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Abstrakt:
Denna studie har tagit sin utgångspunkt i att undersöka hur elever och undervisande
historielärare i årskurs sex upplever, erfar och förstår den lokala historien i
historieundervisningen samt föra en diskussion angående huruvida elevernas
historiemedvetande kan påverkas av en lokalhistorisk undervisning. Detta för att kunna jämföra
elever och lärarnas syn och uppfattning av lokalhistorisk undervisning. Data till studien
samlades in genom semistrukturerade intervjuer vilka sedan analyserades med hjälp av en
fenomenografisk ansats för att sedan ytterligare analyseras utifrån teorier som historia,
lokalhistoria, historiebruk och historiemedvetande.
Studiens resultat visar skillnader utifrån vad gäller elever och undervisande historielärares
formulering av lokalhistoria i historieundervisningen. Skillnaden är att historielärarna talar om
lokalhistoria som ett allmänt och näst intill vardagligt fenomen i historieundervisningen medan
övervägande elever upplever att de aldrig ens hört talas om begreppet lokalhistoria. Studiens
resultat visar likheter i eleverna och historielärares uppfattning om att lokalhistoria kan bidra
till ökade kunskaper och förståelse för närområdet samt att det kan levandegöra historien för
eleverna i historieundervisningen. Slutligen visar studiens resultat att elevernas
historiemedvetande inte påverkas nämnvärt av en lokalhistorisk undervisning. Detta eftersom
att lokalhistorien främst är inriktad på det förflutna samt att eleverna endast får ta del av lärarens
egen historieskrivning utan att ges förutsättning att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till
lärarens tolkning. Vilket resulterar i att tolkande och rekonstruerande aspekter av historien
utelämnas.

Nyckelord:
Lokalhistoria, historia, ”lilla” historien, ”stora” historien, närområde, historiebruk, förflutna,
historiemedvetande.
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1. Inledning
På grundlärarprogammet Högskolan Dalarna genomförs två examensarbeten. Under
höstterminen 2016 skrev jag mitt examensarbete 1 i form av en systematisk litteraturstudie som
behandlade den historiedidaktiska forskningens syn på historielärares intention och arbetssätt
med lokalhistorisk undervisning i grundskolan. Mer specifikt var mitt syfte att undersöka vad
forskningslitteraturen skrev om grundskolelärares användning och hantering av fenomenet
lokalhistoria i historieundervisningen. Initialt blev jag intresserad av ämnet eftersom jag under
min verksamhetsförlagda utbildning sällan hade sett lärare i grundskolan använda sig av
lokalhistoria och det lokala närsamhället. Istället präglades historieundervisningen av en
kronologisk framställning. Dessutom har jag alltid haft ett stort intresse för att undervisa i
historia och framför allt med ett fokus kring den lokala historien i närområdet där jag kommer
ifrån och är bosatt. Det finns inget specifikt i historieämnets kursplan som indikerar att eleverna
i årskurs 4–6 ska arbeta med lokalhistoria (2011, s.172, 175), trots detta kan lokalhistoria
bedrivas i historieundervisningen. Till exempel synliggör Axel Hultman i sin avhandling
Lokalhistoria i norsk och svensk skola. Historiekulturella perspektiv (2012) att flera av lärarna
i hans studie anser att historieundervisningen bör ta sin utgångspunkt i den lokala historien
eftersom att lokalhistoria kan syfta till att skapa en helhetssyn samt en förståelse och djupare
kunskap för historien (2012, s.163, 164, 178).
Vid tidigare studier av forskningslitteratur som berör ämnet lokalhistoria har jag fått nya
insikter om historielärare i grundskolans användande och hanterande av fenomenet
lokalhistoria i historieundervisningen, bland annat att lärarnas egna intresse ofta styr mängden
lokalhistoria som eleverna får möta i historieundervisningen. Jag fick även nya insikter om
begreppet historiemedvetande och dess centrala roll i historieämnets kursplan samt att
lokalhistoria kan påverka elevernas historiemedvetande, fram för allt när den ”lilla” historien
möter den ”stora” historien. Tidigare studier visar sig vara överens om att den ”lilla” historien,
det vill säga lokalhistoria eller elevernas ”egen” historia i mötet med den ”stora” historien är
betydelsefull vid elevernas aktivering och utveckling av ett historiemedvetande (Hartsmar
2001, Hultman 2012, Berntsson 2012).
Även Skolverket skriver i Skolverkets
kunskapsöversikt Att förstå sig själv och sin omvärld (2013) att den historiedidaktiska
forskningen antyder att den lokala historian är ett gynnsamt arbetssätt i historieundervisningen
för att knyta ihop den ”lilla - och ”stora” historien. Lokalhistorisk undervisning kan därför
resultera i att eleverna utvecklar ett historiemedvetande, det vill säga en förståelse för att dåtid
en gång var nutid samt att den nutid som vi lever idag då var framtid (2013, s.68, 84). Att
begreppet historiemedvetande blivit en central del i detta arbete är på grund av att tidigare
studier framhåller att lokalhistoria är betydelsefull för elevernas historiemedvetande samt att
historieämnets kursplan genomsyras av det. Skolverket inleder historieämnets kursplan med att
skriva att ”människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om
samtiden och perspektiv på framtiden” (Skolverket, 2011). Dock ställer sig Skolinspektionens
(2015) granskning av Undervisning i historia kritisk till att mötet mellan den ”lilla”- och ”stora”
historien kan vara betydelsefull för elevernas historiemedvetande eftersom att
historieundervisningen visar sig innehålla för mycket berättelser inriktade på det förflutna
medan samtid och framtid hamnar i skymundan. Vilket betyder att historieundervisningen ofta
saknar ett sammanhang mellan de tre tidsdimensionerna dåtid-nutid-framtid för att utveckla
elevernas historiemedvetande (2015, s.34). Vidare poängterar Skolinspektionen (2015) att
historieundervisningen visar brister vad gäller att ge eleverna förutsättning att reflektera över
sin ”egen” och andras användning av historia, vilket Skolinspektionen ser som ett bekymmer
då det finns fördelar med att använda historia för politiska, moraliska eller existentiella syften.
Skolinspektionen skriver att:
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Förmågan att se hur historieskrivning alltid är ett resultat av tolkningar som färgas av egna
erfarenheter och värderingar och att historieskrivning är något som kan användas i olika
syften är central för att kunna genomskåda sådan användning av det förflutna. Men också för
att skapa en kritisk reflexivitet hos eleverna kring det egna bruket av historia. Risken är
överhängande att många, kanske de flesta, elever som går ut grundskolan inte fått en
undervisning som gett dem grundläggande verktyg för att upptäcka och förstå när och hur
historia används för att påverka människor i olika sammanhang (2015, s.27).

Vidare skriver Skolinspektionen att detta resulterar i oroande konsekvenser där eleverna ser
historieskrivningen som en sanning utan att ställa sig kritisk till tolkandet av den historiska
berättelsen, artefakten etc. (2015, s.27).
Vid tidigare studier av forskningslitteratur som berör ämnet lokalhistoria fick jag en
förståelse att det är en stor brist på forskningslitteratur som behandlar eleverna i grundskolans
egna upplevelser och erfarenheter av lokalhistoria i historieundervisningen. Vilket resulterar i
att jag finner det intressant och givande för min blivande yrkesroll som grundskolelärare att
undersöka elevernas egna erfarenheter och upplevelser av en lokalhistorisk undervisning samt
ifall denna form av historieundervisning kan påverka elevernas historiemedvetande. Jag finner
det även intressant att jämföra elevernas perspektiv gentemot deras undervisande historielärare.
Detta eftersom jag, under min verksamhetsförlagda utbildning har kommit att reflektera över
att elever och lärare ofta har olika uppfattning och erfarenhet vad gäller undervisning överlag,
något som även bekräftats i tidigare forskning. Till exempel skriver Johan Hansson i sin
avhandling Historieintresse och historieundervisning. Elevers och lärares uppfattningar om
historieämnet (2010) att elevernas behov och lärarnas egna intresse avgör
historieundervisningens stoff. Lärarna anser att elevernas behov bestämmer
historieundervisningens stoff medan eleverna själva inte upplever sig ha någon påverkan av
historieundervisningens innehåll (2010, s.99). Vidare skriver Hansson att ” när lärarna beskriver
sitt undervisningsinnehåll och orsakerna till att de gör ett sådant stoffurval framträder en tudelad
bild” (2010, s.96). Jag har därför valt att synliggöra både ett elev- och lärarperspektiv i denna
studie. Detta eftersom jag anser att studiens tillförlitlighet kan bli högre med ett bredare
perspektiv samt att jag anser det relevant inför mitt kommande yrke som historielärare, att
undersöka ifall att eleverna och lärarna har lika eller olika formulering, uppfattning och
erfarenhet av lokalhistoria i historieundervisningen.
1.1. Bakgrund
Eftersom jag vid tidigare studier av historiedidaktisk forskning har kunnat identifiera en
koppling mellan lokalhistoria och historiemedvetande anser jag det viktigt att synliggöra
begreppet historiemedvetande i denna studie. En uppfattning är att lokalhistoria kan ha
betydelse för elevernas historiemedvetande vid historieundervisning som innehåller den ”lilla”
historien, alternativt elevernas ”egen” historia. Kerstin Berntsson skriver till exempel i sin
avhandling Spelar släkten någon roll? ”Den lilla historien” och elevers historiemedvetande
(2012) att elevernas historiemedvetande kan utvecklas och aktiveras vid mötesplatser där den
”lilla” historien förenas med den ”stora” historien (Berntsson, 2012, s.166, 167). Bernard Eric
Jensen som skriver i artikeln Historiebevidsthed og historie. Hvad er det? (1997) att människan
lever i nutid men påverkas av dåtid och framtid, vilket betyder att dåtid och framtid ständigt är
närvarande i nuet (1997, s.5). I kursplanens kommentarsmaterial för historieämnets syfte
skriver Skolverket att ”historia är till för att skapa sammanhang mellan det förflutna, nutiden
och framtiden. Det övergripande syftet med undervisningen i historia är därför att utveckla
elevernas historiemedvetande (Skolverket 2011). Begreppet historiemedvetande fyller en
ytterst central roll i historieämnets kursplan eftersom att ett historiemedvetande är en viktig del
vid elevernas utveckling av en förståelse att dåtid, nutid och framtid samspelar i en pågående
process. Skolverket (2011) skriver i historieämnets kursplans kommentarsmaterial att:
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Kursplanens utgångspunkt är att alla människor har ett historiemedvetande. Alla har vi
förmågan att reflektera över vilka vi är, varifrån vi kommer, vilka möjligheter vi har och vart
vi är på väg. Människor styrs och påverkas av händelser och skeenden i det förflutna, men
människor har också en förmåga att aktivt förändra sin tillvaro. Att på detta sätt uppfatta
historia som en pågående process som vi själva berörs av och deltar i, är ett uttryck för ett
utvecklat historiemedvetande. Genom ett sådant synsätt blir eleverna själva en del av
historien, ämnet begränsas inte till att handla bara om andra människor för länge sedan
(Skolverket 2011).

I citatet ovanför beskriver Skolverket ett historiemedvetande samt vikten av att eleverna ska
ges förutsättning att vara och känna sig delaktiga i historien. Eleverna ska således
medvetandegöras om sin egen del i historien (Skolverket 2011). Eftersom
historieundervisningens övergripande syfte är att utveckla och aktivera elevernas
historiemedvetande anser jag det relevant att undersöka på vilket sätt elevernas
historiemedvetande kan påverkas av en lokalhistorisk undervisning. I kunskapskraven för
årskurs 6 finns det flera delar som kan kopplas till begreppet historiemedvetande. Bland annat
ska eleverna kunna visa ”hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och
motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det
förflutna” (Skolverket 2011, s.178, 179).
Vidare vill jag även kort beskriva den historiska berättelsens roll i styrdokumenten, vilket
bland annat är att undervisning i historia ska bidra till att: ”eleverna utvecklar förståelse för hur
historiska berättelser används i samhället och i vardagslivet” (Skolverket 2011, s.172). Jag
redogör detta eftersom att Skolinspektionen (2015), som tidigare nämnt ställer sig kritisk till att
lokalhistoria i form av mötet mellan den ”lilla”- och ”stora” historien ska kunna påverka
elevernas historiemedvetande eftersom historieskrivningar allt som oftast fokuserar på det
förflutna. Vilket resulterar i att eleverna inte upplever sig själva som en del av historien där
relationen mellan dåtid, nutid och framtid är betydelsefull. Eleverna ges således inga
förutsättningar att skapa förståelse för att de både är med och skapar samt skapas av historien
(2015, s.14). Detta trots att historieämnets kursplan syftar till att:
Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar
kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten
med platser och människors berättelser. Eleverna ska genom undervisningen även ges
förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till
grund för historisk kunskap. Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar
förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och
värderingar (Skolverket 2011, s.172).

I Skolverkets kunskapsöversikt Att förstå sig själv och sin omvärld (2013) anser Skolverket att
det är viktigt att eleverna ges förutsättning att känna sig delaktiga i historien genom att eleverna
själva berörs av- och deltar i historien. Med att eleverna deltar i historien menar Skolverket att
eleverna utvecklar en förståelse för att de både har påverkats av, fortfarande påverkas av- och
kan påverka historien, det vill säga att eleverna ständigt är med och skapar historia (2013, s.64–
84). Lokalhistoria kan därför, enligt tidigare studier vara ett möjligt sätt att närma sig elevernas
egen historia, bland annat genom att visa mötet mellan den ”lilla” och ”stora” historien
(Hultman 2012, Berntsson 2012). Till exempel skriver Jessica Jarhall i sin avhandling En
komplex historia. Lärares omformning, undervisningsmönster och strategier i
historieundervisning på högstadiet (2012) att lärarna i studien arbetar aktivt för att eleverna ska
känna sig delaktiga i historien, det vill säga med ett syfte att eleverna ska skapa en förståelse
för att de både är med och skapar samt skapas av historien. Vilket bland annat kan göras genom
att använda lokalhistoria i historieundervisningen (2012, s.171). Trots att lokalhistoria inte
konkretiseras i kunskapskraven för årskurs 6 (Skolverket 2011) kan det ändå ses som ett möjligt
arbetssätt för att skapa förståelse för historien samt för att göra eleverna delaktiga i historien.
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Lokalhistoria kan ses som ett verktyg för att skapa en personlig anknytning till historien för
eleverna (Jarhall 2012, s.171).
1.2. Problemformulering
Vid studier av tidigare forskningslitteratur som berör ämnet lokalhistoria i grundskolans
mellanår och senare del har det tydliggjorts att det inte finns ett omfattande forskningsunderlag
kring grundskolelevernas upplevelser, erfarenheter och förståelse av lokalhistorisk
undervisning. Det vill säga forskning som berör lokalhistoria som fenomen utifrån ett
elevperspektiv. Dock anser jag det även angeläget att undersöka på vilka sätt och med vilka
anledningar historielärare i grundskolans mellanår upplever, erfar och använder lokalhistoria i
historieundervisningen. Detta eftersom att det inte där heller finns ett omfattande
forskningsunderlag samt att den redan befintliga forskningen lägger stort fokus på historielärare
i grundskolans senare del och gymnasiet. Jag anser därför att det vore intressant att jämföra
eleverna och lärarnas perspektiv om fenomenet lokalhistoria i historieundervisningen. Jag har
även valt inrikta denna studie på lokalhistorians påverkan av elevernas historiemedvetande
eftersom tidigare studier (Hartsmar 2001, Hultman 2012, Berntsson 2012) visar att den ”lilla”
historien, det vill säga lokalhistoria eller elevernas ”egen” historia i mötet med den ”stora”
historien är betydelsefull för elevernas aktivering och utveckling av ett historiemedvetande.
Detta medan Skolinspektionens (2015) granskning av historieundervisning ställer sig kritisk till
tidigare studiers tes vad gäller mötet mellan den ”lilla” – och ”stora” historien är betydelsefull
för elevernas historiemedvetande. Jag har därför valt testa de tidigare studiers hypotes genom
att föra en kritisk diskussion huruvida lokalhistoria är eller inte är betydelsefull för elevernas
historiemedvetande. Att göra en jämförelse mellan elevernas och lärarnas syn på lokalhistoria
i historieundervisningen anser jag intressant på grund av att tidigare forskning pekar på att lärare
och elever ofta har olika uppfattningar och upplevelser av historieundervisningen (Hansson
2010, s.96, 99). Jag vill därför undersöka om detta är fallet, det vill säga om lärarna och eleverna
har olika syn på lokalhistoria i historieundervisningen.
Jag anser därför att ett angeläget område att undersöka, utifrån både ett elev- och
lärarperspektiv genom vilka sätt och med vilka anledningar elever och undervisande lärare i
årskurs sex upplever, erfar och förstår den lokala historien i historieundervisningen samt
huruvida den lokalhistoriska undervisningen kan påverka elevernas historiemedvetande.
1.3. Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka genom vilka sätt och med vilka anledningar elever
och undervisande historielärare i årskurs sex upplever, erfar och förstår den lokala historien i
historieundervisningen samt föra en diskussion angående huruvida elevernas
historiemedvetande kan påverkas av en lokalhistorisk undervisning. Syftet konkretiseras i
följande frågeställningar.




1.3.1. Frågeställningar
Hur formulerar elever och undervisande historielärare i årskurs sex sin syn på lokalhistoria
i historieundervisningen?
Vad kan lokalhistoria bidra med i historieundervisningen enligt elever och historielärare i
årskurs sex.
Hur påverkas elevernas och undervisande historielärares historiemedvetande av
lokalhistorisk undervisning?

2. Tidigare forskning
I detta avsnitt presenterar jag en översikt av forskningsläget. Sedan följer en presentation av
tidigare forskning som är relevant till denna studies undersökning, det vill säga forskning som
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behandlar lärare och elevers syn på lokalhistoria. Slutligen presenteras mötet mellan den ”lilla”
– och ”stora” historiens betydelse för elevernas historiemedvetande enligt tidigare forskning.
2.1. Forskningsläget
Då elever och lärares syn på lokalhistoria är ett relativt outforskat område, speciellt när det
gäller elever och undervisande historielärare i grundskolans mellan år har detta medfört att jag
har även behövt titta på studier som handlar om undervisande lärares användning och hantering
av lokalhistoria samt elevernas upplevelser och erfarenhet av lokalhistorisk undervisning i de
högre åldrarna. Elevernas egna upplevelser och erfarenheter av lokalhistoria finns endast i ett
fåtal studier. De studier jag har studerat handlar därför fram för allt om elever och undervisande
historielärare i grundskolans senare del och gymnasiet. Dock kan jag spåra mitt syfte och
frågeställningar i dessa undersökningar. I följande avsnitt redogör jag för tidigare forskning
som på ett eller annat sätt är relevant för min empiriska undersökning.
Tidigare studier visar generellt att lokalhistoria främst används i historieundervisningen på
grund av fyra olika syften. Det första syftet enligt studierna är att lokalhistorisk undervisning
används för att skapa en förståelse för att lokalhistoria är en del av den nationella- och globala
historien, det vill säga att den ”lilla” historien behöver förstås i kontext till den ”stora” historien
för att ens vara begriplig. Berntsson studie visar att eleverna upplevde en emotionell och
existentiell mening genom att skapa egna historiska berättelser, vilket även ger eleverna
möjlighet att knyta ihop den ”lilla” historien med den ”stora” historien (2012, s.153, 154). I
likhet med Berntssons studie skriver även Nanny Hartsmar (2001) i sin avhandling
Historiemedvetande. Elevers tidsförståelse i en skolkontext (2001) att elevens
historiemedvetande kan påverkas genom att historieundervisningen åskådliggör att den ”lilla”
historien är en del av den ”stora” historien (2001, s.79, 216, 234). Vidare visar Hartsmars studie
att elevernas historiemedvetande påverkas av hela elevens livssituation. Vilket resulterar i att
elevens egen historia, den ”lilla”- och lokala historien samspelar med den historia som vi alla
är en del, det vill säga den ”stora”- nationella- och globala historien. (2001, s.216, 234).
Det andra syftet enligt studierna är att lokalhistorisk undervisning används för att främja
elevernas upplevelse och förståelse för historien utifrån temporala- och spatiala dimensioner.
Hartsmar skriver att ”varje människa behöver förstå de bakomliggande villkoren för ”sin plats”
i tid och rum och att det inte är någon slump eller ödet som genom olika förändringar bestämt
förutsättningarna för mänskligt liv” (2001, s.79). Hartsmars studie visar att ett
historiemedvetande kan utvecklas genom att eleverna ges möjlighet att relatera det
utanförstående till det som är och sker i tid och rum, möjligtvis kan eleverna då skapa en
förståelse för att historien är en del av dem själva. Eleverna behöver därför ges möjlighet att
skapa en förståelse för att det utanförstående i relation till tid och rum är en del av eleven själv
(2001, s.79).
Det tredje syftet enligt studierna är att lokalhistoria används i historieundervisningen för att
det kan vara identitetsskapande, det vill säga att eleverna genom lokalhistoria ges möjlighet att
bejaka sin egen identitet och tillhörighet i det lokala samhället samt sin omvärld. Hultman visar
att övervägande lärare i hans studie har som mål med lokalhistorisk undervisning att stärka
elevernas hembygdskänsla och identitet. Lärarna i Hultmans studie åskådliggör bland annat en
politisk-kognitiv inriktning med ett syfte att stärka elevernas lokala identitet och samhörighet
(Hultman, 2012, s.148, 151, 180, 181). I likhet med Hultman (2012) skriver även Berntsson
(2012) att lokalhistorisk undervisning underlättar för eleverna att skapa en förståelse för sin
egen omvärld och identitet, bland annat genom att möta och identifiera sig med en verklig
persons livsöde, historiska platser, och föremål utanför klassrummet i det lokala samhället
(Berntsson, 2012, s.169).
Det fjärde syftet enligt studierna är att lokalhistorisk undervisning kan bevara lokalsamhällets
kulturarv och historia. Lärarna i Hultmans studie visar att ett syfte med att använda och hantera
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lokalhistoria i historieundervisningen är för att bevara det lokala samhällets kulturarv och
historia, det vill säga med en förhoppning att skapa en lokal- och kulturell identitet hos eleverna.
Övervägande lärare i Hultmans studie använder lokalhistoria med ett politisk-kognitivt syfte
(2012, s.149, 150).
Det tidigare forskningsläget visar att samtliga forskare är överens vad gäller lokalhistoriens
betydelse i historieundervisningen, det vill säga att lokalhistoria kan bidra till att synliggöra
mötet mellan den ”lilla”- och ”stora” historien och således påverka, aktivera och utveckla
elevernas historiemedvetande (Hartsmar 2001, Hultman 2012, Berntsson 2012). Detta i sig kan
ses som intressant eftersom att ingen av studierna presenterar någon form av kritiskt
förhållningssätt genom att föra en diskussion huruvida mötet mellan den ”lilla”- och ”stora”
historien kan inneha någon negativ betydelse för elevernas historiemedvetande. Denna
gemensamma syn på lokalhistorians betydelse i historieundervisningen är även intressant då
samtliga lärare i Hultmans och Berntssons studie framhåller en klart positiv och okritisk syn på
lokalhistoria (Hultman 2012, Berntsson 2012).
2.2. Lärare och elevers tankar om lokalhistoria enligt studierna
Tidigare studier visar att lärarnas intresse och drivkraft påverkar mängden lokalhistoria i
historieundervisningen, vilket i sig resulterar i att eleverna får möta olika mängd lokalhistoriskt
stoff i historieundervisningen. Detta eftersom den lokalhistoriska undervisningen styrs av
lärarnas medvetna val (Hultman 2012, Jarhall 2012). Hultman redogör i sin studie att lärarnas
eget intresse för lokalhistoria är avgörande ifall eleverna får möta ett lokalhistoriskt innehåll i
undervisningen. Lärarnas drivkraft, engagemang, intresse och medvetenhet blir därför av stor
vikt vid lokalhistorisk undervisning (2012, s.158). Vidare framhåller Hultman att läroplanen
Lgr11s bristande innehåll av lokalhistoria är obetydlig i detta sammanhang eftersom
lokalhistoria ändå används i historieundervisningen utifrån lärarnas egna intresse. Vilket
resulterar i att eleverna får möta olika mycket mängd lokalhistoria beroende på vilken
undervisande historielärare (2012, s.158, 160).
Lärarna i Jarhalls studie ser lokalhistoria som ett orienteringsämne med ett syfte att ge
eleverna förutsättning för att skapa en förståelse för vår samtid. Dock använder lärarna
lokalhistorien på olika sätt i olika utsträckningar. Till exempel använder lärarna i Jarhalls studie
lokalhistoria för att ge eleverna förutsättning att skapa en förståelse för att de både är med och
skapar samt formas av historien samt för att levandegöra historien genom personliga och nära
berättelser. Lärarna i Jarhalls studie beskriver även vikten av att ta med vanliga och bekanta
människor i historieundervisningen eftersom att det kan syfta till att ge eleverna förutsättning
att skapa en förståelse för sambandet mellan den ”lilla”- och ”stora” historien i
historieundervisningen (2012, s.171).
Tidigare studier visar dessutom att lokalhistoria i historieundervisningen ställer höga krav på
lärarnas kunskaper och kontaktnät i lokalsamhället samt att det är tidskrävande (Hultman 2012,
Jarhall 2012). En central nackdel med lokalhistoria är just att det kan vara tidskrävande.
Lokalhistorisk undervisning är tidskrävande eftersom det tar tid för läraren att skaffa sig
kunskap om det lokala samhället samt att skapa kontaktnät till lokalhistoriska källor (Hultman
2012, s.140, 149). Lokalhistorisk undervisning blir därför en tidsödande kraftansträngning för
många lärare. Hultman synliggör i sin studie att lokalhistoria inte bara är tidkrävande utan att
även materialet behöver anpassas till elevernas nutid och därför anpassas till dagens
digitalisering och digitala verktyg, det vill säga att materialet inte endast bör bestå av
ålderdomliga häften om lokalhistoria. Materialet behöver dessutom anpassas till enskilda
elevers förmågor, vilket lärare upplevde som tidskrävande (2012, s.141, 163). Hultman visar
dessutom att lärare behöver besitta goda lokalhistoriska kunskaper och ett stort kontaktnät samt
vara engagerade för att den lokalhistoriska undervisningen ska vara värdefull för eleverna
(2012, s.189).
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Tidigare studier visar att elever hyser ett intresse för den ”lilla” historien där bland annat
lokalhistoriskt innehåll som ligger eleverna nära till hands väcker elevernas engagemang
(Berntsson 2012, Hansson 2010). Hanssons studie visar att elevernas historieintresse i huvudsak
är ”koncentrerat till senare tiders historia, till det som upplevs som nära: den egna familjens
historia och den historia som förknippas med geografiskt näraliggande områden” (Hansson
2010, s.60). Det vill säga att eleverna finner det intressant när historieundervisningen innehåller
historia som kan kopplas till elevens ”egen” historia i form av familj/släktens historia eller den
historia som finns i det lokala samhället eller närliggande områden. I Hanssons studie
rangordnar eleverna sitt intresse för olika slags historia där den egna familjens historia kommer
på andra plats, just efter historia om krig och diktatorer (Hansson 2010, s.59, 60). Berntssons
(2012) studie visar att eleverna upplevde en verklighetsförankring vid lyssnandet av en verklig
persons berättelse samt skapandet av egna historiska berättelser. Berntsson skriver att:
Vardagsdetaljerna blev mer synliga genom intervjuerna; och med lärarens och lärobokens
mer strukturella samhällsperspektiv i bakgrunden upplevde nu många elever att de fick en
större och mer ”verklig” bild av historien. Vi anar också att deras egen bild av historien
förändrades (2012, s.153).

Berntssons studie redogör att eleverna fann historieundervisningen mer meningsfull genom att
koppla historieämnet till historia som ligger eleverna nära till hands. I detta fall i form av
släktingars personliga berättelser (2012, s.160). Eleverna i Hultmans studie visar ett rikt
nyanserat mottagande av lokalhistoria i historieundervisningen. Eleverna synliggör att den
lokalhistoriska undervisningen både berör en kognitiv och estetisk dimension av lokalhistoria i
form av en ökad förståelse för historia, varierade arbetssätt, processuella kunskaper och
extroverta redovisningar (2012, s.157). Bland annat visar Hultmans studie att eleverna finner
det intressant att arbeta med historiska material från lokalsamhällets hembygdsområde samt att
eleverna finner det viktigt att bli medveten om det lokala samhällets historia (2012, s.154, 155).
Tidigare studier visar att lokalhistoria kan vara ett sätt för eleverna att bejaka sin identitet
(Hultman 2012, s.167, 179, 181). Hultmans studie redogör att övervägande lärare i hans studie
har som mål att stärka elevernas hembygdskänsla och identitet och för lärare i mindre orter har
detta än större betydelse. Till exempel använder en av lärarna från en mindre ort lokalhistoria
som ett existentiellt och ideologiskt historiebruk, vilket betyder att läraren har en förhoppning
och mål med den lokalhistoriska undervisningen att eleverna ska minnas orten de kommer ifrån
och i den bästa av världar välja att flytta tillbaka vid senare tillfälle i livet (2012, s.167, 179).
Hultmans studie synliggör att övervägande lärare i studien använder lokalhistoria som ett mål
med ett syfte att främja elevernas identitet samt att stärka deras hembygdskänsla (2012, s.167,
179, 181). Lärarna i Hultmans studie som använder lokalhistoria som ett mål framhåller att
lokalhistoria kan bidra till att förankra och orientera eleverna i lokalsamhället samt att
lokalhistorian kan stärka bandet mellan eleven och lokalsamhället samt stärka bandet mellan
elev och dess äldre generationer (2012, s.167, 179).
”Lilla” historiens betydelse för elevernas historiemedvetande enligt tidigare
forskning
Tidigare studier visar att lokalhistoria kan ha betydelse för elevernas historiemedvetande.
Elevernas historiemedvetande kan påverkas, aktiveras och utvecklas genom att den
lokalhistoriska undervisningen synliggör att den ”lilla” historien är en del av den ”stora”
historien samt att eleverna ser sig själva som en del av historien (Berntsson 2012, s.169,
Hartsmar 2001, s.79).
Hartsmar redogör i sin studie att elevernas historiemedvetande kan utvecklas och aktiveras
genom att historieundervisningen synliggör att den ”lilla” historien är en del av den ”stora”
historien, det vill säga att den lokala historien är en del av den nationella- och globala historien.
2.3.
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Elevernas behöver därför ges möjlighet att skapa en förståelse för att det utanförstående i
relation till tid och rum är en del av eleven själv (2001, s.79). Vidare redogör Hartsmar att
elevernas behöver ges förutsättning att utveckla kunskap om hur det historiska stoffet ska
ordnas utifrån begreppen orsak, kontinuitet, verkan, förändring och utveckling. Detta för att
utveckla ett historiemedvetande. Studien visar att elevernas historiemedvetande påverkas av
hela elevens livssituation, vilket resulterar i att elevens egen historia, den ”lilla”- och lokala
historien integrerar med den historia vi alla är en del (2001, s.216, 234).
I likhet med Hartmars (2001) studie kommer Berntssons (2012) studie fram till att elevernas
historiemedvetande aktiveras vid ”mötesplatser” där den ”lilla” historien förenas med den
”stora” historien. Mötesplatserna kan bestå av platser, känslor eller ting som eleverna kan
koppla till sin egen livsvärld och historia. Vidare visar Berntsson att eleverna fann
historieundervisningen meningsfull genom den rumsliga dimensionen eftersom elevernas möte
med historiska platser, personer och muséer utanför skolan skapar ett sammanhang mellan tid
och rum (2012, s.166, 167). Berntssons studie redogör att rummets betydelse är betydelsefullt
för att historiemedvetandets ska aktiveras, vilket kan ske intensivare utanför skolan och
klassrummet. Skapandet av mötesplatser mellan den ”lilla”- och ”stora” historien kan således
aktivera elevernas historiemedvetande eftersom eleverna lättare kan skapa en förståelse för sin
egen omvärld och identitet (2012, s.169). Berntsson skriver att: ”när eleverna får se och rör vid
verkliga historiska föremål, uppleva platser och miljöer med anknytning till historien, eller
lyssna på verkliga människors livsberättelser, upplevs historien mer verklig och berör
känslolivet” (2012, s.167).
Hultmans (2012) studie framhåller i likhet med Berntssons (2012) studie hur och när
elevernas historiemedvetande kan aktiveras och påverkas av lokalhistorisk undervisning (2012,
s.132, 140, 148, 154, 170). Hultmans studie presenterar att tre av de tio intervjuade lärarna
beskriver att lokalhistoria kan ha betydelse för elevernas historiemedvetande. Ett exempel i
studien är några elever som utvecklar en förståelse för att den ”lilla” historien är relaterad till
den ”stora” historien. Detta genom att synliggöra ett medvetande att historiska skeenden i
världen kan relateras till historiska skeenden lokalt, vilket i sig visar rumsliga och tidsliga
perspektiv i elevernas historiemedvetande (2012, s.132, 140). Vidare redogör en lärare i
Hultmans studie för att lokalhistoria kan brukas för att ge eleverna en känsla av: ”att tiden har
funnits före de föddes. Att det som är idag kommer att bli historia sedan. Vi kan få dem att
fundera på hur det var då, för att förstå historien” (2012, s.170, f. Gruppintervju, lärare Bodil
Jönköpings kommun 2010-09-09). Däremot kan det enligt Hultman (2012, s.170) vara enklare
för eleverna att skapa en förståelse för historiska perspektiv genom lokalhistoria som berör de
existentiella frågorna, det vill säga att eleverna både skapar och konstrueras av historien. Vilket
därmed kan resultera i att elevernas historiemedvetande påverkas (2012, s.155, 170). I likhet
med Hultmans (2012) studie visar även Berntssons (2012) studie att historieundervisning som
innehåller det identitetsskapande och existentiella bruket av historien i relation till det förflutna
och nuet kan aktivera elevernas historiemedvetande (2012, s.169). Hultmans studies resultat
framhåller att lokalhistoria främjar en vetenskaplig konkretion av ämnet historia samt att
lokalhistoria i synnerhet främjar historiemedvetandets identitetsstärkande roll, vilket betyder
att lokalhistorian ligger eleverna nära till hands samt att eleverna egna upplevelser och
erfarenheter från det förflutna blir berörda (2012, s.182).

3. Teoretiska utgångspunkter
I detta avsnitt presenteras det teoretiska perspektiv som ligger till grund för detta arbete, vilket
är ett historiedidaktiskt perspektiv. De centrala begrepp som presenteras är historia,
lokalhistoria, historiemedvetande och historiebruk.
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3.1. Teoretiskt perspektiv
Denna studie har en historiedidaktisk inriktning och jag har därför valt att redogöra ett
historiedidaktiskt perspektiv. Med det menar jag att det är i mötet mellan ämnesteori och
didaktik som mina tankar har vuxit fram.
3.1.1. Historiedidaktiskt perspektiv

Jag tolkar ett historiedidaktiskt perspektiv med hjälp av didaktikens tre grundläggande frågor,
det vill säga: Vad? Varför? och Hur? historia används och ska användas i undervisningen.
Vilket betyder att jag som historielärare behöver beakta i vilket syfte, med vilka arbetssätt samt
med vad för innehåll jag ska undervisa i historia. Utifrån min tolkning av ett historiedidaktiskt
perspektiv ser jag likheter med Christer Karlegärd och Klas-Göran Karlssons definition av ett
historiedidaktiskt perspektiv. Författarna skriver i Historiedidaktik (1997) att det finns en
svårighet att beskriva en vedertagen definition av begreppet historiedidaktik eftersom att den
historiska utvecklingen nått olika långt när det gäller historieundervisning, historievetenskap
och historiemedvetande samt att alla dessa tre komponenter har olika karaktärer och uppfattas
på olika sätt i olika länder. Dock ter det sig att historiedidaktik, enligt Karlegärd och Karlsson
har, i linje med min egen tolkning, tre grundläggande frågor, vilka är: Vad? Hur? och Varför?
(1997, s.5, 9).
3.2. Centrala begrepp
I följande avsnitt presenteras studiens centrala begrepp som är relevanta till studiens syfte och
frågeställning. Således innehåller detta avsnitt min tolkning och förståelse av begreppen
historia, lokalhistoria, historiemedvetande och historiebruk.
3.2.1. Historia och lokalhistoria

Begreppet historia ser jag som ett vagt begrepp eftersom att det kan ha flera olika betydelser.
För det första rymmer begreppet historia en disciplinär aspekt som innehåller ett kritiskt
tolkande av historien, mer precist en kritisk tolkning av det förflutna. Vidare kan begreppet
historia även innehålla verk av historiker och artefakter (Thorp 2014). I likhet med min tolkning
beskriver Robert Thorp (2014) begreppet historia i form av två olika föreställningar. Den första
föreställningen handlar om historien själv med antingen ett teleologisk, något annan, eller inget
syfte alls som således skulle kunna kallas för ett ontologiskt perspektiv. Den andra
föreställningen om begreppet historien är att det är en praxis som utförs av bland annat
historiker och detta kan ses som en föreställning om hur man använder historia (2014, s.12).
Dock anser jag att begreppet historia är att kritiskt tolka det förflutna i ett samspel med nutid
och framtid eftersom att tolkandet av det förflutna bidrar till förståelse för nutiden samt
framtiden. Jag tolkar därför att begreppet historia innehåller flera temporala dimensioner än
endast det förflutna.
Begreppet lokalhistoria anser jag är mer precist än begreppet historia. Jag vill därför tolka
lokalhistoria som historia som studeras och tolkas i en lokal kontext. Med detta menar jag att
lokalhistoria är historia som beskriver ett begränsat område eller region, det vill säga att
lokalhistoria kan studera en ortens, hembygdsområdet eller länets historia. Jag vill därför
poängtera att jag tolkar lokalhistoria som att källkritiskt granska och tolka ett begränsat områdes
förflutna samt områdets samtid och framtid. I likhet med min tolkning av begreppet
lokalhistoria definierar även Peter Aronsson, professor vid Linnéuniversitet begreppet
lokalhistoria som en historisk specialitet, det vill säga ”historia som studerar och beskriver ett
avgränsat område, t.ex. en by, socken, stad eller kommun” (Nationalencyklopedin, 2016).
3.2.2. Historiemedvetande
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” Learn from yesterday. Live for today, Hope for tomorrow” (Albert Einstein, German
Theoretical-Physicist 1879-1955).
För det första vill jag påstå att historiemedvetande är ett omtvistat begrepp inom
historiedidaktisk forskning. Till exempel definerar Robert Thorp (2016) historiemedvetande
som en medvetenhet om historicitet som utgörs genom tolkningar av det förflutna och en
förståelse för det föreliggande samt framtida perspektiv. Han menar att historicitet kan ses som
en förståelse av tid (2016, s.29). Detta medan Jörn Rüsen (2005) definierar begreppet
historiemedvetande som ”inbegreppet av alla mentala operationer som skapar historisk
mening” (2005, s.104). Dock har jag valt att redogöra begreppet historiemedvetande i denna
studie utifrån Bernard Eric Jensens (1997) egen definition och tolkning av begreppet
historiemedvetande. Detta eftersom att jag anser att Jensens tolkning och definition av
begreppet historiemedvetande ligger mest i linje med min egen tolkning av begreppet
historiemedvetande.
Precis som Jensens (1997) definition, anser jag att historiemedvetande bör ses som en
pågående process som omfattar tre olika tidsdimensioner: dåtid, nutid och framtid samt att
denna pågående process innefattar människan som både formar och samtidigt formas av
historien (1997, s.5). Människan lever i nutid men påverkas av dåtid och framtid, vilket betyder
att dåtid och framtid ständigt är närvarande i nuet. Detta genom att människan kan lära sig av
dåtida historiska händelser och förändringar samt att människan kan använda framtiden som
stöd för sina egna förväntningar och drömmar (1997, s.5). Även jag anser, i likhet med Jensen
(1997) att historiemedvetandet utgör en central del av den enskilda individens eget liv och
samliv med andra människor. Historiemedvetandet påverkar därför människans reflexiva
handlande och agerande i vardagslivet, vilket förutsätter att människan har en förmåga att tolka
och förstå dåtid och nutid samt skapa förväntningar inför framtiden (Jensen 1997, s.6). Jag
anser, precis som Jensen (1997) att alla människor har ett historiemedvetande, vilket är ett måste
för att människan ska kunna orientera sig i tid och rum samt fungera i socio-kulturella
sammanhang (1997, s.6).
Som tidigare presenterat tolkar jag begreppet historiemedvetande i denna studie med referens
till Jensens (1997) definition, det vill säga att historiemedvetandet bör ses som en pågående
process om historicitet där människan tolkar det förflutna och skapar en förståelse för det
föreliggande samt framtida perspektiv. Vidare tolkar jag att ett historiemedvetande innebär att
individen är delaktig i historien, det vill säga att individen är med i en pågående process där
skapande och skapande av historien sker (Jensen 1997, s.5).
3.2.3.

Historiebruk

Att historiebruk används som ett centralt begrepp i denna studie beror på att jag anser att
lokalhistorisk undervisningen kan innefatta flera olika kategorier av historiebruk. Skolverket
skriver att eleverna ges förutsättning i historieundervisningen att utveckla förmågan att
”reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån
olika perspektiv” (2011, s.172). Vilket jag anser synliggör olika kategoriseringar av begreppet
historiebruk, till exempel synliggör det ett politiskt-pedagogiskt historiebruk där eleverna ska
ges förutsättning att göra jämförelser mellan dåtid och nutid (Hultman 2012, s.20). Dock anser
jag att även ett framtida perspektiv kan synliggöras vid ett politiskt-pedagogiskt historiebruk.
I Historia som vapen (1999) beskriver Klas-Göran Karlsson flera olika kategoriseringar av
historiebruk. Dessa olika kategoriseringar presenteras i detta avsnitt eftersom att jag anser att
detta konkret beskriver att historiebruk syftar till olika bruk av historien, det vill säga att historia
kan brukas på olika sätt i historieundervisningen beroende på undervisningens syfte (Karlsson
1999, s.58–59). Karlsson beskriver att det vetenskapliga historiebruket innefattar traditionellt
två olika verksamheter och tillämpas främst av historiker. Den första verksamheten handlar om
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att upptäcka och källkritiskt granska historiska dokument, det vill säga att fastställa dess äkthet.
Den andra verksamheten handlar om att rekonstruera historia, det vill säga att tolka historiska
fakta utifrån dess egna villkor och redan befintlig vetenskaplig kunskap (1999, s.58). Det
existentiella historiebruket innefattar människors behov av att minnas, det vill säga att samtliga
människor behöver minnas för att kunna orientera sig och uppleva en förbindelse i ett större
sammanhang. Minnesfunktionen är särskilt stark i ett samhälle med en levande historisk
tradition som ständigt förmedlas vidare. Om samhället inte förmår att förmedla dess historiska
tradition försvinner det (Karlsson 1999, s.59). Det moraliska historiebruket innebär att
upptäcka och återupptäcka historia. Till exempel kan det moraliska historiebruket framträda i
samhällen där kollektiva minnen förtryckts eller glömts bort, varpå historien återupptäcks och
återbyggs (Karlsson 1999, s.59). Det ideologiska historiebruket har ett nära samband till det
moraliska historiebruket eftersom att återupptäckt historiska fakta med tiden behöver
tillhandahållas med nya syften och kontext. Om syftet med detta är att ideologiskt eller politiskt
legitimera och rationalisera historiska meningssammanhang handlar det om ett ideologiskt bruk
av historien (Karlsson 1999, s.59). Slutligen beskriver Karlsson även det som kallas för ickebruk av historien samt ett politiskt-pedagogiskt – och kommersiellt historiebruk (1999, s.60).
Jag anser det viktigt att göra eleverna medvetna om att det finns olika historiebruk eftersom att
det kan resultera i att vissa lokalhistoriska berättelser blir mer berättade medan andra
lokalhistoriska berättelser glöms- eller väljs bort i historieundervisningen, samhället och
vardagslivet. Precis som Skolverket skriver i historieämnets syfte att:
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser
används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika perspektiv på sina
egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar (2011, s.172).

Vilket jag tolkar som att historieundervisningen bör innehålla samt belysa flera olika typer av
historiebruk (Karlsson 1999, s.61, Skolverket 2011, s.172).
Utifrån min egen förståelse för fenomenet lokalhistoria tolkar jag det som att lokalhistorisk
undervisning kan innehålla mängder av olika historiebruk beroende på undervisningens syfte.
Hultman skriver att lokalhistoria främst används av lärare genom ett vetenskapligt historiebruk
för att utveckla historieämnet i sig genom att synliggöra människor i historien, synliggöra olika
tidsperioder med hjälp av hembygdsföreningar och stadsvandringar samt genom att granska
och bekanta sig med källmaterial (2012, s.195). Detta medan lokalhistoria som används av
lärare genom ett politisk-pedagogiskt historiebruk ter sig som ett medel i sig, vilket jag tolkar
som ett allmängiltigt sätt för att uppnå läroplanens mål (Hultman 2012, s.197). Vidare visar
Hultmans studie att lokalhistoria som används av lärare genom ett existentiellt historiebruk har
betydelse för historiemedvetandets identitetsstärkande roll, det vill säga historien ligger
individen nära till hands och berör därför individens upplevelser och erfarenheter från det
förflutna (2012, s.198). Jag anser därför, precis som Hultman att användning av lokalhistoria
genom ett existentiellt historiebruk kan ses som ett mål för att bevara och stärka det lokala
samhället (Hultman 2012, s.198). Vidare tolkar jag, utifrån Hultmans (2012) studie att
lokalhistoria kan fylla flera olika syften beroende på vilket historiebruk som historieläraren
använder. I denna studie har jag valt att framför allt analysera ett existentiellt och ideologiskt
historiebruk (Karlsson, 1999).

4. Metod
I detta avsnitt presenteras studiens metod. Vilket är en kvalitativ metod, det vill säga att genom
tolkning av ord skapa en förståelse och sammanhang för ett visst fenomen. Vidare redogörs
urval och genomförande samt databearbetning och analysmetod. I detta avsnitt presenteras även
studiens forskningsetiska övervägande. Slutligen redogörs studiens tillförlitlighet.
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4.1. Val av metod
I denna studie har jag valt att genomföra en kvalitativ studie i form av intervjuer. I litteraturen
Kvantitativ metod från början (2010) skriver Annika Eliasson att det allra första jag behöver
göra är att bestämma sig för vad som ska undersökas eftersom problemformuleringen styr
metodvalet och även metodansatsen (Eliasson, s. 31)
Jag har valt en kvalitativ metod i form av intervjuer eftersom att kvalitativa metoder lämpar
sig vid studier som handlar om att skapa förståelse och sammanhang för ett visst fenomen, i
detta fall lokalhistoria (Eliasson, 2010, s.27). Vidare skriver Eliasson att intervjuer kan vara
mer eller mindre strukturerade (2010, s.22). I den här studien har jag valt att använda mig av
semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att frågeformuläret innehåller flertalet frågor med
ett syfte att täcka in undersökningens ämnesområde. Eliasson skriver att en semistrukturerad
intervju lämnar öppet för intervjuaren att gå in på djupet, så långt som den intervjuade medger,
samtidigt som intervjuaren har ett strukturerat frågeformulär med redan bestämda frågor (2010,
s.26). Jag har valt denna form av intervju eftersom jag vill ha möjlighet, som intervjuare att gå
in på djupet i ämnesområdet ifall att det ges tillfälle vid intervjun. Dock behöver jag vara
medveten om att inte påverka den intervjuades svar. Eliasson skriver att den intervjuade i en
semistrukturerad intervju ska ”komma till tals så oförvanskat som möjligt” (2010, s.27).
I Den kvalitativa forskningsintervjun (2009) skriver Steinar Kvale och Svend Brinkman att
intervjuer med barn (i detta fall elever i årskurs sex) ger dem en möjlighet att uttrycka sina egna
känslor och tankar. Dock bör jag som intervjuare noggrant förbereda ett relevant frågeformulär
samt beakta olika maktförhållanden som kan uppstå. Författarna framhåller att intervjuaren bör
tydliggöra dess egen och barnets roll i intervjun innan intervjun tar sin början, vilket kan göras
genom att jag som intervjuare tydliggör att jag inte är där som en lärare samt att det varken
finns ett rätt eller fel svar på frågorna. Detta för att undvika skeva maktförhållanden (2009,
s.161, 162).
Vid konstruerandet av frågeformuläret har jag tagit flera aspekter i beaktning. Bland annat
att frågeformuläret endast ska bestå av ett vardagligt språk, öppna frågor samt att jag har
undvikit ledande frågor och negationer (Kvale & Brinkman 2009, Eliasson 2010). Eliasson
skriver att ett lyckat frågeformulär består av ett vardagligt språk eftersom att det kan förbättra
svarsfrekvensen. Frågorna bör vara öppna, det vill säga att den intervjuade inte endast ska kunna
svara ”ja” eller ”nej” på frågan samt att frågorna bör vara neutrala och inte ledande eftersom
ledande frågor kan påverka den intervjuades svar till fördel för intervjuaren (2010, s.39, 40).
Kvale och Brinkman skriver att vid intervjuer med barn ej bör innehålla ledande frågor eftersom
de ledande frågorna har en tendens att påverka barnets svar och därmed studiens datainsamling
(2009, s.162). Kvale och Brinkman framhåller att intervjuns frågor ej bör svara på mer än en
fråga samt att det är viktigt att ålderanpassa frågeformuläret (2009, s.162). Däremot kan jag
som intervjuare ställa följdfrågor där det anses lämpligt i intervjun. Jag anser att det är viktigt
att jag tar dessa aspekter i beaktning för att studien ska uppnå en god validitet.
Registreringen av intervjuerna kommer att ske via en ljudbandspelare. Jag har valt denna
datainsamlingsmetod för den möjlighet att återvända till omlyssning av datamaterialet. Kvale
och Brinkman skriver att registrering av intervjuer via ljudbandspelare ger intervjuaren en frihet
att fokusera på ämnet samt att orden, tonfall och pauser registreras permanent, vilket kan
underlätta tolkningen av datamaterialet eftersom att intervjuaren kan lyssna på materialet om
och om igen (2009, s.194).
4.2. Urval
Urvalet i denna studie har skett genom två olika representativa urval. Eliasson skriver att ett
representativt urval är lämpligt när representativiteten inte spelar någon större roll utan att syftet
med undersökningen är att undersöka välinformerade representanter för studiens ämnesområde
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(2010, s.47). Jag har valt denna form av urval eftersom att det kan resultera i att studien har en
hög trovärdighet (Eliasson 2010, s.47).
Det första representativa urvalet skedde vid val av elever att intervjua. Det urvalet jag har
genomfört består av elever från två olika klasser, båda klasserna är årskurs sex. I den ena klassen
är det 24 elever och i den andra klassen är det 25 elever. Det representativa urvalet har
påverkats av elevernas vårdnadshavare som skulle ge ett godkännande för att deras barn skulle
tillåtas att delta i studien och således intervjuas, vilket mer än hälften av elevernas
vårdnadshavare inte godkände.
Missivbrev skickades ut till rektor och lärare på skolan. När rektor och berörda lärare godkänt
studies syfte och metod skickades även ett missivbrev ut till elevernas vårdnadshavare. Detta
till samtliga vårdnadshavare i de två årskurs sexorna, vilket resulterade i att 49 stycken
missivbrev skickades ut. Av dessa missivbrev återfick jag 4 stycken i ena årskurs sexan med 25
elever och i den andra årskurs sexan med 24 elever återfick jag 10 stycken missivbrev. Jag valde
därför att ytterligare genomföra ett slumpmässigt urval (genom lottning) av de missivbrev jag
fått in för att välja ut tre elever i vardera klasser för att sedan intervjua dessa.
Det andra representativa urvalet skedde vid val av historielärare att intervjua, vilket betyder
att jag själv har handplockat två historielärare från den berörda skolan (Eliasson 2010, s.50).
Jag valde specifikt ut två historielärare eftersom dessa är verksamma och undervisande
historielärare i vardera av de utvalda klasserna i årskurs sex. Att jag valde elever och
undervisande historielärare på samma skola beror bland annat på studiens tidsbegränsning på
10 veckor samt att studien syftar till att undersöka ifall att elever och historielärare har olika
uppfattning och erfarenhet om historieundervisning (i detta fall en lokalhistorisk undervisning).
Skälet till att studien vänder sig till elever och undervisande i årskurs sex är på grund av att
jag vill försöka få en inblick av elever och lärares syn på lokalhistoria i historieundervisningen.
Jag valde specifikt årskurs sex eftersom att de eleverna fått möta störst mängd historia i
undervisningen.
4.3. Forskningsetiska överväganden
De forskningsetiska överväganden har jag övervägt utifrån de Forskningsetiska principerna
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig det vill säga utifrån de fyra huvudkraven som
Vetenskapsrådet (2002) presenterar. De fyra huvudkraven på forskning består av
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Var och en
av dessa krav konkretiseras i ett antal regler (2002, s.6).
Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta uppgiftslämnares och
undersökningsdeltagares samtycke. Vid undersökningar med känslig karaktär eller där
deltagaren är barn/elever under 15 år skall samtycke även inhämtas från vårdnadshavaren.
Vidare har undersökningsdeltagaren ensam rätt att själv bestämma över sin medverkan i
studien, vilket betyder att undersökningsdeltagaren bland annat ska kunna avbryta sitt
deltagande utan vidare negativa följder. Detta utan påverkan av forskaren (Vetenskapsrådet
2002, s.9, 10).
Nyttjandekravet betyder att uppgifter om den enskilda personen (undersökningsdeltagaren)
endast får användas för forskningsändamål. Det vill säga att uppgifterna om de enskilda
personerna inte får användas- eller utlånas till icke-vetenskapliga syften och kommersiellt bruk
samt att dessa personuppgifter inte får användas för ingripande beslut som direkt påverkar den
enskilda (Vetenskapsrådet 2002, s.14).
Informationskravet är ett allmänt krav som innebär att forskaren ska informera
undersökningsdeltagare om den aktuella forskningens syfte, vilket betyder att forskaren ska
informera både uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om studien samt deras uppgift i
studien. Forskaren ska även informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om de
villkor som gäller för deras deltagande, vilket innebär att forskaren ska upplysa om att
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deltagandet är frivilligt samt dess rätt att avbryta sin medverkan. Informationen ska således
inkludera alla komponenter i den aktuella undersökningen som kan tänkas påverka
undersökningsdeltagarens villighet att delta i undersökningen (Vetenskapsrådet 2002, s.7).
Eftersom denna studie innefattar intervjuer är förhandsinformation en princip att hålla fast vid,
vilket betyder att samtliga uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare ska tillhandahålla
information om studiens syfte i förhand (Vetenskapsrådet 2002, s.7).
Konfidentialitetskravet innebär att samtliga uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare
skall ges största konfidentialitet samt att deras personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt
att ingen obehörig kan ta del av det. All personal som deltar i ett forskningsprojekt som tangerar
personliga och etiskt känsliga uppgifter bör skriva under en förbindelse om tystnadsplikt för att
skydda dessa. Vidare ska alla uppgifter om identifierbara personer antecknas, avrapporteras och
lagras på ett sådant sätt att de enskilda undersökningsdeltagarna ej kan identifieras av
utomstående, vilket innebär att det ska vara omöjligt för utomstående att få tag i uppgifterna
(Vetenskapsrådet 2002, s.12).
Vidare har Vetenskapsrådet två rekommendationer som de anser vara önskvärda vid ett
empiriskt forskningsprojekt, vilket är att uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare bör ges
möjlighet att ta del av studiens etniskt känsliga avsnitt och kontroversiella tolkningar innan
studien publiceras samt att uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare bör få information om
var studien publiceras (2002, s.15).
4.4. Genomförande
Skolan som är med i studien är en kommunal skola belägen i en mellanstor ort i norra Sverige.
Skolans rektor kontaktades via mail. I mailet förklarade jag min studies syfte och metod samt
att jag bifogade ett missivbrev (se bilaga 2) där rektorn skulle godkänna sitt medgivande för att
jag skulle genomföra intervjuer med elever på skolan. De två lärarna som var aktuella för
studien kontaktade jag personligen där jag förklarade mitt ärende, det vill säga min studies syfte
och metod. Även lärarna fick ta ställning till sitt deltagande via ett missivbrev (se bilaga 3).
Efter att både rektor och lärarna intagit en positiv ställning med ”ja” som svar skickade jag även
ut missivbrev (se bilaga 1) till elevernas vårdnadshavare. Innan intervjuerna fick eleverna
information om studien i förhand, det vill säga att jag berättade om studiens syfte och metod
innan jag genomförde de enskilda intervjuerna. Detta eftersom förhandsinformation är ett
allmänt krav från Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet 2002, s.7)
Av de 24 eleverna i ena klassen svarade vårdnadshavare till 10 av de eleverna på min
förfrågan, varav dessa 10 var positivt inställda till studien. Av de 25 eleverna i andra klassen
svarade vårdnadshavare till 4 av de eleverna på min förfrågan, varav dessa 4 var positivt
inställda till studien. Dock valde 1 elev av dessa 4 stycken, vid intervjutillfället, att inte
medverka i studien på grund av personliga skäl. Vilket resulterade i totalt 10 respondenter i ena
klassen och 3 respondenter i den andra klassen. Jag valde därför att lotta ut 3 stycken elever av
de 10 i ena klassen och i den andra klassen fanns det ingen mening med att lotta ut eleverna på
grund av låg responsens. Jag genomförde därför intervjuer med 3 elever från vardera klasser,
detta för att min tanke var att intervjua lika många elever från vardera klasser. Då jag valde att
göra ett representativt urval av de verksamma historielärare jag tänkte intervjua samt att de två
utvalda svarade positivt på min förfrågan resulterade detta i att jag intervjuade specifikt dessa
två utvalda lärare. Totalt blev det sex stycken enskilda intervjuer med eleverna och två stycken
enskilda intervjuer med lärarna.
Intervjuerna genomfördes under två olika tillfällen. Vid mitt första besök på skolan
intervjuade jag de två lärarna enskilt. Intervjuerna med lärarna skedde precis efter varandra med
ett syfte att de två lärarna inte skulle kunna diskutera intervjun med varandra och på så sätt
påverka varandras svar, vilket var ett medvetet val. Jag introducerade intervjun genom att
presentera studiens syfte. Återigen påpekade jag att deltagandet var frivilligt och anonymt samt
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att intervju spelades in på grund av att underlätta databearbetningen och minska risken för
feltolkningar (Eliasson 2010, s.39–52). Intervjuerna skedde under lärarnas raster, detta på grund
av att lektionerna och deras elever inte skulle bli drabbade av min datainsamling.
Vid mitt andra besök på skolan intervjuade jag de sex utvalda eleverna enskilt, vilket var tre
elever från vardera årskursen sex. Även vid detta intervjutillfälle valde jag att genomföra
intervjuerna med eleverna direkt efter varandra. Detta med ett syfte att eleverna inte skulle
diskutera intervjuerna med varandra och på så sätt påverka studiens tillförlitlighet.
Intervjutillfället skedde under elevernas lektionstid så att intervjuerna inte skulle inkräkta på
elevernas raster. Jag började intervjun med att introducera min studies syfte och innehåll.
Återigen påpekade jag att deltagandet var frivilligt och anonymt samt att intervju spelades in
på grund av att underlätta databearbetningen och minska risken för feltolkningar (Eliasson
2010, s.39, 52). Slutligen valde jag att ännu en gång poängtera att eleverna hade ensam rätt att
själv bestämma över sin medverkan i studien samt att de när som helst kunde avbryta sitt
deltagande utan några negativa följder (Vetenskapsrådet 2002, s.9, 10). Efter intervjuerna fick
eleverna återgå till sin ordinarie undervisning.
4.5. Databearbetning och analysmetod
I detta avsnitt har jag valt att dela upp innehållet i två underrubriker. Detta för att förtydliga min
databearbetning, analysmetod samt beskriva en motivering för mina val. Först beskriver jag
transkriberingen av intervjuerna som sedan följs av en beskrivning av den fenemenografiska
analysen jag genomfört av datamaterialet.
4.5.1. Transkribering
Transkriberingen av en intervju är första steget till en analytisk process (Kvale & Brinkman
2009, s.196). I vilken form datamaterialet samt hur mycket som ska skrivas ut beror på studiens
syfte, vilket bland annat betyder att transkriberingen bör därför fokusera på det relevanta (Kvale
& Brinkman 2009, s.196).
Jag valde att genomföra transkriberingen av de sammanlagt åtta intervjuerna. Jag började
med att lyssna på intervjuerna i sin helhet en gång och därefter började jag transkriberingen av
intervjuerna. För att underlätta förståelsen av intervjun har jag valt att ta bort talspråk samt att
jag ändrat ordföljden i meningar som kunde uppfattas svåra att förstå meningen med. Jag har
däremot valt att ha kvar hummande, ”mm” (medhåll), beteckning för tystnad och skratt samt
pauser. Hummandet följs allt som oftast av en paus. Pauserna betecknas med tre punkter (…)
och är en återkommande beteckning i samtliga intervjuer. ”Mm” är en beteckning för medhåll,
vilket i detta fall betyder ”ja”. Tystnad och skratt betecknas som (tystnad) och (skratt), vilket
sker vid ett fåtal tillfällen som emotionella utryck. Jag har valt att ta med dessa utryck och
beteckningar eftersom att mitt syfte inte är att genomföra en detaljerad språklig analys (Kvale
& Brinkman 2009, s.197) av intervjuerna utan en intervjuanalys med fokus på mening, det vill
säga att mitt syfte är att skapa en förståelse för ett specifikt fenomen, i detta fall elever och
lärares syn på lokalhistoria.
4.5.2. Fenomenografisk analys
Denna empiriska studie har ett syfte att undersöka genom vilka sätt och med vilka anledningar
elever och undervisande lärare i årskurs sex upplever, erfar och förstår den lokala historien i
historieundervisningen samt föra en diskussion angående huruvida elevernas
historiemedvetande kan påverkas av en lokalhistorisk undervisning. I Handbok i kvalitativ
analys (2015) beskriver Fejes och Thornberg att en kvalitativ analys har ett syfte att skapa en
mening samt identifiera betydelsefulla mönster (2015, s.35). I denna studie är den kvalitativa
analysen därför en form av en fenomenografisk analys med syftet att beskriva elever och
undervisande historielärares syn på lokalhistoria i historieundervisningen (Fejes & Thornberg,
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2015, s.35). Eftersom jag genomför intervjuer med både lärare och elever för att få med två
olika perspektiv har jag valt att göra två olika fenemenografiska analyser, det vill säga en analys
utifrån intervjuerna med lärarna och ytterligare en analys utifrån intervjuerna med eleverna.
I Handbok i kvalitativ analys beskriver Dahlgren och Johansson (2015) att det finns flera olika
sätt att genomföra en fenomenografisk analys (2015, s.162). Dock har jag valt att följa Dahlgren
och Johanssons fenemenografiska analys i sex steg (2015, s. 162–175). Denna form av analys
i sex steg gäller för de båda analyserna som jag genomfört. Analyserna är således identiska i
tillvägagångssätt och därför har jag endast en beskrivning av analysprocessen. Dock gäller den
för båda analyserna.
Det första steget innebär att göra en bestämning av helhetsbetydelsen, det vill säga att
genomföra en översiktlig genomgång av det insamlade datamaterialet (intervjuerna). Syftet är
att bestämma det huvudsakliga innehållet (Dahlgren & Johansson 2015, s.138). Detta har jag
genomfört genom att lyssna på intervjuerna, transkriberat samtliga åtta intervjuerna samt att jag
har läst igenom transkriberingen av intervjuerna ett antal gånger. Transkriberingens material
resulterade i det material som jag använt mig av i min efterföljande analys.
Det andra steget handlar om att bryta ner materialet till mindre delar, det vill säga att
komprimera materialet. Syftet är att hitta skiftningar i materialet för att därefter avgränsa
meningsbärande enheter, vilket kan vara enstaka fraser eller meningar (Dahlgren & Johansson
2015, s.139). För att komprimera materialet valde jag att ”sålla” bort allt i intervjuerna som inte
ansågs vara relevant till studiens syfte och frågeställning, det vill säga ämnet lokalhistoria. Efter
det ”sållade” jag även bort beskrivningar i transkriberingen som bestod av ”mm” och ”hm”
eftersom att det inte heller ansåg vara relevant till studiens syfte och frågeställning. Detta steg
i analysprocessen genomfördes i ett dokument på datorn som innehöll hela transkriberingen av
samtliga åtta intervjuer.
Det tredje steget innebär en transformering av vardagliga beskrivningar. Syftet har en
kontextuell mening där de meningsbärande enheterna jämförs och relateras till varandra. Detta
för att synliggöra både den explicita och implicita meningen i undersökningsdeltagarnas
uttalanden (Dahlgren & Johansson 2015, s.140). Jag markerade de nyckelord jag kunde finna
med en överstyckningspenna för att lättare kunna flytta omkring dem och således synliggöra
mönster som uppstod i datamaterialet.
Det fjärde steget innebär en framställning av det undersökta fenomenets situerade struktur.
Syftet med detta är att än en gång komprimera texten för att underlätta analysprocessens nästa
steg, vilket kan ske genom att eliminera eventuella irrelevanta utsagor och upprepningar samt
att meningsenheter med liknande innehåll fogas samman (Dahlgren & Johansson 2015, s.141).
Detta har jag gjort genom att gruppera beskrivningarna efter likheter och skillnader.
Det femte steget handlar om att framställa det undersökta fenomenets generella struktur. Här
analyseras samtliga beskrivningar av likheter upprepade gånger för att slutligen kunna
identifiera centrala teman som svarar mot själva kärnan i materialet. Syftet är att synliggöra de
invarianta temana eftersom att de utgör själva fenomenets essens. Invarianta teman är de teman
som inte varierar i beskrivningarna (Dahlgren & Johansson 2015, s.142). Steg fyra och fem har
jag upprepat ett antal gånger, detta tills jag tyckte mig hitta de kategorier som bäst speglade
studiens syfte och frågeställningar utifrån de svar jag fått fram.
Till sist avslutas analysprocessen med det sjätte steget som innebär att slutligen verifiera det
undersökta fenomenets essens, det vill säga själva kärnan i materialet (Dahlgren & Johansson
2015, s.142). Jag har genomfört detta genom att försöka finna ord och begrepp som synliggör
vad kategorierna handlar om. De kategorier, även kallat utfallsrum som visat sig tydligast i
denna studie analysprocess är lokalhistoriens definition, lokalhistoriens innehåll och
lokalhistoriens funktion.
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4.6. Tillförlitlighet
För att kunna bedöma studiens tillförlitlighet används de två vetenskapliga kriterierna validitet
och reliabilitet. Validitet gällande giltighet och reliabilitet gällande pålitlighet (Forsberg &
Wengström 2013, s.104, 106). Forsberg och Wengström framhåller i litteraturen Att göra
systematiska litteraturstudier (2013) att validitet innebär studiens förmåga att mäta det som är
avsett att mätas, det vill säga studiens relevans. Validitet innebär således att det inte finns några
mätfel i datainsamlingen samt att studien har ett relevant innehåll till syfte och frågeställningar
(2013, s.104).
Vidare skriver Forsberg och Wengström att reliabilitet innebär att studiens mätmetod har en
förmåga att vid upprepad mätning resultera i samma mätvärde, vilket betyder att studiens
resultat bör bli detsamma vid upprepade mätningar av och med olika forskare (2013, s.106).
För att uppnå en hög validitet skriver Dahlberg och Johansson att analysprocessen ständigt
bör vara empiriskt förankrad, speciellt vid analysprocessens identifiering av datamaterialets
centrala teman. Vidare är det även viktigt att tydligt beskriva den eidetiska reduktionens utfall,
det vill säga de kategorier som kristalliserats ut från datamaterialets beskrivningar, detta för att
studien ska vara tillförlitlig (Dahlberg & Johansson 2015, s.143).

5. Resultat
I detta avsnitt presenteras upptäckter i vald empirisk forskning som bedömts vara relevanta för
studiens frågeställningar. Upptäckterna redovisas i tre olika avsnitt utifrån analysprocessens
utfallsrum, även kallat kategoriseringar. Vilka är lokalhistoriens definition, lokalhistoriens
innehåll och lokalhistoriens funktion. Undersökningsdeltagarna benämns vid Lärare 1, Lärare
2, Elev 1, Elev 2, Elev 3, Elev 4, Elev 5 och slutligen Elev 6.
5.1. Lokalhistoriens definition
Den första frågan de två lärarna fick vid intervjun var vad lokalhistoria var enligt dem själva,
det vill säga hur de formulerar begreppet lokalhistoria. Båda lärarna gav liknande svar utan
vidare eftertanke. Vilket var att lokalhistoria är historia som finns i ens egen ”närhet” och
”närområde”. Lärare 1 uttalar sig så här:
Lärare 1: Lokalhistoria för mig… Ja, det är nog, det som händer i ens närhet, alltså
orten med omnejd i mitt fall och där vi kan hitta spår av det som har hänt förut. Till
exempel att ortens stadskärna låg här på skolans område förut… Eller att jag själv
bor i skarprättarens hus från 1800-talet. Det är även betydelsefullt och roligt för
eleverna när de får möta anekdoterna… Alltså det som händer i ens närhet och har
hänt i ens närhet….
I likhet med Lärare 1 ger Lärare 2 en liknande definition, det vill säga att lokalhistoria är historia
som finns i ens egen närhet. Dock skiljer sig Lärare 2:s definition från Lärares 1:s eftersom att
lärare 2 även väljer att förankra lokalhistorians definition i historieämnets kursplan (Skolverket
2011) genom att koppla det centrala innehållet till historian i närområdet. Lärare 2 uttalar sig
på detta sätt:
Lärare 2: Lokalhistoria är att man förankrar läroplanen eller kursplanens innehåll i
till exempel närområdet eller i regionen …. Jag tittar på kursplanen och försöker att
följa de händelserna, till exempel när vi läser om forntiden så har jag kopplat till
utgrävningar som varit precis på skolans område Jag har sparade tidningsartiklar
från utgrävningarna och många elever har även egna minnen av just de här
utgrävningarna... Sen är lokalhistoria att titta på stadsbildningen, till exempel att
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den första stadsbildningen är här på skolans område. Då jobbar vi bland annat med
stadsbildningen under stormaktstiden och kopplar in närområdet.
De två lärarna visar likheter vid sina formuleringar av begreppet lokalhistoria eftersom båda
lärarna nämner ord som ”närhet”, ”har hänt”, ”förut” och ”närområde”, detta med fokus på
skolans ”närområde”. Lärarna kopplar endast lokalhistoria till ett dåtida perspektiv genom att
beskriva lokalhistoria som det som ”har hänt” och det som var ”förut”. Lärarnas formulering
av begreppet lokalhistoria skiljer sig dock åt eftersom att lärare 1 instinktivt kopplar begreppet
lokalhistoria till sin ”egen” närhet och historia medan lärare 2 endast kopplar begreppet
lokalhistoria till skolans närområde och region. Lärare 2 gör således ingen personlig anknytning
till begreppet lokalhistoria.
Den första frågan eleverna fick var vad lokalhistoria var enligt dem själva, det vill säga om
de ens hade hört talas om begreppet lokalhistoria. Det var endast en elev som hade hört
begreppet lokalhistoria. Resterande elever blev osäkra av frågan och svarade ”vet inte”. Detta
visade sig vara en svår fråga och istället fick jag vända på frågan och frågade istället ”vad elever
trodde att lokalhistoria kunde vara?”. Vilket resulterade i att alla elever utom Elev 1 gav ett
svar/gissning. Elev 1 ville inte uttala sig. Tre av de fyra eleverna kopplade begreppet
lokalhistoria till ”närområdet” och ens egen ”närhet” medan elev 3 kopplade begreppet
lokalhistoria till ”genom tiderna”. Till exempel uttalar sig Elev 2, Elev 3 och Elev 5 på detta
sätt:
Jennifer: Har du hört talas om lokalhistoria?
Elev 2: Nej…
Jennifer: Vad tror du att lokalhistoria kan vara?
Elev 2: Ja, kanske sådant som har hänt här i närheten.
Jennifer: Har du hört talas om lokalhistoria?
Elev 3: Nej… Nej, inte det ordet…
Jennifer: Vad skulle du tro att lokalhistoria är?
Elev 3: Kanske genom tiderna eller någonting…
Jennifer: Har du hört talas om lokalhistoria?
Elev 5: Nej. Inte alls…
Jennifer: Vad tror du att lokalhistoria är?
Elev 5: Kanske historia som är här… Alltså historia om det som hände här lokalt
eller i närheten.
En elev som särskilde sig från de övriga eleverna var elev 6 som var den enda av eleverna som
hade hört talas om begreppet lokalhistoria och då även direkt kunde koppla det till
”närområdet”.
Jennifer: Har du hört talas lokalhistoria?
Elev 6: Ja, jag tror det…
Jennifer: Vad skulle du då säga att lokalhistoria är?
Elev 6: Ja, det som händer runt omkring oss… Saker nära oss där vi bor och så.
Elevernas kopplar således lokalhistoria generellt till historia som ligger nära till hands. Eleverna
nämner ord som ”nära”, ”närhet”, ”händelser lokalt” och ”runt omkring oss”. Vidare uttrycker
eleverna både saker som har hänt och saker som händer runt omkring oss, det vill säga att
eleverna uttalar sig både utifrån ett dåtida- och nutida perspektiv.
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5.2. Lokalhistoriens innehåll
Den första frågan lärarna fick angående lokalhistorians innehåll var hur lärarna kan använda
lokalhistoria i historieundervisningen, det vill säga genom vilka arbetssätt och resurser. De två
lärarnas svar skiljde sig åt markant. Lärare 1 uttalade en personlig anknytning vid val av
lokalhistoriskt innehåll i historieundervisningen medan Lärare 2 uttalade en mer kognitiv
anknytning vid val av lokalhistoriskt innehåll med en tydlig koppling till läroplanen och
historieämnets kursplan. Lärare 1 uttalar sig så här:
Lärare 1: Ja, jag tycker ju att det enda som jag kanske kan egentligen, är ju just det
som finns här, bara för att jag bor i det här området… Men jag är inte tillräckligt
duktig, jag skulle kunna använda mycket mer… Det är bara sådant som jag lärt mig
eftersom att jag bor här. Jag har fått höra berättelser om området och eftersom att
jag själv bor i ett historiskt hus så blir det intressant, till exempel har vi en
krigskyrkogård på baksidan av vårt hus. Det är mest det som jag själv tycker är
roligt och fascinerande som jag använder mig av. Jag är dålig på att använda mig
av ännu bredare saker fastän det finns mycket inne i ortens stadskärna… Det blir
mest sånt som verkligen finns i min närhet. Vi har gått promenader där vi gått runt
på området och tittat, jag har berättat vad som finns i min och elevernas omgivning.
I promenaden hamnar vi olika ställena och jag visar ”rysstallen” och
”krigskyrkogårder” och som barnen blir fascinerade av… Jag vet egentligen inte
vart jag ska vända mig för att ta kontakt med personer utanför skolans område, jag
har inte tänkt på att jag kan fråga muséet och andra personer som kan komma hit
och berätta….
Jennifer: Vad består det lokalhistoriska innehållet av i historieundervisningen?
Lärare 1: Allt från begrepp till orten och dess historia… att staden förut låg här på
skolans område, men också varför kan det vara så att stan flyttades längre ner …
Orsaker och konsekvenser för hur det kan ha varit för dem som levde och vad som
hände samt om att vara fattig och rik.
Lärare 1 skiljer sig markant från Lärare 2 vid användning av lokalhistoria i
historieundervisningen samt vad det lokalhistoriska innehållet består av. Lärare 1 använder
främst historia som ligger nära till hands, det vill säga lärarens ”egen” historia och närområde.
Lärare 1 nämner dessutom en osäkerhet vid användandet av ett bredare historiskt perspektiv
när det gäller ortens historia. Den lokalhistoriska undervisningen stannar således vid skolans
områdes historia. Detta medan Lärare 2 använder sig av ett betydligt bredare historiskt
perspektiv genom att inte bara synliggöra skolans områdes historia utan även ortens historia
och dess betydelse i en större kontext. Lärare 2 uttalar sig på detta sätt:
Lärare 2: Vi brukar använda datorer där vi surfar ut på skolområdets kyrkas hemsida
eller ortens församlings hemsida, där tittar vi bland annat på skolområdets
kyrka…Vi brukar även titta på Länsstyrelsen som också har en jättebra hemsida…
Där tittar vi på gamla kartor, hur de kunde lägga till med skepp här uppe, att alla
handelsfartyg kunde segla hit upp och en stadskarta som visar de första
bosättningarna. Vi tittar på stadens kartbildning och jämför med kartor från idag…
Ja, vi jämför kartor, är ute på nätet och tittar även på mina gamla tidningsartiklar
från utgrävningarna…
Jennifer: Vad består det lokalhistoriska innehållet av i historieundervisningen?
Lärare 2: Vi pratar forntiden så finns det en karta som visar att havet går hit upp
och att kustlinjen ser annorlunda ut från då till nu… Jag förankrar det i varför det
var just en bosättning här och varför det passade bra att bo just här, till exempel
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eftersom att vi har och har haft en havsstrand med tillgång tillfiske och transport.
Genom att sätta in det i ett större sammanhang och visa att det var betydelsefullt,
och därav visa att stadsbildningen har följt människan.
I likhet med Lärare 1 använder även Lärare 2 lokalhistoriskt innehåll för att åskådliggöra ortens
historia. Dock skiljer sig Lärare 1 markant från Lärare 2 eftersom att Lärare 1 övervägande
väljer lokalhistoriskt innehåll utifrån eget intresse. Lärare 2 väljer däremot fram för allt
lokalhistoriskt innehåll utifrån historieämnets kursplan. Till exempel använder Lärare 2
lokalhistoriskt innehåll kopplat till historieämnets centrala innehåll, det vill säga att studera
kartor och kustlinjernas förändringar från forntiden till idag.
Den första frågan eleverna fick angående lokalhistorians innehåll i historieundervisningen
var vad eleverna kunde berätta om ortens historia, respektive länets historia samt vart de hade
lärt sig det. Även dessa två frågor visade sig vara svåra för eleverna, alternativt obekväma frågor
eftersom samtliga sex elever skruvade på sig av osäkerhet och svarade spontant ”jag vet inte så
mycket” men efter en stund av eftertänksamhet hade de flesta elever något att berätta om både
orten- och länets historia. Elev 1, Elev 2, Elev 3 och Elev 4 uttalar sig att de anammat sina
historiska kunskaper i skolan, antingen på historielektionen, geografilektionen eller av andra
undervisande lärare. Till exempel uttalar sig Elev 3 på detta sätt:
Jennifer: Vad kan du berätta om ortens historia?
Elev 3: Det är som med Sverige, att det har styrts av många kungar… Och ja, jag
vet inte så mycket mer.
Jennifer: Varför tror du att du inte vet så mycket om ortens historia?
Elev 3: Eftersom att vi inte har gått igenom så mycket på lektionerna… alltså just
om ortens historia.
Jennifer: Kan du berätta något om länets historia?
Elev 3: Nej, man trodde väl på myter och sådant…
Jennifer: Vart har du lärt dig detta?
Elev 3: I skolan.
Elev 2 skiljer sig markant från resterande elever eftersom att Elev 2 kopplar lokalhistoria, det
vill säga historia som berör orten och länet både till ämnet geografi och historia i
undervisningen. Elev 2 uttalar sig om kartstudier under geografilektioner samt att Elev 2
kopplar sina historiska kunskaper om länet till studier av stormaktstiden i
historieundervisningen. Till exempel uttalar sig Elev 2 så här:
Jennifer: Vad kan du berätta om ortens historia?
Elev 2: Om ortens historia vet jag lite ändå. Att orten förut var en enda stor sjö, det
såg vi när vi kolla på en gammal karta då vi hade geografi… Då var det en enda
stor sjö här.
Jennifer: Vart har du lärt dig detta?
Elev 2: I skolan…
Jennifer: Okej. Kan du berätta något om länets historia?
Elev 2: Ja, att det har kommit väldigt mycket sägner härifrån… Om vittra och sånt
där… Sen var det även något slag i en by utanför orten, mellan Finland eller
Ryssland tror jag, och Sverige.
Jennifer: Vart har du lärt dig det här?
Elev 2: Det var när vi hade vår historielärare som berättade om det när vi arbetade
med stormaktstiden.

24

Elev 4 skiljer sig från resterande elever eftersom att Elev 4 tror sig att högstadiet ska bidra till
kunskaper om länets historia, det vill säga att den lokalhistoriska kunskapen inte hör hemma i
grundskolans mellanår. Elev 4 uttalar sig på detta sätt:
Jennifer: Kan du berätta något om länets historia?
Elev 4: Nej, jag vet ingenting om det.
Jennifer: Varför tror du att du inte vet något om det?
Elev 4: Jag tror att vi kanske får lära oss om det i högstadiet...
Till skillnad från Elev 2, Elev 3 och Elev 4 anser Elev 1, Elev 5 och Elev 6 att det inte fått lära
sig några historiska kunskaper om orten eller länet i historieundervisningen eller allmänt genom
undervisning i skolan. Elev 5 uttalar sig att dennes föräldrar bidragit till kunskaper om orten
medan Elev 6 uttalar sig att historieundervisningen endast innehållit historiska kunskaper om
Sveriges kungar i olika tidsepoker som medeltiden, vasatiden etc.
Jennifer: Kan du berätta något om ortens historia?
Elev 5: Jag vet inte riktigt så mycket, inte om historian. Eller måste det vara långt
bak i tiden eller kan det vara nu?
Jennifer: Det kan vara för flera hundra år sedan eller från igår.
Elev 5: Ja, jag vet att orten har ett smeknamn… sen vet jag inte så mycket mer.
Jennifer: Vart har du lärt dig det?
Elev 5: Jag vet inte… Jag tror bara att jag har hört det någonstans. Kanske av mina
föräldrar.
Jennifer: Kan du berätta något om länets historia?
Elev 5: Jag vet inte heller så mycket om länets historia. Det är liksom, det är ganska
kallt här… Men jag vet inte om det har med historian att göra…
Jennifer: Vad kan du berätta om ortens historia?
Elev 6: (tystnad)
Jennifer: Om du kan berätta något.
Elev 6: Vi har ju haft väldigt många olika kungar och så… Och ja, jag vet inte
riktigt.
Jennifer: Varför tror du att du inte riktigt vet något om ortens historia?
Elev 6: Vi har ju mest jobbat annat, med kungarna, bland annat Gustav Vasa… Ja,
och vasatiden, medeltiden och alla de där tiderna.
Jennifer: Kan du berätta något om länets historia?
Elev 6: Jag vet inte riktigt… Just länet, nej jag vet inte…

Samtliga sex elever visar en osäkerhet vad gäller historiska kunskaper om orten och länet. Dock
är de elever som inte kan berätta något, alternativt väldigt lite om orten eller länets historia väl
medvetna om varför detta är fallet, det vill säga att eleverna inte fått lära sig det. Precis som
Elev 1 uttalar sig om sina okunskaper när det gäller länets historia: ”för att jag inte har lärt mig
det…”. Till exempel uttalar sig Elev 1 på detta sätt:
Jennifer: Kan du berätta något om ortens historia?
Elev 1: Att området bredvid skolans område har haft ett hem för de som mådde
dåligt… Jag vet inte så mycket mer…
Jennifer: Vart har du lärt dig det?
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Elev 1: Jag lärde mig det av min fysiklärare. Det var när vi kom in på nånting då vi
prata om orten. Sen så sa han att det var ett ställe för dem som hade något fel …
Han sa även att man bada dem med varmt vatten när dem blev arga.
Jennifer: Okej. Kan du berätta något om länets historia?
Elev 1: Nej…
Jennifer: Varför tror du att du inte kan berätta något om länets historia?
Elev 1: För att jag inte har lärt mig det…
5.3. Lokalhistoriens funktion
Den första frågan de två lärarna fick angående lokalhistorians funktion var vad lokalhistoria
kan bidra med i historieundervisningen, detta enligt dem själva. Till skillnad från Lärare 2 som
gav ett kort och koncist svar gav Lärare 1 ett väl utvecklat svar. Lärare 1 och Lärare 2 hade
markant olika uppfattningar om vad lokalhistoria kan bidra med i historieundervisningen.
Lärare 1 uttalar sig på detta sätt:
Jennifer: Vad kan lokalhistoria bidra med i historieundervisningen?
Lärare 1: Nu till exempel har jag i min mentorklass börjat arbeta med medeltiden
och då halkade vi snabbt in på att det fanns bödlar och då började eleverna direkt
att fråga: ”fanns de bödlar här?”. I mitt fall passade det bra eftersom att jag då bor
i det som var bödelns hus här på skolans område och så kan jag berätta om det…
När det har hänt på riktigt blir det mer levande för eleverna, till exempel att jag kan
säga att: ”så här är det nu och så här var det här förut” om olika saker… Jag upplever
att det gör att eleverna tycker att ämnet blir mycket intressantare och roligare, det
vill säga om jag kan berätta saker som inte endast står i läroböckerna, utan att det
finns något i min och deras närhet… Eftersom att jag har den möjligheten och
kunskapen så blir eleverna intresserade… Lokalhistoria föder ett intresse och
eleverna tycker att det mest fascinerade är något som de känner till och som står
dem nära. Historieämnet är så svårt att ta på eftersom att det hände för så otroligt
länge sen… Hittar man bara en sten och kan visa att det här ”stenen” är från
forntiden så skulle eleverna bli fascinerade… Historien kommer närmare.
Som tidigare nämnt har Lärare 1 och Lärare 2 olika uppfattningar om vad lokalhistoria kan
bidra med i historieundervisningen. Lärare 1 uttalar sig om att historien kommer närmare
eleverna, det vill säga att lokalhistoria kan levandegöra historien. Lärare 1 uttalar sig dessutom
om att lokalhistoria kan bidra till ett ökat intresse och engagemang hos eleverna för
historieämnet. Detta medan Lärare 2 uttalar sig om att lokalhistoria bidrar till att skapa
förståelse för elevernas hembygd och ”egna” rötter. Lärare 2 särskiljer sig även från Lärare 1
genom att poängtera de goda resurser som de har att tillgå på skolans område eftersom att skolan
är belägen på en historisk plats. Till skillnad från Lärare 2 uttalar sig Lärare 1 att elevernas
intresse ökar för historieämnet när Lärare 1 själv kan berätta historiska berättelser från sin egen
närhet, alternativt elevernas närhet som inte åskådliggörs i läroböckerna. Till exempel uttalar
sig Lärare 2 så här:
Jennifer: Vad kan lokalhistoria bidra med i historieundervisningen?
Lärare 2: Jag tänker att eleverna lär sig att förstå sin hembygd och sina rötter… Hur
det såg ut här, till exempel är det ett fantastiskt tillfälle att skolan ligger precis på
en historisk mark samt att arkeologer har arbetat i ett helt år med utgrävningar.
Lärare 1 uttalar sig om att lokalhistoria i historieundervisningen kan bidra till ett ökat intresse
och engagemang för eleverna medan Lärare 2 uttalar sig att om lokalhistoria i
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historieundervisningen kan bidra till en ökad förståelse för elevernas egna identitet och
hembygd.
Den första frågan eleverna fick angående lokalhistorians funktion var ifall att det kan finnas
någon poäng med att syssla med lokalhistoria i historieundervisningen, detta ifall att
lokalhistoria är studier av närområdet, till exempel orten- eller länets historia. Vid denna fråga
fick jag ett rungande ”ja” som svar, samtliga elever svarade spontant ”ja” och motiverade sina
svar bland annat med att det ger en ökad förståelse samt att det kan ge ett ökat intresse för orten.
Till exempel uttalar sig Elev 1, Elev 2, Elev 3, Elev 4 och Elev 6 på detta sätt:
Elev 1: Ja, för att man ska förstå mer, veta vad som har hänt och varför staden ser
ut som det gör nu.
Elev 2: Ja, man kanske tycker att det är mer intressant att lära sig om saker som
finns här i kring. Till exempel om det finns någon bunker eller sånt, då kan man få
veta vart…
Elev 3: Ja, jag tror det eftersom att elever lär sig mer om hur det var förut… Att
man har utvecklats mycket och man kan få en tillbaka blick.
Elev 4: Ja, det tror jag, för man måste ju kunna lite historia om sin stad och varför
den är som den är.
Elev 6: Ja, så att vi har koll på vad som har hänt och vad som händer just nu.
Samtliga elever uttalar sig om att lokalhistoria kan bidra till en ökad förståelse och ökade
kunskaper om orten i sig, det vill säga att lokalhistoria kan lära eleverna vad som har hänt i
orten/närområdet samt vad som händer just nu. Eleverna uttalar sig att lokalhistoria kan
åskådliggöra ett dåtida- och ett nutida perspektiv. Elev 1 och Elev 4 särskiljer sig från resterande
eleverna genom att uttala sig om att lokalhistoria kan bidra till en ökad förståelse om varför
orten ser ut som den gör idag, inte endast att lokalhistoria bidrar till kunskaper om vad som
redan har hänt i orten. Elev 5 är den enda som särskiljer sig från resterande elever genom att
uttala sig om lokalhistoria som ett bidragande fenomen för att dels synliggöra och skapa
förståelse för förändringar från dåtid till nutid samt att lokalhistoria kan vara en bidragande
kraft för att elever ska lära sig att uppskatta orten. Elev 5 uttalar sig på detta sätt:
Jennifer: Tror du att det kan finnas någon poäng att syssla med lokalhistoria i
historieundervisningen?
Elev 5: Ja, eftersom att man kan lära sig mer om där man bor och saker som har
hänt tidigare… Då kanske man tänker lite mer på det och kan uppskatta staden och
så, genom att se förändringar om hur det är nu från förr och så.
Elev 5 uttalar att genom mer kunskap om orten kan man reflektera över den och på så sätt kan
eleverna, möjligtvis lära sig att uppskatta orten.
5.4. Sammanfattning
Utifrån studiens två frågeställningar ”Hur formulerar eleverna och undervisande historielärare
i årskurs sex sin syn på lokalhistoria i historieundervisningen?” och ”Vad kan lokalhistoria i
historieundervisningen bidra med enligt elever och historielärare i årskurs sex?” visar resultatet
att eleverna och lärarna formulerar fenomenet lokalhistoria med hjälp av ord som ”närhet”,
”närområde”, ”lokalt” och ”saker som händer runtomkring oss”. Dock har övervägande elever
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(5 av 6) den uppfattning att de aldrig hört talas om självaste begreppet lokalhistoria, detta trots
att lärarna uttalar sig om att eleverna kontinuerligt har hanterat lokalhistoria i undervisningen.
Studiens resultat visar att samtliga elever ansåg att lokalhistoria kan bidra till en ökad
förståelse samt ökade kunskaper om ortens historia, det vill säga både det som har hänt i orten
och det som händer just nu. Detta medan lärarna hade olika uppfattningar om vad lokalhistoria
kan bidra med i historieundervisningen. Ena läraren ansåg att det kan skapa ett intresse och
engagemang för historieämnet i sig samt att lokalhistoria kan bidra till att levandegöra historien.
Den andra läraren ansåg däremot, i likhet med eleverna, att lokalhistoria kan bidra till en ökad
förståelse för orten samt att det ger eleverna kunskaper och en ökad förståelse för sin ”egen”
historia. Dessutom hade en elev, som särskilde sig från resten av undersökningsdeltagarna, en
uppfattning om att lokalhistoria kan bidra med mer kunskap om orten som möjligtvis kan
resultera i att eleverna lär sig uppskatta orten och dess historia.
Vidare visar studiens resultat att de två lärarna skiljer sig markant vid val av det
lokalhistoriska innehållet i historieundervisningen. Den ena läraren använder sig av
lokalhistoriska innehåll i närområdet som kan förankras i läroplanen, det vill säga
historieämnets kursplans förmågor och centrala innehåll. Till exempel förankrar läraren
kartkunskap om orten till stormaktstiden, detta genom att jämföra hur ortens kartor såg ut då
jämförelse med idag. Den andra läraren sig däremot övervägande av ett lokalhistoriskt utifrån
eget intresse, det vill säga att det lokalhistoriska innehållet i historieundervisningen består av
lärarens egna historiska berättelser om närområdet samt det som läraren själv finner mest
intressant och fascinerande. Dock uttalar den andra läraren sig om bristande kunskaper både
när det gäller lokalhistorisk kunskap samt ett bristande kontaktnät med historiska resurser
(muséer etc.) i närområdet, vilket läraren antyder en önskan att förbättra.
Slutligen visar studiens resultat likheter vad gäller de två lärarnas förhållningssätt till
lokalhistorisk undervisning, det vill säga att de båda är positivt inställda och visar inget kritiskt
förhållningssätt till deras användning och hantering av lokalhistoria i historieundervisningen.

6. Diskussion
Detta avsnitt inleds med en diskussion av den empiriska studiens metod. Metodens styrkor
respektive svagheter kommer att belysas. Vidare kommer resultatet att diskuteras utifrån
studiens tre frågeställningar. Därefter avslutas avsnittet med en sammanfattning samt förslag
på vidare forskning.
6.1. Metoddiskussion
Metoden som användes i denna studie var en kvalitativ metod i form av intervjuer med ett syfte
att skapa en förståelse för elever och undervisande historielärares syn på lokalhistoria. Det vill
säga att undersöka genom vilka sätt och med vilka anledningar elever och undervisande lärare
i årskurs sex upplever, erfar och förstår den lokala historien i historieundervisningen samt föra
en diskussion angående huruvida elevernas historiemedvetande kan påverkas av en
lokalhistorisk undervisning.
Jag valde att göra en kvalitativ metod eftersom att kvalitativa metoder lämpar sig vid studier
som handlar om att skapa förståelse och sammanhang för ett visst fenomen, i detta fall
lokalhistoria (Eliasson, 2010, s.27). Med hjälp av den kvalitativa metoden anser jag att jag har
fått ökade kunskaper och förståelse för elever och undervisande historielärares syn på
lokalhistoria.
I studien valde jag att använda mig av semistrukturerade intervjuer eftersom att det är en
intervjuform som innebär att frågeformuläret innehåller flertalet frågor med ett syfte att täcka
in undersökningens ämnesområde samt att det även finns utrymme för följdfrågor (Eliasson
2010, s.26). Jag valde denna form av intervju eftersom jag ville ha möjlighet, som intervjuare
att gå in på djupet i ämnesområdet ifall att det gavs tillfälle vid intervjun (Eliasson 2010, s.26).
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Jag anser dock att intervjuerna med lärarna gick in mer på djupet i ämnesområdet än
intervjuerna med eleverna, möjligtvis på grund av att övervägande elever visade sig vara osäkra
på ämnet lokalhistoria. Dock tog jag hänsyn till att inte påverka den intervjuades svar. Precis
som Eliasson skriver är det viktigt i en halvstrukturerad intervju att intervjuaren ska ”komma
till tals så oförvanskat som möjligt” (2010, s.27).
I denna studie genomförde jag två olika representativa urval. Ett representativt urval vid
intervjuerna med de sex eleverna samt ett representativt urval vid intervjuerna med de två
historielärarna, vilket ger studien en god trovärdighet och reliabilitet (Eliasson 2010, s.47). Jag
valde specifikt ut de två årskurs sexorna på grund av att de undervisades i historia av de två
utvalda historielärarna. Jag kunde därefter jämföra eleverna och historielärarnas syn på
lokalhistoria, vilket denna studie bland annat syftade till. Av de 49 missivbrev jag skickade var
det endast 14 stycken vårdnadshavare som godkände sitt barns medverkan i studien. Jag
reflekterar att detta kan bero på olika faktorer, till exempel kan eleverna ha glömt bort eller helt
enkelt struntat i att ta tillbaka missivbrevet till skolan samt att elevernas vårdnadshavare har
olika intressen för deras deltagande i didaktiska studier och forskning. Vidare valde jag att
genomföra ett representativt urval vid intervjuerna med lärarna eftersom att representativiteten
inte spelade någon större roll utan att mitt främsta syfte var att undersöka välinformerade
representanter för studiens ämnesområde (Eliasson 2010, s.50). Jag valde därför specifikt ut de
två lärare som var verksamma och undervisande historielärare i vardera av de utvalda klasserna
i årskurs sex. Båda lärarna visade sig ha en positiv inställning till lokalhistoriska undervisning,
vilket kan ses som ett reliabilitetsproblem i denna studie eftersom att jag endast kan synliggöra
ett positivt förhållningssätt till en lokalhistorisk undervisning. Dock anser jag ändå att
datamaterialet från intervjuerna med de två lärarna är relevanta till studiens syfte och
frågeställningar.
Vad gäller analys i denna studie är det en kvalitativ analys i form av en fenomenografisk
analys med ett syfte att skapa en mening samt identifiera betydelsefulla mönster vad gäller att
beskriva elever och undervisande historielärares syn på lokalhistoria i historieundervisningen
(Fejes & Thornberg, 2015, s.35). Eftersom jag genomförde intervjuer med både lärare och
elever för att få med två olika perspektiv valde jag att göra två olika fenemenografiska analyser,
det vill säga en analys utifrån lärarnas respons och ytterligare en analys utifrån elevernas
respons. Efter databearbetningen i form av transkribering genomförde jag två fenemenografiska
analyser utifrån Dahlgren och Johanssons sex steg vad gäller en fenemenografisk analys (2015,
s. 162–175). Jag anser att detta val av tillvägagångsätt och analys var väl lämpat för min studie
och dess syfte. Detta eftersom att det blev både konkret, lätt överskådligt och gripbart vilka
likheter och skillnader elever och undervisade historielärare visade vad gäller genom vilka sätt
och med vilka anledningar de upplevde, erfarande och förstod den lokala historien i
historieundervisningen.
För att kunna bedöma studiens tillförlitlighet användes de två vetenskapliga kriterierna
validitet och reliabilitet (Forsberg & Wengström 2013, s.104, 106). Jag anser att studiens
validitet är god eftersom studiens metod har mätt det som var avsett att mätas, det vill säga
elever och undervisande lärares syn på lokalhistoria och studiens resultat är således relevant till
studiens frågeställning och syfte (Forsberg & Wengström 2013, s.104). Reliabilitet innebär att
studiens mätmetod har en förmåga att vid upprepad mätning resultera i samma mätvärde
(Forsberg & Wengström 2013, s.106). Vilket jag anser att studien har eftersom att studiens
metod är en utförligt beskriven process med en konkretiserad analysmetod och transkribering
samt att medföljande bilagor vad gäller frågeformulär och missivbrev synliggörs. Jag anser
därför att studien har en god reliabilitet. Dock kan det vara svårt att uppnå exakt samma resultat
vid en upprepad mätning eftersom att informanterna, det vill säga studiens
undersökningsdeltagare kan svara olika och därför påverka studiens resultat. Vilket är en av
denna kvalitativa metod, i form av semistrukturerade intervjuers största svaghet (Forsberg &
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Wengström 2013, s.106). Vidare är de eidetiska reduktionens utfall tydligt beskrivna i studien
samt hur jag kommit fram till just dessa utfall genom den fenomenografiska analysprocessen.
Vilket resulterar i att studiens reliabilitet blir god (Dahlberg & Johansson 2015, s.143).
Jag har valt att inte generalisera studiens resultat eftersom att det är förhållandevis få
respondenter, endast 8 stycken, varav 6 stycken elever och 2 stycken lärare. Dessutom är det
två olika urval. Inom kvantitativa studier bör antalet respondenter minst vara 30 stycken för att
jag som forskare ska kunna generalisera (Larsen, 2009, s. 40). Dock är detta en kvalitativ studie
och därmed är det heller inte nödvändigt att generalisera studiens resultat (Larsen, 2009, s. 77).
De forskningsetiska principerna övervägde jag redan innan genomförandet av den första
intervjun, detta på grund av att jag ville vara medveten om dessa principer. Detta genomförde
jag utifrån de fyra huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet
och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s.6). Samtyckeskravet innebär att jag som forskare
ska inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke (2002, s.9–10). Vilket jag
genomförde genom att skicka ut missivbrev (se bilaga 1, 2, 3) till rektor och lärare på skolan
samt elevernas vårdnadshavare. När rektor och berörda lärare godkänt studies syfte och metod
skickades även ett missivbrev ut till elevernas vårdnadshavare. Vilket resulterade i att det
sammanlagt skickades ut 49 stycken missivbrev. Berörda lärare och elever samt tillhörande
vårdnadshavare som deltog i studien undertecknade och godkände på så sätt sitt deltagande i
studien. Nyttjandekravet betyder att uppgifter om den enskilda personen
(undersökningsdeltagaren) endast får användas för forskningsändamål. Vilket jag har tagit
hänsyn till, detta genom att anonymisera hela studien (Vetenskapsrådet 2002, s.14).
Informationskravet är ett allmänt krav som innebär att samtliga uppgiftslämnare och
undersökningsdeltagare ska tillhandahålla information om studiens syfte i förhand
(Vetenskapsrådet 2002, s.7). Jag genomförde därför en förhandsinformation om studiens syfte
och innehåll innan intervjuerna genomfördes, detta var en princip som jag noggrant höll fast
vid. Konfidentialitetskravet innebär att samtliga uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare
skall ges största konfidentialitet samt att deras personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt
att ingen obehörig kan ta del av det. Vilket jag har tagit hänsyn till genom att anonymisera
samtliga undersökningsdeltagare samt att det är endast jag och min handledare som tagit del av
studiens datamaterial etc. (Vetenskapsrådet 2002, s.12).
6.2. Resultatdiskussion
Syftet med denna studie har varit att undersöka genom vilka sätt och med vilka anledningar
elever och undervisande historielärare i årskurs sex upplever, erfar och förstår den lokala
historien i historieundervisningen samt föra en diskussion angående huruvida elevernas
historiemedvetande kan påverkas av en lokalhistorisk undervisning. Detta har undersökts med
hjälp av tre frågeställningar:




Hur formulerar elever och undervisande historielärare i årskurs sex sin syn på
lokalhistoria i historieundervisningen?
Vad kan lokalhistoria bidra med i historieundervisningen enligt elever och historielärare
i årskurs sex.
Hur påverkas elevernas och undervisande historielärares historiemedvetande av
lokalhistorisk undervisning?

I följande tre avsnitt presenteras studiens resultat utifrån studiens resultat som bedömts vara
relevanta till studiens frågeställning. Här kommer likheter, skillnader och eventuellt nya
upptäckter i den empiriska forskningen samt den tidigare historiedidaktiska forskningen att
presenteras. Här presenteras även en kritisk diskussion angående tidigare studiers (Hartsmar
2001, Hultman 2012, Berntsson 2012) hypotes huruvida lokalhistoria är eller inte är
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betydelsefull för elevernas historiemedvetande. Upptäckterna redovisas i tre olika avsnitt
utifrån analysmetodens utfallsrums, även kallat kategorier som tillika är studiens
frågeställningar.
6.2.1. Hur formulerar eleverna och undervisande historielärare sin syn på lokalhistoria i
historieundervisningen?

Studiens resultat visar att elever och lärare formulerar fenomenet lokalhistoria på ett liknande
sätt, detta med hjälp av begrepp som ”närhet”, ”närområde”, ”lokalt” och ”saker som händer
runtomkring oss”. Dock har övervägande elever (5 av 6) den uppfattning att de aldrig hört talas
om självaste begreppet lokalhistoria, detta medan lärarna har hört begreppet lokalhistoria och
har därför lättare att formulera sin definition av lokalhistoria.
Hanssons (2010) och Berntssons (2012) studier visar att elever visar ett tydligt intresse för
den ”lilla” historien där bland annat lokalhistoriskt innehåll som ligger eleverna nära till hands
väcker elevernas intresse och engagemang (Berntsson 2012, Hansson 2010). Hanssons studie
synliggör att elevernas historieintresse i huvudsak är fokuserat till det som ligger eleverna nära
till hands, det vill säga elevernas ”egen” historia, familjens historia samt närområdets historia
(Hansson 2010, s.60). Till skillnad från tidigare studier visar min undersökning att övervägande
eleverna spontant antyder ett ointresse för den lokalhistorien, vilket möjligtvis är ett resultat av
att några elever upplevde att det inte fått lära sig något alls eller tillräckligt om orten, länets och
sin ”egen” historia. Hälften av eleverna (3 av 6) i min undersökning antyder att det inte fått lära
sig något alls om den lokala- eller den ”egna” historien i skolan, till exempel uttalade sig Elev
4 om att lokalhistorisk undervisning möjligtvis hör till grundskolans senare del (högstadiet).
Detta medan andra hälften av eleverna i min undersökning antyder att de har anammat
lokalhistoriska kunskaper i skolan, antingen på historielektionen, geografilektionen eller av
andra undervisande lärare. Jag reflekterar över att möjligtvis fler av de elever som deltagit i min
undersökning har anammat lokalhistoriska kunskaper i skolan, dock kan det hända att eleverna
inte upplevde geografilektionerna som behandlade kartstudier av närområdet som en form av
lokalhistorisk undervisning.
Både Hultmans (2012) och Jarhalls (2012) studier visar att lärarnas eget intresse och drivkraft
påverkar mängden lokalhistoria i historieundervisningen, vilket i sig resulterar i olika mängd
lokalhistoriskt stoff i historieundervisningen (Hultman 2012, Jarhall 2012). Vidare framhåller
Hultman att läroplanen Lgr11s bristande innehåll av lokalhistoria är obetydlig i detta
sammanhang eftersom lokalhistoria används i historieundervisningen utifrån lärarnas egna
intresse (2012, s.158, 160). Min undersökning visar att de två lärarna skiljer sig markant vid val
av det lokalhistoriska innehållet i historieundervisningen. Lärare 2 använder sig av
lokalhistoriska innehåll i närområdet som kan förankras i läroplanen. Detta medan Lärare 1
använder sig övervägande av ett lokalhistoriskt utifrån eget intresse, det vill säga det som
läraren själv finner intressant i närområdet. Vidare visar min undersökning att Lärare 2 till
skillnad från tidigare studier (Hultman 2012), lyckas koppla lokalhistoria i närområdet till det
centrala innehållets olika tidsepoker, till exempel medeltiden, stormaktstiden, forntiden etc.
(Skolverket 2011, s174, 175). Jag tolkar det således som at lokalhistoria kan, trots läroplanen
Lgr11s bristande innehåll av lokalhistoria kopplas till läroplanens centrala innehåll. Detta
genom att förankra den lokala historien i de olika tidsepoker som historieundervisningens
centrala innehåll ska behandla (Hultman 2012, Skolverket 2011).
Jarhalls studie visar att några av lärarna använder lokalhistoria för att levandegöra historien
genom personliga och nära berättelser (Jarhall 2012, s.171). I likhet med min undersökning
använder även Lärare 1 lokalhistoria i historieundervisningen för att levandegöra historien
genom personliga och nära berättelser. Lärare 1 anser att användandet av den historia som hänt
i närheten av eleverna, det vill säga elevernas närområde, levandegör historien och på så sätt
anser Lärare 1 att eleverna kan utveckla ett intresse för historieämnet.
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Tidigare studier visar, i likhet med min egen undersökning att lokalhistoria i
historieundervisningen ställer höga krav på lärarnas lokalhistoriska kunskaper och kontaktnät i
lokalsamhället samt att det kan vara en tidskrävande undervisningsmetod (Hultman 2012,
Jarhall 2012). Lokalhistorisk undervisning är särskilt tidskrävande eftersom det tar tid för
läraren att skaffa sig kunskap om det lokala samhället samt ett kontaktnät till lokalhistoriska
källor (Hultman 2012, s.140, 149). Lärare 1 som övervägande använder sig av lokalhistoria
utifrån eget intresse antyder bristande lokalhistoriska kunskaper samt ett bristande kontaktnät
av lokalhistoriska källor, till exempel kontakt med muséer etc. i närområdet. Lärare 1uttalar sig
om en önskan att utöka och utveckla sina lokalhistoriska kunskaper samt att använda sig mer
av lokala resurser, till exempel genom att ta kontakt med muséum i närområdet och möjligtvis
bjuda in andra kunnande personer till historieundervisningen och berätta om orten och
närområdets historia. Jag reflektera över att Lärare 1 möjligtvis inte tar kontakt med lokala
resurser eftersom att det kan upplevas som mer tidskrävande än att ta med eleverna på
”historiska promenader” i närheten av skolans område där Lärare 1 dessutom väljer att själv
både berätta och tolka historien för eleverna (Hultman 2012).
Hultman visar i sin studie att det lokalhistoriska materialet behöver anpassas till elevernas
nutid och därmed anpassas till dagens digitala verktyg (Hultman 2012, s.141, 163). I likhet med
Hultmans studie visar min undersökning att Lärare 2 använder ett varierat arbetssätt i den
lokalhistoriska undervisningen, det vill säga att Lärare 2 använder sig av lokala resurser genom
närområdets kyrkas – och Länsstyrelsens hemsida samt kartor som visar stadsbildningen genom
olika tidsepoker. Lärare 1 och Lärare 2 skiljer sig således i användandet av de lokala resurserna,
vilket betyder att eleverna får möta olika mycket mängd lokalhistoriskt stoff i
historieundervisningen (Hultman 2012).
6.2.2. Vad kan lokalhistoria bidra med i historieundervisningen enligt elever och
undervisande historielärare.

Studiens resultat visar att samtliga elever (6 av 6) ansåg att lokalhistoria kan bidra till ökad
förståelse och kunskap om ortens historia. Detta utifrån två olika temporala dimensioner i form
av dåtid och nutid, det vill säga både det som har hänt i orten och det som händer just nu. Då
eleverna antyder att lokalhistoria kan bidra till ökad förståelse och kunskap om ortens lokala
historia finner jag tydliga likheter med Hultmans (2012) studie. Detta eftersom att både lärarna
och eleverna i Hultmans studie framhåller att lokalhistoria som mål kan bidra till att förankra
och orientera eleverna i lokalsamhället samt att lokalhistorian kan stärka bandet mellan eleven
och lokalsamhället samt mellan elev och dess äldre generationer (Hultman 2012, s.167, 179).
Vilket jag tolkar som att eleverna kan, genom lokalhistoriska undervisning ges förutsättning att
öka sin kunskaper- och förståelse för ortens historia och tillväxt samt en förståelse för vad som
har hänt i det förflutna som orsakat att orten ser ut som den gör idag.
Vidare visar min undersöknings resultat att både Lärare 1 och Lärare 2 skulle kunna använda
sig av ett existentiellt och ideologiskt historiebruk vid den lokalhistoriska undervisningen. Detta
eftersom att de båda lärarna främst har som mål att ge eleverna kunskap och förståelse om
orten/närområdet samt bejaka sin identitet och rötter, vilket bland annat kan ske genom att
synliggöra olika människor och tidsepoker i historien med hjälp av hembygdsföreningar och
lokalhistoriskt källmaterial (Hultman 2012, s.195). Då jag inte kan se historiebruket i bruket på
grund av studiens metodval i form av kvalitativa intervjuer kan jag endast pröva mig fram och
således resonera kring vilket historiebruk lärarna i studien kan tänkas bruka.
Min undersöknings resultat visar däremot att de två lärarna i studien hade olika uppfattningar
om vad lokalhistoria kan bidra med i historieundervisningen. Lärare 1 ansåg att det kan skapa
ett intresse och engagemang för historieämnet i sig samt att lokalhistoria kan levandegöra
historien för eleverna. Lärare 2 ansåg däremot att lokalhistoria kan bidra till en ökad förståelse
för orten samt att lokalhistoria kan ge eleverna kunskaper och en ökad förståelse för sin ”egen”
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historia. Här finner jag likheter med tidigare studier som visar att lokalhistoria kan vara ett sätt
för eleverna att bejaka sin identitet (Hultman 2012, s.167, 179, 181) Hultmans studie visar att
övervägande lärare i hans studie har som mål att stärka elevernas hembygdskänsla och identitet,
till exempel genom att använda lokalhistoria som ett existentiellt- och ideologiskt historiebruk
(2012, s.167, 179). Med referens till Hultman (2012) tolkar jag det således som att både Lärare
1 och Lärare 2 i skulle kunna använda sig av ett existentiellt- och ideologiskt historiebruk vid
den lokalhistoriska undervisningen (Hultman 2012, s.167, 179). Detta eftersom att jag tolkar
det som att Lärare 1 och Lärare 2 har som främsta syfte att främja elevernas identitet,
levandegöra historien samt att stärka deras band till orten, det vill säga att eleverna ska lära sig
uppskatta orten och på så sätt känna en tillhörighet (Hultman 2012, s.167, 179, 181). I Hultmans
(2012) studie ser jag likheter till min undersöknings resultat där Elev 5 uttalar sig om att
lokalhistoria kan bidra med att eleverna tänker mer på orten och därför kan lära sig ”uppskatta
staden”. Elev 5 särskiljer sig således från resterande elever genom att uttala sig om att
lokalhistoria kan vara en bidragande kraft för att elever ska lära sig att uppskatta och engagera
sig i orten. Vilket således kan ske genom ett existentiellt- och ideologiskt historiebruk av
lokalhistorien (Hultman 2012, 167, 179).
6.2.3. Undervisande historielärares historiebruk i lokalhistorisk undervisning?

I tidigare studier visar Berntsson att lokalhistorisk undervisning används för att skapa en
förståelse för att lokalhistoria är en del av den nationella- och globala historien, det vill säga att
den ”lilla” historien behöver förstås i kontext till den ”stora” historien för att ens vara begriplig
(2012, s.153–154). Till skillnad från tidigare studier (Berntsson 2012, Hartsmar 2001, Hultman
2012) visar min undersökning inte ett omfattande resultat vad gäller hur den lokalhistoriska
undervisningen kan påverka elevernas historiemedvetande och jag kan därför inte heller dra
några generella slutsatser. Jag har således svårt att se om denna typ av lokalhistorisk
undervisning kan vara betydelsefull för elevernas historiemedvetande, bland annat eftersom att
min studie inte har undersökt detta. Däremot visar min undersökning, i likhet med tidigare
studier att Lärare 2 uttalar sig om att lokalhistoria kan användas för att skapa en förståelse för
att den ”lilla” historien är en del av den ”stora” historien. Lärare 2 använder därför lokalhistoria
med ett syfte att sätta in det i ett större sammanhang, det vill säga den större historien. Bland
annat försöker Lärare 2 att förankra lokalhistoria i läroplanen Lgr11s centrala innehåll som till
exempel forntiden, stormaktstiden etc. Lärare 2 beskriver bland annat ett användande av
lokalhistoria med förankring till forntiden där eleverna, tillsammans med Lärare 2 studerar
ortens kustlinjer och gör jämförelser med Sveriges och omvärldens kustlinjer. Detta för att
belysa hur kustlinjen förändrats och följt människans vandring genom ett större sammanhang.
Lärare 2 kan därför tänkas använda lokalhistoria genom ett existentiellt eller ideologiskt
historiebruk för att utveckla historieämnet i sig. Bland annat genom att synliggöra olika
tidsperioder med hjälp av hembygdsföreningar samt genom att granska och bekanta sig med
källmaterial. Här finner jag tydliga likheter med Berntssons (2012) och Hartsmars (2001) studie
som visar att elevens historiemedvetande kan påverkas genom att historieundervisningen
åskådliggör att den ”lilla” historien är en del av den ”stora” historien, vilket vetter mot ett
existentiellt historiebruk (Hartsmar 2001, s.79, 216, 234). Dock ställer jag mig kritiskt till detta,
för precis som Skolinspektionen (2015), anser även jag att det finns brister vad gäller mötet
mellan den ”lilla”- och ”stora” historien för att påverka elevernas historiemedvetande. Detta
eftersom att min undersöknings resultat visar, precis som denna granskning (Skolinspektionen
2015) att historieundervisningen främst visar sig innehålla berättelser inriktade på det förflutna
medan samtid och framtid hamnar i skymundan (2015, s.34). Samtliga elever och lärare i min
undersökning talar endast om lokalhistoria i en dåtida- eller nutida temporaldimension, fram
för allt en dåtida temporaldimension med fokus på det förflutna.
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Lärare 1 i min undersöknings resultat visar dock ingen koppling med användandet av
lokalhistoria för att synliggöra samband mellan den ”lilla”- och ”stora” historien. Däremot
uttalar sig Lärare 1 om lokalhistoriska undervisning med ett syfte att levandegöra historien.
Lärare 1 antyder att historien blir mer verklig om historien utgår ifrån det som ligger eleverna
och läraren nära till hands. Här ser jag en likhet med Berntssons (2012) studie som visar att
elevernas historiemedvetande aktiveras vid ”mötesplatser”, det vill säga att eleverna fann
historieundervisningen meningsfull genom den rumsliga dimensionen (2012, s.166–167).
Vidare visar min undersöknings resultat att Lärare 1 använder sig av spatiala dimensioner i
historieundervisningen genom att gå historiska promenader i skolans närområde. Vilket jag ser
likheter med Berntssons (2012) studie som beskriver att skapandet av mötesplatser där den
”lilla”- och ”stora” historien möts kan påverka historiemedvetandet eftersom att eleverna lättare
kan skapa en förståelse för sin egen omvärld (2012, s.169). Dock reflekterar jag över att det
endast är Lärare 1 som berättar och därför tolkar historien för eleverna, vilket betyder att
elevernas historiemedvetande förmodligen inte påverkas av att endast höra Lärare 1 berätta
utifrån eget intresse, till exempel genom att berätta om skarprättarens hus. Precis som Jensen
poängterar är historiemedvetandet en medvetenhet om historicitet där människan tolkar det
förflutna och samtidigt skapar en förståelse för det föreliggande samt framtida perspektiv (1997,
s.5). Lärare 1 för således en lokalhistorisk undervisning som saknar elevernas egna tolkningar
av det förflutna och därför skapas ingen förståelse för nutid med framtida perspektiv. I denna
narrativa lokalhistoriska undervisningen finner jag en ytterligare kritisk punkt, vilket är brister
i elevernas kritiska förhållningssätt till den historiska berättelsen som Lärare 1 berättar. För
precis som Skolinspektionen (2015) poängterar, anser även jag att detta kan resultera oroande
konsekvenser eftersom att eleverna kan se den lokala historieskrivningen som en sanning utan
att ställa sig kritisk till tolkandet av den historiska berättelsen (2015, s.27).
I min undersöknings resultat uttalar sig Lärare 2 om att lokalhistoria kan bidra till att eleverna
utvecklar en ökad förståelse för sin ”egen” historia. Här finner jag en tydlig likhet med tidigare
studier där Berntssons (2012) studie visar att historieundervisningen behöver medvetandegöra
eleverna om deras ”egen” historia för att påverka och således aktivera ett historiemedvetande,
vilket bland annat kan ske genom lokalhistoria (2012, s.169). Som tidigare studier (Berntsson
2012, Hultman 2012) visar är elevernas ”egen” historia en viktig del för att historiemedvetandet
ska påverkas. Även Hultmans studie visar att lokalhistoria i synnerhet främjar
historiemedvetandets identitetsstärkande roll, det vill säga lokalhistoria som ligger eleverna
nära till hands genom att elevernas egna upplevelser från det förflutna blir berörda (2012,
s.182). Dock ställer jag mig kritisk till detta eftersom vare sig Hultman (2012) eller Berntsson
(2012) för en kritisk diskussion i sina studier huruvida detta kan ha negativa betydelser för
elevernas historiemedvetande. Det vill säga varför elevernas historiemedvetande påverkas av
att till exempel höra äldre generationers berättelser om deras egna upplevelser av det förflutna?
Precis som Skolinspektionen (2015) skriver, anser även jag att historieundervisningen brister
vad gäller att ge eleverna förutsättning att reflektera över sin ”egen” och andras användning av
historia (2015, s.27). Därför har jag svårt att se om denna typ av lokalhistorisk undervisning,
det vill säga i form av att eleverna får höra en äldre generations tolkning och historieskrivning
av det förflutna är tillräcklig för att påverka elevernas historiemedvetande.
I min undersöknings resultat ser jag likheter vad gäller elever och lärares uppfattning om
temporala dimensioner vad gäller lokalhistoria. Precis som tidigare nämnt uttalar sig samtliga
undersökningsdeltagare (6 elever och 2 lärare) i min undersökning endast utifrån ett dåtida- och
nutida temporaldimension. Till exempel antyder Elev 6 att fenomenet lokalhistoria är sådant
som ”händer runt omkring oss” medan Elev 2 uttalar sig om att lokalhistoria är sådant som ”har
hänt i närheten”. Det vill säga att ingen av undersökningsdaltagarna, vare sig lärare eller elever
uttalar sig om lokalhistoria utifrån ett framtida perspektiv. Till skillnad från tidigare studier
definerar Jensen (1997) elevernas historiemedvetande som en pågående process i där
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människan ständigt är delaktig i tid och rum. Eleverna lever således i nutid men påverkas av
dåtid och framtid, vilket betyder att dåtid och framtid ständigt är närvarande i nuet (1997, s.5).
Här anser jag att en tydlig skillnad synliggörs utifrån tidigare studier till skillnad från min
undersöknings resultat, det vill säga att det framtida perspektivet i ett historiemedvetande
hamnar i skymundan vad gäller den lokalhistoriska undervisningen. Även Skolinspektionen
(2015) ställer sig kritisk till detta eftersom de anser att den lokalhistoriska undervisningen
behöver synliggöra ett sammanhang mellan samtliga tre tidsdimensioner dåtid-nutid-framtid
för att utveckla elevernas historiemedvetande (2015, s.34). Jag har därför svårt att se hur denna
typ av lokalhistorisk undervisning där endast en dåtida- och nutida temporal dimension
synliggörs kan påverka elevernas historiemedvetande.
6.3. Sammanfattning och vidare forskning
Vid tidigare studier av forskningslitteratur som berör ämnet lokalhistoria fick jag en förståelse
för att lokalhistoria kan vara betydelsefull för eleverna i historieundervisningen. Hultman visar
att övervägande lärarna i hans studie anser att historieundervisningen bör ta sin utgångspunkt i
den lokala historien eftersom att lokalhistoria kan syfta till att skapa en helhetssyn samt en
förståelse för samband och djupare kunskap för historien (2012, s.163–164). Jag fann det därför
intressant att undersöka fenomenet lokalhistoria.
Vid tidigare studier av forskningslitteratur som berör ämnet lokalhistoria fick jag även en
förståelse att det är en stor brist på forskningslitteratur som behandlar elever i grundskolans
egna upplevelser och erfarenheter av den lokalhistoriska undervisningen samt att
forskningslitteratur som behandlar historielärares egna upplevelser och erfarenheter av den
lokalhistoriska undervisningen är en ytterligare bristvara. Jag fann det därför intressant och
givande inför min blivande yrkesroll som grundskolelärare att undersöka elever- och lärares
egna erfarenheter, formulering och upplevelser av en lokalhistorisk undervisning samt ifall
denna form av historieundervisning kan påverka elevernas historiemedvetande. Jag fann det
även intressant att jämföra elevernas perspektiv gentemot deras undervisande lärare för att se
om tydliga skillnader kunder synliggöras (Hansson 2010, s.96, 99).
Utifrån min undersöknings resultat och tidigare studier drar jag en slutsats att det synliggörs
skillnader utifrån ett lärar- eller elevperspektiv vad gäller deras formulering och syn av
lokalhistoria i historieundervisningen. Skillnaden är att båda lärarna talar om lokalhistoria som
ett allmänt och näst intill vardagligt fenomen i historieundervisningen medan övervägande
elever (5 av 6) aldrig ens hört talas om själva begreppet lokalhistoria. Elever och lärarnas
uppfattning skiljer således märkbart åt. Likheten däremot, vad gäller definition och tolkning av
fenomenet lokalhistoria är att både de två lärarna och övervägande elever (5 av 6) definierar
och tolkar således fenomenet lokalhistoria som historia som är ”nära oss”.
Utifrån min undersöknings resultat och tidigare studier gör jag en tolkning att både likheter
och skillnader synliggörs utifrån ett lärar- eller elevperspektiv vad gäller deras uppfattning om
vad lokalhistoria kan bidra med i historieundervisningen. I likhet med tidigare studier
(Hultmans 2012) synliggör även min undersökning att lokalhistoria kan fylla flera olika syften
och därför bidra till olika kognitiva delar beroende på vilket historiebruk som läraren använder.
Lärare 1 skiljer sig markant från övriga undersökningsdeltagare uppfattning om vad
lokalhistoria kan bidra med i historieundervisningen eftersom att Lärare 1 endast anser att
lokalhistoria kan bidra till att skapa ett intresse och engagemang för historieämnet i sig samt
levandegöra historien för eleverna. Detta medan Lärare 2 och samtliga elever (6 av 6) har en
liknande uppfattning om vad lokalhistoria kan bidra med i historieundervisningen, vilket är att
lokalhistoria kan bidra till ökad kunskap och förståelse för orten och närområdet. Dock skiljer
sig Lärare 2 från övriga undersökningsdeltagare genom att även uttala sig om att lokalhistoria
kan bidra till att eleverna utvecklar en förståelse för sina rötter, det vill säga elevernas ”egen”
historia. Här finner jag en likhet med tidigare studier där Berntsson visar att
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historieundervisningen behöver medvetandegöra eleverna om den ”lilla” historien för att
aktivera ett historiemedvetande. Vilket bland annat kan ske genom lokalhistorisk undervisning
(2012, s.169). Dock är det viktigt att elevernas ges förutsättning att utveckla ett kritiskt
förhållningssätt till historieskrivningen och vem som tolkar den lokala historien. Detta för att
eleverna inte ska se den lokala historien som en sannings utan att först ställa sig kritisk till den
historieskrivning som ges i den lokalhistoriska undervisningen (Skolinspektionen 2015).
Slutligen vill jag dra en slutsats utifrån mitt val att testa de tidigare studiers (Berntsson 2012,
Hultman 2012, Hartsmar 2001) hypotes om att mötet mellan den ”lilla” och ”stora” historien är
betydelsefull för elevernas historiemedvetande. Detta har jag valt att göra genom att föra en
kritisk diskussion utifrån tidigare studier samt min undersöknings resultat huruvida
lokalhistoria är betydelsefull för elevernas historiemedvetande. Jag anser dock inte att min
undersöknings resultat visar att lokalhistoria i historieundervisningen kan påverka elevernas
historiemedvetande. Detta eftersom att min studie inte undersökt detta samt att jag således inte
fick några relevanta svar av de kvalitativa intervjuerna. Tidigare studier visar att elevernas
historiemedvetande påverkas främst av lokalhistoria där eleverna ges förutsättning att skapa en
förståelse för att den ”lilla” historien påverkas av den ”stora” historien och tvärtom (Hartsmar
2001 Hultman 2012, Berntsson 2012). Dock anser jag att det finns en kritisk aspekt till detta
eftersom att min undersöknings resultat visar, precis som Skolinspektionen (2015) att den
lokalhistoriska undervisningen främst visar sig innehålla berättelser med fokus på det förflutna
medan samtid och framtid försvinner obemärkt (2015, s.34). Samtliga elever och lärare i min
undersökning talar endast om lokalhistoria i en dåtida- eller nutida temporaldimension, fram
för allt en dåtida temporaldimension. Vidare kan elevernas historiemedvetande, enligt tidigare
studier påverkas av lokalhistoria genom att eleverna ges förutsättning att skapa en förståelse för
sin ”egen” historia (Berntsson 2012, s.169). Även här anser jag att det finns en kritisk aspekt
eftersom att vare sig Hultman (2012) eller Berntsson (2012) för en kritisk diskussion i sina
studier huruvida detta kan ha negativa följder för elevernas historiemedvetande. För precis som
Skolinspektionen (2015) framhåller i sin granskning finns det brister historieundervisningen
vad gäller att ge eleverna förutsättning att reflektera över sin ”egen” och andras användning av
historia (2015, s.27). Elevernas historiemedvetande påverkas även, enligt tidigare studier av
lokalhistoria där eleverna ges möjlighet att uppleva historien genom spatiala dimensioner och
så kallade ”mötesplatser” (Berntsson 2012, s.166, 167). Dock visar min studies resultat att det
är endast Lärare 1 som berättar och tolkar historien för eleverna vid ”mötesplatserna”, vilket
betyder att eleverna endast får ta del av den historieskrivning som Lärare 1 berättar. Den
lokalhistoriska undervisningen saknar således både elevernas egna tolkningar av det förflutna
och därför skapas ingen förståelse för det föreliggande med framtida perspektiv (Jensen 1997)
samt att detta kan resultera i att vissa rekonstruerande aspekter av historien utelämnas
(Skolinspektionen 2015). Jag har därför svårt att se, utifrån min undersöknings resultat hur
dessa typer av lokalhistorisk undervisning ska kunna påverka elevernas historiemedvetande.
Genom denna empiriska studie har jag fått nya kunskaper och insikter genom vilka sätt och
med vilka anledningar elever och undervisande lärare i årskurs sex upplever, erfar och förstår
den lokala historien i historieundervisningen samt huruvida elevernas historiemedvetande kan
påverkas av en lokalhistorisk undervisning. Jag har, precis som jag förutsatte fått en ökad
förståelse för att elever och lärare har olika syn på den lokalhistoriska undervisningen. Vilket
är ett intressant område för vidare forskning. Dock finner jag det än mer intressant att samtliga
undersökningsdeltagare (6 elever och 2 lärare) endast uttalade sig om lokalhistoria utifrån en
dåtida- och nutida temporal dimension, bland annat genom att formulera lokalhistoria som
sådant som har ”hänt här i närheten” samt som ”händer runt omkring oss”. Således formulerade
sig ingen av undersökningsdeltagare i min undersökning om lokalhistoria utifrån en framtida
temporal dimension. Här finner jag tydliga likheter med Skolinspektionens (2015) granskning
av historieundervisningen som visar att historieundervisningen generellt innehåller alldeles för
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mycket historieskrivningar inriktade på det förflutna medan samtid och framtid hamnar i
skymundan (2015, s.34). Jag finner det därför särskildes intressant att vid vidare forskning
undersöka varför både undervisande historielärare och elever främst kopplar lokalhistoria till
det förflutna med några få kopplingar till nutid och där det framtida perspektivet försvinner helt
obemärkt. Detta skulle möjligtvis kunna resultera i fördjupade kunskaper om lokalhistoria och
huruvida den lokala historien kan påverka elevernas historiemedvetande på andra sätt än vad
tidigare studier och min empiriska undersöknings resultat visat.
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8. Bilagor

Bilaga 1

Information till vårdnadshavare om undersökning av elever och lärares syn
på lokalhistoria
Hej! Jag heter Jennifer Andersson och går sista terminen på Grundlärarprogrammet 4–6 vid
Högskolan Dalarna.
Inom ramen för examensarbetet ska jag utföra en vetenskaplig studie om elever och lärares syn
på lokalhistoria i historieundervisningen.
I egenskap av vårdnadshavare tillfrågas du härmed om medgivande till att jag får intervjua
ditt/dina barn om detta.
Intervjuerna kommer att genomföras under skoltid någon gång under de närmast kommande
veckorna. Intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas. Allt material kommer
behandlas konfidentiellt och kommun, skola och deltagarnas namn anonymiseras i uppsatsen.
Materialet kommer endast att användas i ett forskningssyfte.
Totalt behöver jag intervjua 6–10 elever. Om fler än så vill delta kommer lottning ske. Allt
deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Nedan ber jag att ni tar ställning om ert/era barn får
deltaga i studien.
Ytterligare upplysningar lämnas av mig eller min handledare:
Student
Jennifer Andersson
Tel: 0730261110
E-post: h13jeand@du.se

Handledare
Robert Thorp
Tel: 073-5604041
E-post: rth@du.se

Klipp av och lämna till klassläraren så snart som möjligt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Elevens namn: ______________________________________________________ JA, mitt barn får
delta i undersökningen □ NEJ, mitt barn får INTE delta i undersökningen □
Vårdnadshavares underskrifter: ___________________________________________
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Elevens underskrift: ___________________________________________
Datum och plats: ____________________________________________________

Bilaga 2

Information till rektor om undersökning av elever och lärares syn på
lokalhistoria
Hej! Jag heter Jennifer Andersson och går sista terminen på Grundlärarprogrammet 4–6 vid
Högskolan Dalarna.
Inom ramen för examensarbetet ska jag utföra en vetenskaplig studie om elever och lärares syn
på lokalhistoria i historieundervisningen.
I egenskap av rektor/lärare tillfrågas du härmed om medgivande till att jag får intervjua elever på
skolan.
Intervjuerna kommer att genomföras under skoltid någon gång under de närmast kommande
veckorna. Intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas. Allt material kommer
behandlas konfidentiellt och kommun, skola och deltagarnas namn anonymiseras i uppsatsen.
Materialet kommer endast att användas i ett forskningssyfte.
Totalt behöver jag intervjua 6–10 elever. Om fler än så vill delta kommer lottning ske. Allt
deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Eleverna kan närsomhelst avbryta sitt deltagande
utan närmare motivering.
Ytterligare upplysningar lämnas av mig eller min handledare:
Student
Jennifer Andersson
Tel: 0730261110
E-post: h13jeand@du.se

Handledare
Robert Thorp
Tel: 073-5604041
E-post: rth@du.se

Klipp av och lämna till mig snarast möjligt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JA, alla barn/elever får delta i undersökningen □
NEJ, alla barn/elever får inte delta i undersökningen □
Underskrift: ___________________________________________
Datum och plats: ____________________________________________________
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Bilaga 3

Information till lärare om undersökning av elevers och lärares syn på
lokalhistoria
Hej! Jag heter Jennifer Andersson och går sista terminen på Grundlärarprogrammet 4–6 vid
Högskolan Dalarna.
Inom ramen för examensarbetet ska jag utföra en vetenskaplig studie om elevers och lärares syn
på lokalhistoria i historieundervisningen.
I egenskap av lärare tillfrågas du härmed om medgivande till att jag får intervjua dig om
historieundervisning.
Intervjuerna kommer att genomföras under skoltid någon gång under de närmast kommande
veckorna. Intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas. Allt material kommer
behandlas konfidentiellt och kommun, skola och deltagarnas namn anonymiseras i uppsatsen.
Materialet kommer endast att användas i ett forskningssyfte.
Allt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande
utan närmare motivering. Nedan ber jag dig att ta ställning till om du vill delta i studien.
Ytterligare upplysningar lämnas av mig eller min handledare:
Student
Jennifer Andersson
Tel: 0730261110
E-post: h13jeand@du.se

Handledare
Robert Thorp
Tel: 073-5604041
E-post: rth@du.se

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JA, jag vill delta i undersökningen □
NEJ, jag vill inte delta i undersökningen □
Underskrift: ___________________________________________
Datum och plats: ___________________________________________________
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Bilaga 4
Frågeformulär empirisk studie
Inledningsvis: Berätta kort om studien samt hur jag ska göra för att skydda den
svarandes integritet.
Frågeformulär 1 – Enskilda intervjuer med elever i årskurs 6
6–10 elever.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vad är lokalhistoria enligt dig? Hur vet du detta?
Vad kan du berätta om Umeås historia? Vart har du lärt dig det?
Vad betyder Umeås historia för dig? Varför?
Vad kan du berätta om Västerbottens historia? Hur vet du detta?
Vad betyder Västerbottens historia för dig? Varför?
Vad kan du berätta om din ”egen” historia? Vart har du lärt dig det?
Vad betyder din ”egen” historia för dig? Varför?
Kan det finnas någon poäng med att syssla med lokalhistoria i skolan?

Frågeformulär 2 – Enskilda intervjuer med historielärare i årskurs 6
2 lärare.
1. Vad är lokalhistoria enligt dig?
2. Hur kan du använda lokalhistoria i historieundervisningen? Genom vilka
arbetssätt och resurser?
3. Hur används lokalhistoria i historieundervisningen?
4. Vad består det lokalhistoriska innehållet av i historieundervisningen?
5. Vad kan lokalhistoria bidra med i historieundervisningen? Varför?
6. Vad är ett historiemedvetande?

Tack för medverkan och insats!
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