering till varför lärarna endast undervisar 
lokalhistoria i årskurs ett

1

12

3

2

0 2 4 6 8 10 12 14

Tradition

Lokalhistoria är lagd i årskurs två i den lokala kursplanen

Lokalhistoria passar väl med de temaområden som undervisas i årskurs 
två

Jag undervisar endast i årskurs två

Motivering till varför lärarna endast undervisar lokalhistoria i 
årskurs två
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Figur f 

 
 
Figur g 

 
Figur h 

 

20

21

2

6

1

0 5 10 15 20 25

Lokalhistoria är lagt i årskurs tre i den lokala kursplanen

Lokalhistoria lämpar sig bäst i årskurs tre då eleverna är äldre

Det är första året som jag arbetar som lärare

Lokalhistoria passar väl med de temaarbeten som undervisas i …

Jag undervisar endast i årskurs tre

Motivering till varför lärarna endast undervisar lokalhistoria 
i årskurs tre

621

0 1 2 3 4 5 6 7
Den skola jag arbetar på har endast årskurs ett och två

Motivering till varför lärarna undervisar lokalhistoria i 
årskurs ett och två

11
8

6
9

3

0 2 4 6 8 10 12

Den lokala kursplanen har lagt lokalhistoria i årskurs ett och två
Det är en lämplig ålder 

Jag har inget tema för lokalhistoria i årskurs ett 
I årskurs ett undervisar jag i annat som måste hinnas med

Jag undervisar endast i årskurs två och tre

Motivering till varför lärarna undervisar lokalhistoria i 
årskurs två och tre
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Figur i 

 
 
Figur j 

 
Figur k 

 

3
1

22 4
12

3

39

1 1

20 4

4

3

23 2
4

2

3

3

2

19

9

6

5
2

5

1

51

3

8

12 2

10

63

3

5

9
8

44

1

1

2

3

2

5

2

3

3

10

7

1
9

8

26

1

2

14

2

7
2

13
17

1

29
18

2

21
1

10
19

18

1
2

9

13
2

1

8 9

1

6

1

1

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 1-
2 

Åk 2-
3 

Åk 1 
& 3

Åk 1-
3 

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 1-
2 

Åk 2-
3 

Åk 1 
& 3

Åk 1-
3 

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 1-
2 

Åk 2-
3 

Åk 1 
& 3

Åk 1-
3 

Tillfällen i årskurs 1 Tillfällen i årskurs 2 Tillfällen i årskurs 3

Fördelning av tillfällen för lokalhistorisk undervisning i de 
olika årskurserna

1-2 tillfällen 3-7 tillfällen 8-10 tillfällen Fler än 10 Aldrig

84,5% 

0,8% 
14,7% 

Anser du att kursplanen i historia stödjer undervisningen 
av lokalhistoria?

Ja

Nej

Jag vet inte

12,7% 

45,7% 
41,6% 

Vill du undervisa mer lokalhistoria?

Ja

Nej

Jag vet inte
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Figur l 

 
Figur m 

 
Figur n 

 
Figur o 

 

35,3% 

5,9% 
58,8% 

Anser du att kursplanen för historia ger stöd för 
undervisning i lokalhistoria?

Ja

Nej

Jag vet inte

35,3% 

5,9% 
58,8% 

Vill du undervisa i lokalhistoria?

Ja

Nej

Kanske

97,1% 

2,9%

Får eleverna ta del av lokalhistorisk fakta genom 
dokument och berättelser?

Ja

Nej

18,1% 

70,2% 

11,8% 

Anser du att det är svårt att få tag på lokalhistoriskt 
material?

Ja

Nej

Jag vet inte



 

59 
 

Figur p 

 
Figur q 

 
Figur r 

 

77,9% 

6,6% 

15,6% 

Anser du att det är viktigt att ha ett samarbete med 
lokala institutioner för att få tillgång till material?

Ja

Nej

Jag vet inte

96,7% 

3,3% 

Får eleverna besöka historiska miljöer i undervisningen 
av lokalhistoria?

Ja

Nej

57,6% 42,4% 

Får eleverna prova äldre sysslor och redskap i 
undervisningen av lokalhistoria?

Ja

Nej
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Figur s 

 

7

48

4

5

17

6

6

6

5

0 10 20 30 40 50 60

Jag har inte tänkt på det

Jag har inte tillgång till sysslor/redskap

Jag har inte hunnit genomföra deta ännu

Det finns inte ekonomi nog

Tidsbrist

Eleverna anses vara för små

Eleverna får annan lokalhistorisk undervisning så det …

Det är svårt att genomföra

Vet inte 

Varför får eleverna inte prova äldre sysslor och 
redskap?


