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Abstract   
  
I dagens läroplan Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(LGR 11) finns inget som tydligt pekar på att eleverna i årskurs 4-6 ska arbeta med 

lokalhistoria eller närområdesstudier som ämnet även kan benämnas. Däremot kan 

undervisning kring det lokala bidra så att elevernas historiemedvetande och identitet 

stärks. Studiens syfte är att belysa fem lärares tolkning av begreppet lokalhistoria samt 

hur de har använt lokalhistoria i deras undervisning. Studien är gjord med kvalitativa 

halvstrukturerade intervjuer. Studien bygger även på teoretiska utgångspunkter samt 

tidigare litteratur och forskning kring området. Datainsamlingen från de kvalitativa 

halvstrukturerade intervjuerna har sammanställts i ett resultat. Efter att resultatet har 

presenteras görs en analys av resultatet. Därefter diskuteras studiens metod och resultat. 

I resultatdiskussionen kopplas och jämförs studiens resultat i förhållande till tidigare 

forskning, litteratur och teoretiska utgångspunkter. Den här studien presenterar fem 

lärares tolkning av begreppet lokalhistoria och hur de har använt lokalhistoria i 

undervisningen i relation med tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter.    

    
Nyckelord   
Lokalhistoria, hembygdskunskap, lokalhistorieundervisning, historieundervisning, 
närområdesstudier   
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1. Inledning   
  

Jag har alltid haft ett intresse för undervisning kring det lokala i närområdet där jag har 

levt. Intresset ligger främst kring hur människor tidigare har verkat och levt i samma 

områden som jag lever i idag. Jag kommer från en ort där många historiska platser går 

att besöka.  Genom att gå utanför husets dörr kan jag blicka ut över vikingatida gravfält, 

med en kortare biltur finns fäbodar bevarade med minnen och berättelser.   

  

Vid ett tillfälle i mellanstadiet anordnades en vikingadag där den lokala 

hembygdsföreningen och skolan hade ett samarbete. Under vikingadagen gavs mina 

klasskompisar och jag möjlighet till att pröva på att leva som människorna gjorde under 

vikingatiden. Vid hembygdsföreningen finns ett museum med kopior av gravfynd, dessa 

fynd har hittats i vikingagravar i närområdet till skolan som jag gick i. Jag och mina 

klasskamrater uppskattade den här dagen och vi lärde oss saker som vi minns än idag. 

Vi fick under den här dagen konkret se och ta på gravfynd, gå klädda i tidsenliga kläder 

och äta mat som vikingarna tros ha ätit. I läroplanen från 2011 står det att alla skolor har 

i uppdrag att alla elever ska ges möjlighet att få uppleva olika uttryck för att inta 

kunskap. Eleverna ska testa och utveckla flera typer av uttrycksformer. Dessutom ska 

eleverna ges möjlighet att få uppleva känslor och olika stämningar (Skolverket, 2011, s. 

10).  

  

Mitt tidigare examensarbete fokuserade på att se möjligheter och skillnader kring 

undervisningen om lokalhistoria. Resultatet i den studien visade att det finns både 

möjligheter och svårigheter kring undervisning om lokalhistoria. Att arbeta med 

lokalhistoria är tidskrävande. För att bedriva undervisning kring lokalhistoria i skolan 

krävs det att lärarna har tid till att planera undervisningen och kunskap kring det 

lokalhistoriska och vart de kan hitta/få material.  Även om det är tidskrävande att ta 

fram material kan materialet återanvändas och användas i senare undervisning 

(Lindberg, 1995, s.31). Däremot kan undervisningsmaterialet ses över och kanske 

ändras till senare undervisning.  

  

I Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) nämns inte 

lokalhistoria som ett konkret ämnesinnehåll som eleverna i årskurs 4-6 ska lära sig. 

Trots det kan lokalhistoria bedrivas i undervisningen. För att lokalhistoria ska bedrivas 

krävs det att lärarna försöker se vad som finns i skolans närhet som kan kopplas ihop 

med kunskapskraven. Axel Hultman (2012) menar att om lokalhistoria ska bedrivas i 

undervisning i dagens svenska skolor krävs det att läraren är engagerad och motiverad i 

det lokalhistoriska ämnet. Beroende på hur läraren väljer att tolka läroplanen kan 

läraren se möjligheter där lokalhistoria kan bedrivas i undervisningen. Hultman skriver 

”För att använda lokalhistoria krävs ordentlig planering, Görs det ger kursplanen frihet 

att välja arbetssätt” (Hultman, 2012, s. 170).  

  

Eftersom lokalhistoria inte ingår som ett explicit ämnesinnehåll i läroplanen blev jag 

intresserad av att se hur lärare förstår lokalhistoria som fenomen och hur de använder 

eller skulle vilja använda det i sin undervisning.    
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2. Bakgrund  
  

I följande avsnitt presenteras vad begreppet lokalhistoria innebär och hur historiker 

beskriver begreppet. I den andra delen presenteras vad historiedidaktik innebär. I den 

tredje delen presenteras vad som står om lokalhistoria i läroplanen från 2011. I den 

fjärde delen presenteras vilka möjligheter och svårigheter undervisning med 

lokalhistoria kan resultera till. Avsnittet avslutas med en sammanfattning.    

  

  

2.1 Vad innebär lokalhistoria?   

  

Professor inom historiebruk Peter Aronsson beskriver begreppet lokalhistoria i 

nationalencyklopedin. Aronsson menar att lokalhistoria innebär ”historia som studerar 

och beskriver ett avgränsat område” (Aronsson, 2015).  Med ett avgränsat område 

menar Aronsson ”en by, socken, stad eller en kommun” (Aronsson, 2015). Axel 

Hultman (2012) tidigare forskare vid Lunds universitet hänvisar i sin avhandling till 

norska forskningsrådets arbetsdefinition av lokalhistoria. Hultman översätter det på 

följande vis:  

  

Syftet med lokalhistoria är en undersökning som siktar mot en syntes 

av ett lokalsamhälle inom ett bestämt tidsrum. Resultatet ska vara 

historievetenskapligt vederhäftiga och kunna förmedlas till 

allmänheten i lokalsamhället på ett sätt som ger kunskap och väcker 

intresse för historia. (Hultman, 2012, s.45)  

  

Robert Søvik från landslaget for lokalhistorie i skolen skriver att begreppet lokalhistoria 

”kort sagt er det historien om hjemstadet vårt, historien om folket och for folket, historie 

sett nedenfra och innenfra” (Søvik, 1988, s.55). Den finlandssvenske historikern Nils 

Erik Willstrand skriver om lokalhistoria i skolan på följande vis:   

  

Lokalhistoria innebär som forskning att man strävar till att klarlägga 

generell utvecklingsdag med hjälp av en lokal intensivstudie. Som 

förmedling innebär den att lokalhistorien ses som en möjlighet till 

illustrering och förtydligande av viktiga aspekter av framförallt den 

nationella oh internationella utvecklingen. (Willstrand, 1988, s.20)   

  

Bo Andersson (1998) förklarar begreppet lokalhistoria i sin SO-rapport från 1998. 

Andersson menar att det lokalhistoriska begreppet är allt annat än entydigt och menar 

att begreppets definitioner varierar. Begreppet lokalhistoria används främst vid studier 

och undersökningar av ett geografiskt begränsat område. Andersson själv tolkar och ser 

lokalhistoria på följande vis ”Själv ser jag lokalhistoria som ett i rummet begränsat 

studium, där problemställningarna har en ambitionsnivå utöver den lokalt geografiska 

(Andersson, 1998, s 29).   
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2.2 Historiedidaktik   

  

I inledningen i antologin Historiedidaktiska perspektiv: bidrag från lärare och 

studenter vid lärarutbildningen i Jönköping. beskrivs det att begreppet historiedidaktik 

handlar om ”alla frågor om hur, varför, i vilket syfte, av vilka och i fråga om vad, som 

historia används och upplevs både i undervisning, forskning och i samhället i övrigt” 

(Ericson, Johansson & Larsson, 2005, s. 5). Hans-Olof Ericson menar att historia är 

irreversibel, vilket innebär att historian kan enbart röra sig åt ett håll, det är från dåtid 

mot nutid. Ericsson menar att vi inte kan förstå något av historien om vi inte har 

förståelse för människornas förutsättningar som gällde för människorna som levde då.  

  

Ericson (2005) hänvisar till en tysk historiedidaktisk bok vid namn Handbuch der 

Geschichtsdidaktik från 1979. I boken beskrivs vad historiedidaktiken har i uppgift. 

Vilket är ”att studera det historiska medvetandets utseende, dess tillkomst och funktion i 

samhället” (Ericson, 2005, s. 15).  Ericson själv skriver att ”historiedidaktik handlar om 

alla sammanhang och aspekter som berör frågor om hur, varför, i vilket syfte, av vilka 

och fråga om vad, som historia används och upplevs” (Ericson, 2005, s. 15).   

  

I Johans Hanssons avhandling från 2010 förklarar han att begreppet historiebruk är när 

människor behandlar och använder historien med hjälp av olika ”artefakter”. Med det 

menar Hansson ”föremål eller berättelser, som förmedlas, undanhålls eller 

omformuleras inom en grupp som delar en viss historiekultur”(Hansson, 2010, s. 16). 

Hansson menar även att vi människor i samhället bildar olika grupper som använder 

och brukar historien med olika motiv. Däremot används historien alltid som ett redskap 

för att skapa mening. I varje grupp finns ett behov och det möts genom historiebruket 

(Hansson, 2010, s. 16).    

  

                                                   

2.3 I Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Lgr11)  

  

Som tidigare nämnt används inte begreppet lokalhistoria i läroplanen (Lgr11). Däremot 

kan lokalhistoria bedrivas i undervisningen beroende på hur lärarna väljer att tolka det 

som står i läroplanen. I läroplanen från 2011 (Lgr11) står det bland annat att skolan har i 

uppgift att skapa undervisning där eleverna ges möjlighet till att kunna orientera sig i en 

flerdelad verklighet. Där eleverna ska sätta sig in i ett stort informationsflöde med en 

snabb förändringstakt. Därför blir det viktigt vilka metoder och studiefärdigheter 

eleverna lär sig att hantera för att inta ny kunskap. Det är dessutom viktigt att eleverna 

utvecklar sin förmåga till att kritisk granska förhållanden men även se konsekvenser av 

olika alternativ och händelser (Skolverket, 2011, s. 9). Läroplanen betonar att det är 

viktigt att i all undervisning anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom arbeta med 

historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap 

inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande (Skolverket, 2011, s. 

9).   
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Om undervisning i ämnet Historia säger läroplanen bland annat följande:  

  

                     Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar 

såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska 

bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att 

det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om 

framtiden (…) 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.  (Skolverket, 2011, s. 172)   

  

Eleverna ska i undervisning kring ämnet Historia ges förutsättningar till att bland 

annat utveckla sin förmåga att:  

  

• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, 

händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,   

• kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk 

kunskap,   

• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang 

och utifrån olika perspektiv,   

(Skolverket, 2011, s. 172).   

  

2.4 Vad kan lokalhistoria bidra med       

  

Axel Hultman (2012) skriver i sin avhandling att lokalhistoria i undervisningen kan 

skapa möjligheter till integration med andra ämnen, det vill säga ämnesintegration. 

Hultman menar att genom lokalhistoria kan eleverna få arbeta med projekt vilket i sin 

tur kan resultera i att eleverna ser helheter. Hultman menar även att undervisning kring 

lokalhistoria erbjuder möjligheter till learning by doing, det vill säga lära genom att 

skapa (Hultman, 2012, s.180).    

  

Hultman skriver även att undervisningen kring lokalhistoria ska motivera eleverna med 

hjälp av intressanta och spännande material relaterade till orten. Det kan till exempel 

vara lokala arkivmaterial, bygdeböcker och intervjuer. Hultman skriver att lokalhistoria 

kan förtydliggöra historien genom stadsvandringar eller rollspel. Hultman ger även 

andra exempel på hur konkretisering av historia kan genomföras, det kan ske genom att 

besöka bevarade och återskapade miljöer samt användande av verktyg och metoder 

(Hultman, 2012, s.180).         

                                                                                                                        

Även Andersson (1998) beskriver att lärare som använder lokalhistoria i sin 

undervisning använder närsamhället för att uppnå och skapa konkretion. Konkretionen 

skapas för att beskriva och inte för att analysera samhällsförhållanden och 

samhällsutveckling (Andersson, 1998, s. 15).   
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Hans Nilsson (1996) menar att lokalhistoria handlar inte enbart om historia utan ett 

arbete med lokalhistoria integrerar mängder av skolans olika ämnen (Nilsson, 1996, s. 

5). Medin, Lundström och Hoffman stärker Nilsson påstående genom att beskriva hur 

samhällskunskap, religion och svenska kan integreras in i lokalhistorians undervisning. 

De beskriver det på följande vis:  

  

                  Man behöver inte begränsa arbetet med källmaterial inom historieämnet 

ramar (...)   
                     Inte minst finns möjligheter till arbeten med novellskrivande, 

språkets utveckling och samhällets sociala förändringar vad det 

gäller normer, värderingar och livsvillkor (Medin, Lundström & 

Hoffman, 1998, s. 62)  

  

Andersson menar att lokalhistoria i undervisningen är viktig för att dagens ungdomar 

ska få möjlighet till att förstå vart dagens samhällsutveckling är på väg. Dagens 

ungdomar ska ges tillfälle och möjlighet till undervisning i och om det kulturlandskap 

som de lever i. Det kan vara undervisning kring kulturlandskapets miljöer i land och 

stad både i nutid och förr i tiden (Andersson, 1998, s. 20). Ett arbete med lokalhistorisk 

forskning kan skapa rika möjligheter till att belysa relationer mellan folkgrupper, 

lokalsamhällen och regioner (Andersson, 1998, s. 35).   

  

Att som människa, lärare och elev få möjlighet att ta, se och tolka material som ingen 

människa tidigare har tolkat eller bearbetat är något helt unikt. Svårigheterna som dock 

kan uppstå genom ett samarbete med grundskolor och arkiv är att stora delar av 

källmaterialet är svårtillgängligt. En annan svårighet för eleverna är att det kan vara 

svårt att tolka och läsa en text som är handskriven på 1600-talet fram till mitten av 

1900-talet. Detta på grund av att det svenska språket och människors handstilar har 

utvecklats och kan variera. Losman (1998) menar att ”husförhörslängderna måste i regel 

renskrivas, annars är de alltför svårlästa” (Losman, 1998, s. 25).   

  

Användandet av texter behöver inte enbart skapa svårigheter, Medin, Lundström och 

Hoffman (1998) menar att texter kan skapa autenticitet. Författarna skriver att om 

elever läser en originaltext från början av 1800-talet kan det bidra till att eleverna får 

känna en närhet till historien och till de människor som levde förr. De ger ett exempel 

på ”Att bläddra i äldre dokument blir praktiskt taget som att ha historien mellan tummen 

och pekfingret, det kan ge en smått svindlande känsla” (Medin, Lundström & Hoffman, 

1998, s.59).  Även Aronsson (2004) stärker det som Medin, Lundström och Hoffman då 

han uttrycker:   

  

                  Den upplevelse av närvaro som läsandet av ett brev innebär där 

bläcket hundra år tidigare har runnit ur en penna farmor höll i 

handen, slår för det flesta en brygga över tiden med mer känslor 

inblandade än i en mikrofilmad kopia. (Aronsson, 2004 s. 113)   

  

Aronsson menar även att den autenticitet som en handskriven text ger går inte att 

jämföras med en tryckt källa. Aronsson skriver ”En avskrift är en avskrift och inte ett 

original” (Aronsson, 2004, s.113). Med det menar han att en originaltext ger mer äkthet 

än vad en kopia eller avskrift gör.   
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2.5 Sammanfattning  

  

Själva begreppet lokalhistoria är historiker eniga om att det gäller historien om ett 

specifikt område. Det kan vara allt från historien av en liten by till en hel kommun eller 

historien om folket eller en viss person. Det finns inget som tydligt pekar på att eleverna 

i årskurs 4-6 ska arbeta med lokalhistoria eller närområdesstudier som ämnet även kan 

benämnas. Däremot ska eleverna i undervisningen utveckla kunskaper om hur vi kan 

veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och 

människors berättelser. Eleverna ska även reflektera över sin egen och andras 

användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv. Ett arbete med 

lokalhistoria kan skapa ämnesintegrationer, där flera ämnen kopplas in i 

undervisningen. Att få arbeta se och ta på historiska material kan skapa autenticitet för 

eleverna, vilket kan resultera i att eleverna känner en närhet till historien.   
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3. Syfte och frågeställningar  
  

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i en kommun i Mellansverige tolkar 

begreppet lokalhistoria, och hur de använder lokalhistoria i undervisningen i 

årskurserna 4-6.   

  

• Vilka likheter och skillnader finns det i lärarnas tolkningar kring begreppet 

lokalhistoria?  

  

• Hur beskriver lärare att de arbetar eller vill arbeta med lokalhistoria i 

undervisningen?   
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4. Tidigare forskning  
  

I det första examensarbetet som skrevs undersöktes relevant forskning kring området 

lokalhistoria. Delar av den forskningen finns även med i den här studien. I följande 

avsnitt presenteras tidigare forskning om lokalhistoria. I den första delen presenteras hur 

utvecklingen med lokalhistoria har sett ut i Sverige det senaste decenniet. I den andra 

delen presenteras hur undervisning i historieämnet har och ser ut. Elevers åsikter om 

historieundervisning presenteras även. I den tredje delen presenteras och beskrivs vad 

den lilla respektive den stora historien är och vad de bidrar till. I den fjärde delen 

presenteras vad möten med andra föreningar och människor kan bidra med. I den 

avslutande delen presenteras internationella forskningar och studier kring lokalhistoria.   

  

  

4.1 Lokalhistoria i Sverige det senaste decenniet    

  

Axel Hultman skriver i sin avhandling från 2012 att den grupp människor som började 

bedriva lokalhistoriska verksamheter var folkskollärare, som var en ny grupp människor 

i början av 1900-talet. Hultman lyfter fram att folkskollärare hade en stor betydelse för 

den lokala bygdens kulturella liv. En annan pedagogisk institution som har betydelse för 

den lokalhistoriska utvecklingen är folkhögskolorna. Historieämnet hade en bärande 

betydelse vid folkhögskolorna (Hultman, 2012, s. 34-35). Inom den svenska akademin 

hade det lokalhistoriska ett svagt intresse under större delen av 1900-talet. Lokalhistoria 

likställdes med populärhistoria. Det skulle dröja ända in i slutet av 1900-talets sista 

decennier innan lokalhistorian fick en plats som en ämnesdel vid universiteten 

(Hultman, 2012, s. 36-38). Den svenska landsbygden har aktivt studerats av svenska 

historiker, däremot var inte syftet att skapa historia för de lokala invånarna i samhället. 

Det var i början av 1980-talet som det lokala runt omkring oss blev ett intresse för 

historiker. Universiteten i Umeå och Linköping och framför allt högskolorna i Örebro 

och Växjö ville fördjupa sig i lokalhistorisk forskning (Hultman, 2012, s.40).    

  

  

4.2 Historieämnet i skolan och elevers åsikter  

  

Johan Hansson (2010) skriver att historieämnets syfte är att skapa sammanhang och en 

bakgrund med förståelse för människor och samhället. I grundskolan ska ämnet syfta till 

att eleverna ges möjlighet att få förståelse för människors förutsättningar ” i det 

förflutna i syfte att utveckla förståelse av nutiden” (Hansson, 2010, s. 9). I undervisning 

kring historieämnet ska eleverna få arbeta och möta frågor gällande sin egen identitet. 

Hansson betonar att elevernas identitet stärks när de får arbeta med historier som är nära 

kopplade till identiteten (Hansson, 2010, s. 10).  De didaktiska metoderna som lärare 

väljer att använda i historieundervisningen har en betydande roll för elevernas 

uppfattning kring vad historia innebär. Däremot intar inte enbart eleverna kunskap kring 

ämnet i skolan. Kunskaperna kan även intas i allmänheten i form av upplevelser och 

möten med andra människor (Hansson, 2010, s. 17).  Lärarens engagemang och 

brinnande intresse kring området är en viktig egenskap som påverkar hur motiverade 

och intresserade eleverna blir av undervisningen. ”De menar att deras engagemang 

smittar av sig på eleverna som blir intresserad av sådant läraren uppskattar” (Hansson, 

2010, s. 65,69).   
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Hansson skriver om en studie som Jan Bjarne Bøe och Kolbjørn Hauge gjorde 1984 

som menar att eleverna intar kunskap bäst om de får arbeta med sådant som eleverna 

anser är relevant och intressant. Nordiska elever tycker att historieundervisningen är för 

mycket lärobokstyrd och de önskar att verksamheten och undervisningen skulle 

bedrivas mer utanför klassrummets väggar. Då museer och andra historiska dokument 

och källor var av mer intresse än läroböckerna (Hansson, 2010, s. 21-22).   

  

  

4.3 Den lilla och den stora historien   

  

Något som Kerstin Berntsson (2012) betonar i sin avhandling är kunskapen om den lilla 

respektive den stora historien. Den lilla historien menar Berntsson är studier kring 

mindre lokala händelser och stora historien innebär däremot större händelser i nationen 

och världen. Berntsson skriver att elever måste ha förståelse och kunskap kring 

händelser och människorna i sin närhet det vill säga den lilla historien för att kunna 

förstå sitt liv här och nu och förståelse för att de själva skapar historia (Berntsson, 2012, 

s. 27). Berntsson hänvisar till den danske historiedidaktikern Henrik Skovgaard Nielsen, 

som menar att elever måste både få möta den lilla och stora historien i undervisningen 

för att utveckla ett historiemedvetande. Skovgaard Nielsen betonar att det därför är 

viktigt att elevernas egen historia och närområdets historia tas in i undervisningen. Det 

är även av vikt att eleverna får möta olika berättelser i undervisningen (Berntsson, 2012, 

s. 28). Berntsson förklarar att det är av vikt att elever i undervisningen får möta och ta 

del av verkliga människors livsberättelser. Hon menar att genom ett sådant möte skapas 

rumsliga och känslomässiga mötesplatser mellan den lilla och den stora historien vilket 

är viktigt för att eleverna ska kunna se betydelsefulla relationer mellan tid och rum 

(Berntsson, 2012, s. 170).   

  

När eleverna i undervisningen får möta andra människor genom så kallade mötesplatser 

mellan den lilla och den stora historien kan eleverna ”lättare knyta an till sin egen 

livsvärld och aktivera historiemedvetande” (Berntsson, 2012, s. 169). Berntsson menar 

att de kan ske genom att eleverna får arbeta och identifiera sig med en verklig 

människas liv och livsöden under en särskild tidsperiod. Att intervjua människor eller 

fördjupa sig om historiska personers vardagsliv genom olika arbetsmaterial kan skapa 

möjligheter där eleverna får ta del av välkända företeelser och känslor som de även 

upplever i sin egen livsvärld, vilket kan resultera i att elevernas intresse och 

identifikation främjas. Berntsson menar att de även är viktigt att eleverna får möta olika 

autentiska platser i undervisningen, hon skriver följande ”Möjlighet att uppleva 

autentiska historiska platser, rum, fotografier och föremål utanför skolan, via 

exempelvis museibesök, aktiverar också historiemedvetandet” (Berntsson, 2012, s. 

169).   

   

4.4 Möten med föreningar och organisationer   

  

Runt omkring i Sverige finns det hembygdsföreningar. Dessa föreningar tillhör oftast 

Sveriges hembygdsförbund.  I Sverige har hembygdsrörelsen cirka 450 000 medlemmar 

fördelade på dryga 1900 föreningar. De olika hembygdsförbunden är uppdelade i 

region- och länsvisa förbund. Vid dessa förbund finns det totalt 13 kulturpedagoger 
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fördelade runtom i Sverige. Vid vissa hembygdsförbund finns det även en miljö- och 

hembygdskonsulent. Hembygdskonsulenten hjälper olika föreningar till att ta kontakt 

med skolor för samarbete. Vissa hembygdsföreningar anordnar verksamheter som 

skolor erbjuds att delta vid. Ett annat uppdrag som hembygdskonsulenten kan ha är att 

fortbilda lärare. Vid en fortbildning ges lärarna kunskap om hur de ska undervisa och 

handleda vid besök och arbeten vid hembygdsmuseer (Hultman, 2012, s. 70-71).  

  

Hultman beskriver att ett arbetssätt som har väckt stort intresse hos elever är tidsresor. 

Vid tidsresor får eleverna utföra och uppleva händelser som kunde ha utspelat sig för i 

tiden (Hultman, 2012, s.71). Eskilsson (2008) berättar att när undervisning sker vid 

hembygdsföreningar brukar historiebruket få en lekfullhet, där eleverna själva är med 

och skapar historien. En viktig pedagogisk motivering är ett eleverna får prova på äldre 

hantverk för att lättare minnas vad de har gjort med sina egna händer (Eskilsson, 2008,  

s.171-172). Eskilsson ger exempel på hur Vreta klosters hembygdsförening anordnade 

och reste en kolmila där elever och lärare från Ljungskolans mellanstadium deltog och 

arbetade med att hålla milan vid liv. ”Eleverna hjälpte till att bygga upp några små 

kolmilor av skorstensmodell och sov över i militärtält på området. Dagen efter åkte de 

hem och fick med sig lite kol” (Eskilsson, 2008, s.68). Eskilsson berättar även att vid 

Wist hembygdsförening anordnas årligen en dag där mellanstadieklasser från Vist skola 

får delta på en tidsresa hundra år tillbaka i tiden. ”Två personer från föreningen var 

utklädda till ett prästpar och höll husförhör med barnen. Barnen var klädda i tidsenligt 

och delades in i pojk- och flickgrupper och gjorde typiska sysslor för pojkar och 

flickor” (Eskilsson, 2008, s.113). Ett arbete med hembygdsföreningar skapar rika 

möjligheter till undervisning och engagemang.  

  

  

4.5 Museipedagogik i undervisning   

  

Berit Ljung (2009)  skriver i sin avhandling att inom den svenska museipedagogiken 

blir historiska dramatiseringar, rollspel och tidsresor allt vanligare inslag. Ljung 

förklarar att skolor i allt större utsträckning väljer att genomföra museibesök i 

undervisningen. Detta görs för att göra undervisningen åskådlig och intresseväckande 

(Ljung, 2009, s. 25, 32, 50).  Ljung hänvisar till Psykologisk Pedagogisk Uppslagsbok 

år 1944 som menar att undervisning vid museum gör undervisningen konkret och 

intresseväckande och att det har blivit allt vanligare att lärare använder museipedagogik 

och studiematerial som finns på museer i sin undervisning. Museernas föremål kan även 

berätta och skapa mer förståelse och mer autenticitet än vad läraren kan göra (Ljung, 

2009, s. 32). Museum är en exemplarisk undervisningsmiljö ”inte på grund av 

samlingarna i sig utan för att de kommer från den lokala omgivningen och knyter direkt 

an till elevernas erfarande” (Ljung, 2009, s. 79). Museipedagogik är en arbetsmetod 

som kan användas i undervisning i lokalhistoria. Ljung förklarar hur samlingarna kan 

komma från den lokala omgivningen och på så sätt kan lokalhistoriskt material finnas 

på museet och på så sätt kan museipedagogik användas i undervisning i lokalhistoria.   
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4.6 Lokalhistoria internationellt   

  

I Turkiet har Karadeniz Oguzhan (2015) gjort en studie kring undervisning av 

lokalhistoria i turkiska skolor. I studiens resultat framkommer det att undervisningen 

inom historia inte enbart ska genomföras av den så kallade traditionella 

undervisningsmetoden, där eleverna enbart lyssnar på läraren och tar till sig 

informationen som baseras på läroböcker för att slutligen memorera informationen. 

Oguzhan menar att undervisningen ska vara verksamhetsbaserad. Enligt Oguzhan bidrar 

undervisning utanför klassrummet till att alla elevers känslor stimuleras och de får 

större förståelse till verkliga händelser ”Teaching local history appeals to all emotions 

of the students whereby historical information, sources and events that took place allow 

students to envision the events just as in real life”. Ett arbete där elever får arbeta med 

modeller hjälper eleverna till att se historian både konkret och abstrakt (Oguzhan, 2015, 

s.1285).  

  

Oguzhan skriver även att elever som arbetar med lokalhistoria ges möjlighet till att bli 

försedda med en bättre förståelse för ökad känsla av tillhörighet.   

  

Learning by doing increases students’s sense of wonder and discovery 

skills in order to gain first-hand experience and historical heritage 

protection awareness. History students who appreciate local history 

are provided with a better understanding of the increased sense of 

belonging  

        (Oguzhan, 2015, s.1285).  

  

En annan studie som har gjorts i Turkiet kring utomhuspedagogik är Tuba Çengelcias 

Social Studies Teachers’ Views on Learning Outside the Classroom. I studien skriver 

hon följande:  

  

- Learning outside the classroom help students interpret their society, 

nature, and the world through concrete experiences. (…)   

- History and geography topics, local administrations, environmental 

issues, cooperation, and professions were mentioned as the main 

subjects for learning outside the classroom (Çengelcia, 2013, s. 

1836).  

  

Det Çengelcias menar med det är att undervisning utanför klassrummet bidrar till att 

eleverna får större förståelse till att förstå och tolka samhället och världen vi lever i och 

naturen som finns runt omkring oss.  

  

4.7 Sammanfattning   

  

Inom den svenska akademin har lokalhistoria haft ett svagt intresse under större delen 

av 1900-talet. I slutet av 1900-talets sista decennier fick lokalhistoria en plats som en 

ämnesdel vid universiteten. I undervisning är lärarens engagemang en viktig egenskap 

för att motivera eleverna till att lära. Det är viktigt att eleverna i undervisningen får 

arbeta och möta frågor gällande sin egen identitet. Elevernas identitet stärks när de får 

arbeta med historier som är nära kopplade till identiteten. Det är dessutom viktigt att 
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eleverna i historieundervisningen både får möta och ta del av den stora respektive den 

lilla historien. Att använda museer i undervisningen har blivit populärt de senaste åren. 

Museernas föremål kan berätta och skapa mer förståelse och mer autenticitet än vad 

läraren kan göra. Internationella studier visar att elever som får arbeta med lokalhistoria 

ges möjlighet till att bli försedda med en bättre förståelse för ökad känsla av tillhörighet 

och identitetsstärkande.  

  

  

5. Teoretiska utgångspunkter  
  

I följande avsnitt presenteras pragmatismen och John Deweys tankar kring 

undervisning. Pragmatismen har valts eftersom det beskriver konkreta allmänna 

undervisnings arbetssätt. I den andra och avslutande delen beskrivs historiemedvetande 

och vilka möjligheter historiemedvetande kan bidra med i föreliggande studie.  

Historiemedvetande har valts som teoretiskt utgångspunkt eftersom strävan med 

undervisningen är att eleverna ska uppnå ett historiemedvetande. Genom pragmatismen 

utgångspunkt det vill säga hur undervisningen genomförs kan eleverna uppnå ett 

historiemedvetande.   

  

    

5.1 Pragmatismen och John Dewey   

  

Pragmatismen är en filosofisk tradition där tre amerikanska filosofer räknas som de 

främste företrädarna. Dessa tre filosofer är Charles Sanders Peirce, William James och 

John Dewey (Dewey, 2007, s.15). Andra betydande personer för pragmatismen är 

socialpsykologen George Herbert Mead och Donald Schön. Det är däremot John Dewey 

som har haft störst betydelse inom utbildning och skola (Säljö, 2012, s.175-176). Något 

som är speciellt med Dewey är att han tillsammans med sin hustru Alice Chipman 

startade en skola. I skolan försökte han omsätta sina filosofiska tankar till praktisk 

undervisning.  Deweys tankar och filosofiska teorier har haft ett stort och betydande 

inflytande på svenska skolor under hela 1900-talet. Dewey är kanske mest känd för 

yttrycksättet ”learning by doing”.  Det Dewey ville var att skolarbetet skulle göras mer 

elevcentrerat och undervisningen skulle anpassas efter elevernas olika förutsättningar. I 

undervisningen ska praktiska inslag och övningar blandas med andra ämnen för att 

hjälpa eleverna att ta till sig kunskap (Säljö, 2012, s.176).  

  

Det som kännetecknar pragmatismen och är utgångspunkten för teorin är intresset över 

hur kunskaper fungerar för människor i deras vardag. En grundtes är således att det som 

är kunskap är sådant som människor kan använda sig av och som kan hjälpa dem att 

hantera situationer och problem de möter (Säljö, 2012, s.177). Alla människor har idéer 

och alla människor reflekterar och gör praktiska saker i livet. Dewey menar att det 

därför är viktigt att människor får uppleva sinnliga upplevelser (Säljö, 2012 s.180-181). 

Dewey menar att individen utvecklas genom att samspela med sin omvärld. Genom 

samspelet så lär sig individen benämna omvärlden, lär sig omvärldens sociala regler och 

får förståelse till omvärldens sammanhang. (Dewey, 2007, s.17).   
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Inom pragmatismen ska skolan och undervisningen fokusera på de erfarenheter som 

eleverna har med sig. Undervisningen i skolan ska ge eleverna förutsättningar för att 

fördjupa sig och få förståelse för omvärlden som de lever i. Kommunikation är något 

som pragmatismen betonar som viktigt, de menar att det är genom att kommunicera 

med andra som våra tidigare erfarenheter kan utvidgas och utvecklas. Därför blir möten 

med andra människor viktiga för utveckling (Säljö, 2012 s.180-181). Dewey menar att 

lärarens uppdrag i skolan inte är att förmedla vissa idéer eller forma vanor hos eleverna. 

Lärarens uppgift är att verka som en medlem i gruppen och välja vad som ska påverka 

eleverna och hjälpa eleverna att finna ett lämpligt sätt till just denna påverkan (Dewey, 

2007, s.50).  

  

Dewey presenterar hur han tror att historia har en pedagogisk betydelse och han menar 

att historian måste kunna verifieras genom hänvisningar till det sociala livet. Dewey 

menar att när historia enbart betraktas som historia blir den död och livlös. Dewey 

menar däremot om historien betraktas som en beskrivning av människans sociala liv 

och framsteg blir historian meningsfull och intressant (Dewey, 2007, s.51).   

  

Hermansson Adler skriver i Historieundervisningens byggstenar- grundläggande 

pedagogik och ämnesdidaktik att den svenska undervisningstraditionen är starkt 

påverkad av John Dewey och pragmatismens teorier kring pedagogik. Hermansson 

Adler förklarar hur Dewey antog att elever vill lära och hur de själva kan ta ansvar för 

sitt eget lärande genom det söker eleven sin egen kunskap. Elever lär sig saker genom 

att få tänka och skapa. Hermansson Adler menar att detta tänk kring lärande är 

dominerande inom undervisning i det samhällsorienterade ämnena i svenska skolor 

(Hermansson Adler, 2009, s. 86).   

  

  

5.2 Historiemedvetande   

  

De senaste 20-30 åren har historiedidaktiken haft en ny ”rotationspunkt” då begreppet 

historiemedvetande har introducerats (Jensen, 1997, s. 49) Bernard Eric Jensen menar 

att historiemedvetande inte endast skapas inom skolans väggar utan 

historiemedvetandet påverkas även av andra livssammanhang som bearbetas. Jensen 

menar att det är viktigt att skolan tar hänsyn till det som finns i elevernas närhet som de 

känner till och brukar i sitt vardagliga liv. Görs inte det påpekar Jensen att det historiska 

i deras närhet kan upplevas ”oväsentligt och irrelevant” för eleverna. Därför måste 

historieundervisningen i dagens skola få ett mer ”bruksvärde”, vilket Jensen poängterar 

saknas i dagens skola (Jensen, 1997, s. 49).   

  

Historiemedvetande är ett nytt kärnbegrepp inom historiedidaktiken både inom det 

tyska samt det nordiska historieperspektivet. Historiemedvetandet har använts i mer än 

20 år. Jensen hänvisar till den tyske didaktikern Karl-Ernst Jeismann, som menar att 

begreppet historiemedvetande ska betraktas som utgångspunkt och centralkategori inom 

historiedidaktik (Jensen, 1997, s. 50-51). Jeismann presenterar fyra olika definitioner av 

historiemedvetande:  

  

                    1, Historiemedvetande är den ständigt närvarande vetskapen om att 

alla människor och alla inriktningar och former av samliv som de 
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skapat existerar i tid, det vill säga de har en härkomst och en framtid 

och utgör inte något som är stabilt, oföränderligt och utan 

förutsättningar   

  

                    2, Historiemedvetande innefattar sammanhang mellan tolkning av det 

förflutna, förståelse av nutiden och perspektiv på framtiden.  

  

3, Historiemedvetande är hur dåtiden är närvarande i föreställning och 

uppfattning.  

  

4, Historiemedvetande vilar på en gemensam förståelse som baseras 

på emotionella upplevelser. Den gemensamma förståelsen är en 

nödvändig beståndsdel i bildandet och upprätthållandet av mänskliga 

samhällen.  
        (Jensen, 1997, s.51)   

  

Jensen menar att människor inte kan leva utan ett historiemedvetande, däremot kan 

människor fungera och klara sig utan att få undervisning kring historia. Skolans uppgift 

med historieundervisningen är att skapa och utveckla en ”kvalificerad läromiljö” kring 

historiemedvetande. Den traditionella historieundervisningen fokuserar på att eleverna 

ska ges kunskap om ”gångna processer och förhållanden”. Däremot fokuserar sällan 

undervisningen mot att eleverna ska få kunskap och förståelse att de även själva är 

historia. I dagens undervisning arbetar eleverna igenom en tidsepok och därefter med 

nästa tidsepok och nästa. Jensen menar att det då blir svårt för eleverna att få förståelse 

till hur dåtidstolkning, nutidsförståelse och framtidsförväntan kan kopplas ihop (Jensen, 

1997, s. 71-72).    

  

Hultman (2012) beskriver att lokalhistoria stimulerar historiemedvetandes 

identitetsstärkande. ”Genom att ligga nära, beröra människors upplevelser och 

erfarenheter av det förflutna” (Hultman, 2012, s. 182). Kerstin Berntsson skriver i sin 

avhandling Spelar släkten någon roll (2012) att ända sedan 1990-talet har begreppet 

historiemedvetande varit ett centralt begrepp i grundskolans läroplaner och kursplaner 

för ämnet historia. Berntsson lyfter fram och hänvisar till Jensen som menar att alla 

människor har ett historiemedvetande och det är ett ”integrerat element i människors 

identitet, vetande och handlingar” (Berntsson, 2012, s. 17). Berntsson menar att 

historiemedvetandet kan skapas genom att se filmer och gamla foton, samtala med äldre 

människor, besöka museum eller höra berättelser. Historiemedvetandet som människor 

skapar med hjälp av sin vardag inkluderar en moralisk och en existentiell omfattning.  

När människor uppnår denna typ av historiemedvetande har de redskap för att kunna 

orientera sig i tid och rum och förståelse till hur livet kan men även bör levas 

(Berntsson, 2012, s. 17)   

  

5.3 Sammanfattning  

  

I avsnittet har pragmatismen och John Deweys tankar och teorier kring lärande samt 

historiemedvetandets teorier presenterats. John Dewey och pragmatismen menar att det 

är viktigt att möta andra människor för att inta kunskap, något som även 

historiemedvetandet stärks av. Genom att eleverna i undervisningen får lära genom att 

göra det vill säga learning by doing kan elevernas historiemedvetande även stimuleras. 
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Pragmatismen och John Deweys tankar med historiemedvetande teorier tas upp i 

studien eftersom jag anser att dessa teorier hör samman. Genom att eleverna får arbeta 

med pragmatismens tankar om learning by doing ges eleverna möjlighet att stimulera 

sitt historiemedvetande.   

  

  

  

  

6. Metod  
  

I metodavsnittet presenteras val av metod, urval av intervjupersoner, genomförande, 

databearbetning och analysmetod, forskningsetiska aspekter samt studiens reliabilitet 

och validitet.   

  

  

6.1 Datasamlingsmetod  

  

Ann Kristin Larsen menar att det är studiens frågeställningar som avgör vilken metod 

som bör användas. Det kan dessutom vara bra att ställa sig frågan, vilka metoder kan 

jag behärska, vilken tid har jag och hur mycket pengar har jag. Vill man undersöka och 

tar reda på människors åsikter lämpar sig kvalitativa metoder, det kan vara till exempel 

vara frågeformulär (Larsen, 2009, s. 23).   

  

Studiens syfte och frågeställningar besvaras genom intervjuer med SO-lärare i 

mellanstadieåren, det vill säga årskurserna 4-6. En kvalitativ undersökningsmetod 

användes för att få bredare förståelse för lärarnas tankar. Intervjumodellen som 

användes i studien var halvstrukturerade intervjuer. Halvstrukturerade innebär att 

intervjun utgår från ett antal förbestämda frågor (Eliasson, 2013, s.26). Kvalitativa 

intervjuer kan vara mer eller mindre strukturerade. En strukturerad intervju innebär att 

undersökaren redan innan har konstruerat ihop frågor som informanten besvarar. 

Frågorna har dessutom en fast ordningsföljd som intervjun eftersträvar. I en kvalitativ 

intervju formulerar informanten sina egna svar till frågorna (Larsen, 2009, s. 84).   

  

Det är viktigt att undersökaren tänker över vad man ska fråga om samt hur frågorna ska 

konstrueras. Så kallade bakgrundsfrågor kan vara bra att använda för att inleda samtalet 

eller enkäten. Det kan till exempel vara frågor om utbildning, ålder och 

arbetslivserfarenheter. För informanten är bakgrundsfrågor lätta att besvara och det 

leder till att samtalet får en mjuk öppning (Larsen, 2009, s. 86-87). De första frågorna i 

intervjuguiden som användes vid intervjuerna är bakgrundsfrågor. Dessa användes för 

att lärarna skulle få en mjuk och behaglig öppning vid samtalet och inte känna press.   

  

Något som forskaren bör ha i åtanke är att frågorna ska vara klara och tydliga och 

frågorna ska vara formulerade så att informanten inte måste svara på flera frågor 

samtidigt. Det är även viktigt att inte ställa ledande frågor, det är därför viktigt att 

frågorna ställs så att inte forskaren påverkar informantens svar. Därför är det viktigt att 

följdfrågorna ställs och formuleras på rätt sätt (Larsen, 2009, s. 86-87). Frågorna som 

användes vid intervjuerna var formulerade så att lärarna kunde besvara en fråga i taget. 
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Beroende på vilket svar lärarna gav så fanns det följdfrågor. Ibland kunde lärarnas svar 

vara otydliga och då användes följdfrågor som inte fanns nedskrivna i intervjuguiden. 

Larsen skriver att det kan vara bra att be informanten utveckla och klargöra sitt svar 

genom att ställa följdfrågor för att få djupare förståelse (Larsen, 2009, s. 86-87).  

  

Det finns många fördelar med kvalitativa undersökningar, en fördel är att forskaren 

träffar den intervjuade öga mot öga under intervjusamtalet. Det ger rika möjligheter att 

ställa följdfrågor som i sin tur leder till att forskaren kan få djupare förståelse. Det finns 

även nackdelar med kvalitativa metoder, en nackdel är att databearbetningen i en 

kvalitativ metod är mer tidskrävande än vad det är i andra metoder. En annan nackdel är 

att människor kan ha svårare att vara ärliga när intervjuaren sitter öga mot öga mot den 

som blir intervjuad. Det kan då hända att informanterna besvarar frågan som de tror att 

forskaren vill höra (Larsen, 2009, s. 26-27).   

  

Intervjuerna i studien spelades in för dokumentation efter att informanterna tagit del och 

skrivit under informationsbrevet. Annika Eliasson (2013)  menar att intervjuer bör 

dokumenteras på något lämpligt sätt, ett bra medel för dokumentation är att spela in 

intervjun. Däremot ska ett samtal spelas in bör den intervjuade ha lämnat sitt samtycke 

innan samtalet startar. (Eliasson, 2013, s. 25).   

Efter att intervjuerna spelats in transkriberades intervjuerna till text. Eliasson skriver att 

en fördel men ett inspelat samtal är att det då blir möjligt att citera det som sägs 

ordagrant. En annan fördel är att forskaren även kan gå tillbaka i inspelningen och 

lyssna om det är något som verkar oklart. Även Eliasson påpekar liksom Larsen att det 

är tidskrävande att skriva ut och bearbeta datamaterialet (Eliasson, 2013, s. 25).   

  

Som tidigare nämnt är det en stor fördel vid kvalitativa intervjuer och halvstrukturerade 

intervjuer är att det finns möjlighet att ställa följdfrågor för att få större förståelse. 

Eftersom studiens syfte är att undersöka lärares tolkningar kring begreppet och 

lokalhistoria och hur de har använt lokalhistoria i undervisningen är det lämpligt att 

använda en kvalitativ metod för att ställa följdfrågor på lärarnas svar.   

  

  

6.2 Urval   

  

Intervjuerna genomfördes med lärare på olika skolor i Mora kommun. Kommunen 

presenteras i studien eftersom betydande platser, ting och personer är svåra att 

anonymiseras eftersom de är så lokaltanknutna till kommunen.   

  

Studiens syfte gjorde att det endast skulle vara lärare som undervisar i årskurs 4-6 och 

har undervisning inom SO som tillfrågades. De lärare som tillfrågades om medverkan i 

studien valdes ut utifrån den så kallade snöbollsmetoden. Snöbollsmetoden går ut på att 

forskaren kontaktar personer som han eller hon tros vara insatta inom det aktuella ämnet 

eller området, som därefter ger tips på lämpliga personer som forskaren kan ta kontakt 

med (Larsen, 2009, s. 78). I samråd med handledaren klargjordes hur många lärare som 

skulle medverka i studien. Jag ville ha olika typer av skolor för att se om det fanns olika 

erfarenheter hos lärarna beroende på vilken skola de arbetade på. Därför valdes en 

friskola ut och två kommunala skolor. En av skolorna låg centralt och den andra skolan 
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låg mer avsides från centrum. Efter att dessa tre skolor valts ut kontaktades skolornas 

rektorer via telefon där de tillfrågades om de fanns behöriga lärare som undervisade i 

SO i årskurserna 4-6 på skolan, några av rektorerna förde vidare min förfrågan till 

lärarna och meddelade att lärarna skulle kontakta mig och några rektorer gav även 

lärarnas mailadresser vid telefonsamtalet. Därefter skickades ett informationsbrev (se 

Bilaga 1) ut till samtliga lärare och en förfrågan om de kunde tänka sig att delta i 

studien. En lärare på en av skolorna meddelade att hen inte hade tillräckligt med 

kunskaper kring studiens område och ville inte delta i studien. Eftersom det endast var 

två lärare av fem som besvarade mailet kontaktade jag skolorna genom att ringa till 

lärarrummen. Det resulterade att ytterligare två lärare kunde eller ville medverka i 

studien. När det visade sig att endast tre lärare kunde delta i studien fick jag kontakta 

ytterligare två skolor och dess rektorer. Däremot var det endast en rektor som besvarade 

mail och telefonsamtal. Ett informationsbrev skickades till rektorn och det resulterade i 

att två lärare på skolan kontaktade mig och de ville medverka i studien. Totalt 

intervjuades fem lärare på tre olika kommunala skolor och de presenteras här nedan.   

  

  

6.3 Informanterna   

  

Eftersom kommunen presenteras i studien och för att de intervjuade lärarna ska vara 

säkra på att de inte ska kunna identifieras i studien har jag valt att ingen 

bakgrundsinformation kring lärarnas utbildning kommer presenteras i studien. Lärarna 

kommer inte heller presenteras med deras riktiga namn utan med följande fingerade 

namn: Daniel, Maria, Sofia, Anna och Camilla.   

  

  

  

6.4 Forskningsetiska överväganden  

  

I forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning beskrivs 

fyra allmänna krav på forskning som forskare bör förhålla sig till. Det är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   

  

Enligt informationskravet ska forskaren informera undersökningsdeltagarna om deras 

uppgift i studien och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Forskaren ska även 

informera om studiens syfte. Informerat samtycke innebär att undersökningspersonerna 

som deltar i undersökningen frivilligt deltar och att det kan när de vill dra sig ur studien. 

Det är även önskvärt att forskaren ska lämna ut uppgifter om hur och vart 

forskningsresultatet kommer att offentliggöras. Den informationen ska presenteras både 

muntligt och skriftligt och det är viktigt att informationsbrevet skickas ut innan 

datainsamlingen påbörjar (Vetenskapsrådet, 2010, s. 7).   

  

Den andra regeln som forskaren bör förhålla sig till är samtyckeskravet, vilket innebär 

att de som deltar i undersökningen har rätt att själva bestämma om de vill medverka 

eller inte. I undersökningar med fokus på aktiv insats av deltagare ska alltid samtycke 

inhämtas. Det som medverkar i en undersökning har rätt att själva välja hur länge de vill 
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delta och på vilka villkor. De som medverkar i undersökningen ska kunna avbryta sin 

medverkan och det ska inte resultera i negativa följder för dessa personer.  

  

Konfidentialitetskravet innebär att alla som deltar i undersökningen ska känna en 

säkerhet över att deras privata data som identifierar deltagarna i undersökningen inte 

kommer att avslöjas. Uppgifterna ska förvaras så att obehöriga inte ska kunna ta del av 

informationen.  Det innebär i den här studien att namnet på skolorna och deltagande 

lärare är anonymt. Tack vare det kan inte utomstående ta del eller komma åt uppgifterna 

(Vetenskapsrådet, 2010, s. 12). ”Forskaren skall vara medveten om att även om 

personuppgifter publiceras utan att enskilda nämns vid namn, kan det, om data är 

tillräckligt detaljerade, vara möjligt för åtminstone vissa läsare att identifiera någon 

individ” (Vetenskapsrådet, 2010, s. 13).  

  

Nyttjandekravet innebär att det material som samlas in från enskilda personer endast får 

användas för forskningens ändamål. ”Uppgifter in enskilda, insamlade för  

forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra 

ickevetenskapliga syften” (Vetenskapsrådet, 2010, s. 14).   

  

För att förhålla sig till de forskningsetiska kraven skickades ett informationsbrev ut till 

samtliga lärare. Informationsbrevet togs även med till intervjuerna och lärarna fick ta 

del av informationsbrevet även där. Studiens syfte presenterades även och samtliga 

lärare fick skriva under informationsbrevet om de ville medverka i studien. I 

informationsbrevet framkom det att lärarna kunde avbryta sin medverkan när som helst. 

Det framkom även att materialet som samlades in skulle endast jag och min handledare 

ta del av och efter studiens godkännande skulle allt insamlat material raderas. Som 

tidigare nämnt nämns kommunens namn i studien eftersom betydande platser, ting och 

personer är svåra att undanhålla eftersom de är så lokaltanknutna till kommunen. För att 

lärarna ska känna trygghet att de inte ska kunna kopplas ihop med studien kommer 

deras riktiga namn inte presenteras och ingen annan information kring deras utbildning 

eller hur länge de har arbetat som lärare presenteras.   

  

  

6.5 Validitet och reliabilitet   

  

Validitet handlar om i hur stor utsträckning undersökningen mäter det som 

undersökningen ska mäta. Eliasson skriver att begreppet validitet hör ihop med det 

adjektiva ordet valid vilket innebär giltig (Eliasson, 2013, s. 16). De data som samlas in 

ska vara relevant till studiens frågeställning. Därför är det viktigt att intervjufrågorna är 

relevanta gentemot studiens syfte och frågeställningar (Larsen, 2009, s. 80). 

Intervjufrågorna som användes vid intervjuerna är formulerade ut i från studiens syfte. 

Så att det insamlade materialet skulle behandla så stor utsträckningen av studiens syfte 

som möjligt.   

  

För att validiteten ska bli hög krävs det att reliabiliteten är hög. Reliabilitet innebär om 

undersökningen är pålitlig. Är reliabiliteten hög så ska studien kunna genomföras igen 

och resultatet ska bli den samma. Desto säkrare forskare är på att studien går att upprepa 

med samma resultat, desto säkrare är reliabiliteten (Eliasson, 2013, s. 14-15).  
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”Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrant de bearbetas” 

(Eliasson, 2013, s. 15).  Vid en kvalitativ undersökning innebär det att de uppgifter som 

framkommer i undersökningen är pålitliga (Eliasson, 2013, s. 15). Därför har den 

insamlade datan behandlats med noggrannhet och transkriptionerna är tydliga, så det 

tydligt syns vilken lärare som har sagt vad.   

  

  

6.6 Genomförande   

  

I samtliga intervjuer användes en intervjuguide se (bilaga 2). Eftersom intervjuerna 

genomfördes med så kallade halvstrukturerade intervjumetod, ställdes olika följdfrågor 

till lärarna. Dessa följdfrågor finns inte med i intervjuguiden.   

  

Det var en kall och fin onsdagsmorgon i februari som den första intervjun genomfördes. 

Intervjun genomfördes i lärarens klassrum. Läraren hade möjlighet att ses eftersom 

klassen hade friluftsdag med idrottsläraren. Intervjun började med att läraren fick åter 

läsa igenom informationsbrevet och slutligen skriva sin namnteckning om sitt 

medgivande att delta i studien och att intervjun fick spelas in. Under intervjun kom en 

annan lärare in i klassrummet och presenterades sig. Läraren som då intervjuades 

började prata med den andra läraren som kom in. Däremot kunde inga tecken ses att den 

intervjuade läraren tappa fokus kring intervjufrågan, utan läraren fortsatte att besvara 

frågan som om inget hade hänt. Under intervjun ställdes följdfrågor för att få bredare 

och mer fördjupade svar.   

  

Den andra intervjun genomfördes torsdagen dagen därpå, i lärarens klassrum. Eleverna 

hade då slöjd och läraren hade tid att intervjuas. Intervjun började med att läraren fick 

läsa igenom informationsbrevet och slutligen skriva sin namnteckning om sitt 

medgivande att delta i studien och att intervjun fick spelas in. Eftersom det var första 

lektionen för dagen var det många elever som öppnade klassrumsdörren, det resulterade 

till att både läraren och jag blev störda. Under intervjun ställdes följdfrågor för att få 

bredare och mer fördjupade svar.   

  

Den tredje intervjun genomfördes samma torsdag men på eftermiddagen i 

personalrummet på skolan. Intervjun började med att läraren fick läsa igenom 

informationsbrevet och slutligen skriva sin namnteckning om sitt medgivande att delta i 

studien och att intervjun fick spelas in. Under intervjun ställdes följdfrågor för att få 

bredare och mer fördjupade svar.   

  

Den fjärde intervjun genomfördes en fredag, eftersom läraren var uppbokad med 

utvecklingssamtal och andra möten hade enbart läraren möjlighet med en 

telefonintervju. Under intervjun ställdes följdfrågor för att få bredare och mer 

fördjupade svar. Det var inga andra kollegor eller elever som störde samtalet, däremot 

försvann ljudet vid några tillfällen därför krävdes det att både jag och läraren fick 

upprepa vad som sades.   

  

Den femte och sista intervjun genomfördes senare under fredags-eftermiddagen. Jag 

besökte skolan där läraren arbetade på. När jag kom till skolan visade det sig att läraren 
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dagen innan hade blivit sjukskriven. Det löstes sig genom att jag tog kontakt med en 

annan lärare på skolan som tidigare har undervisat i SO, men under det senaste två åren 

har läraren inte undervisat i ämnet men är behörig. Intervjun började med att jag 

förklarade studies syfte och läraren fick noga läsa igenom informationsbrevet, eftersom 

läraren inte tidigare hade tagit del av brevet som de andra lärarna hade fått gjort.   

  

  

6.7 Databearbetning och analysmetod  

    

Det insamlade materialet har analyserat med hjälp av innehållsanalys, vilket är ett av det 

vanligaste sättet att analyser material på. Syftet med denna analysmetod är att hitta 

mönster och teman i datan som har samlats in för att sedan försöka se om det finns 

några likheter eller skillnader. Det analysschema som en innehållsanalys utgår från 

innehåller följande sex steg:  

  

• Data samlas in och görs om till texter.  

• Texterna kodas.  

• Koderna klassificeras i teman eller kategorier.  

• Datamaterialet sorteras enligt dessa kategorier.  

• Datamaterialet granskas, meningsfulla mönster eller processer identifieras.  

• Identifierade mönster utvärderas mot existerande forskning och teorier, 

överförbar ny kunskap formuleras (Larsen, 2009, s. 101-102).   

  

  

  

Eftersom samtliga intervjuer spelades in var första steget att transkribera ljudfilerna till 

text. Redan i transkriberingen gjordes en så kallad datareduktion, det vill säga att vissa 

delar i ljudfilerna som inte var relevant för studiens frågeställningar inte skrevs ut i 

transkriberingen. Detta gjordes för att onödig tid inte skulle läggas på sådant som inte 

var relevant för studien (Larsen, 2009, s. 98). Nästa steg i analysen var att koda, det vill 

säga markera viktiga delar i det transkriberade materialet. Dessa delar kodades in med 

hjälp av studiens två frågeställningar. I kodningen markerades det material som 

besvarade frågeställning ett med en färg och det material som besvarade frågeställning 

två markerades med en annan färg. Genom detta blev översikten av materialet tydligt 

vad som besvarade de både frågeställningarna. Efter kodningen kunde ytterligare delar i 

materialet plockas bort som inte var relevant för studien. Detta gjordes för att få mindre 

och mer exakt data att behandla (Larsen, 2009, s. 101).  Därefter i nästa steg jämfördes 

respondenternas svar. Detta gjordes med hjälp av att alla svaren klistrades in i ett och 

samma dokument. Alla lärare fick en varsin färg på texten så att det inte skulle blandas 

ihop vem som sa vad. På så sätt blev det tydligt att se vem som sa vad av de fem 

lärarna. Samtliga transkriberingar sparades och granskades var för sig, detta för att se 

om något hade missat att tas upp eller gick ihop med någon annan fråga.   

  

När transkriptionen var sammanställd och kodad kunde olika teman identifieras. Dessa 

teman är grunden för studiens resultat.   
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7. Resultat   
I resultatet presenteras datainsamlingen och studiens resultat. Resultatet är uppdelat i 

två delar. I den första delen presenteras hur lärarna tolkar begreppet lokalhistoria, vilka 

skillnader och likheter finns det i lärarnas tolkningar. I den andra delen presenteras hur 

lärarna beskriver att de har använt eller vill använda lokalhistoria i deras undervisning.   

  

  

7.1 Lärares uppfattning av begreppet lokalhistoria   

  

Under följande rubrik presenteras lärarnas uppfattning av begreppet lokalhistoria, vilket 

svarar mot frågeställningen ”Vilka likheter och skillnader finns det i lärarnas tolkningar 

kring begreppet lokalhistoria?”. När jag har analyserat det insamlade datamaterialet har 

fyra teman framkommit. Dessa teman är den lokala konstnären, historiska lämningar i 

naturen, det lokala hantverket och lokala evenemang.   

  

I intervjuerna framkom det att samtliga lärare beskriver begreppet lokalhistoria på ett 

liknande vis. Lärarna är eniga om att begreppet lokalhistorien innebär historien i 

hembygden och i närområdet. Daniel menar att begreppet lokalhistoria för honom 

innebär ”hembygden, det är väl de jag tänker på då. Ja det som är närområdet”. För 

Maria innebär lokalhistoria närområdet till skolan och där eleverna bor hon säger ”Då 

tänker jag mer på närmiljön och bygden där barnen bor”. För Sofia innebär lokalhistoria 

”vår historia omkring oss kanske framför allt i Mora eftersom det här vi sitter”. Anna 

menar att lokalhistoria för henne är ”historian runt omkring oss det som finns lokalt”. 

Camilla lyfter fram att det områdets historia hon säger följande ”Då tänker jag ju på det 

som anknyter till vi är ju på (plats x) å då är det ju första hand historian på (plats x), 

även Mora kommun”.  

  

  

7.1.1 Den lokala konstnären   

  

Flera lärare betonar den lokala konstnären Anders Zorn och hans fru Emma Zorn är 

lokalhistoria i kommunen. Daniel menar att Anders Zorn är en viktig person som kan 

kopplas som lokalhistoria. Daniel säger följande ”Så tänker jag Anders Zorn som vi 

hade ett stort projekt på här då, Zorn 150 år”. Lärarna betonar att Zorn är en viktig 

person för bygden och det gäller både hans kunskap och skicklighet som konstnär och 

hans och hustrun Emmas engagemang och skapande för orten Mora. Sofia säger:   

  

Anders Zorn som har varit en viktig person för bygden och är väl 

nästan fortfarande efter så lång tid hans fru Emma, hon blir faktiskt 

lite bortglömd men hon gjorde ju också fantastiskt mycket här.   

  

Tillsammans grundade paret Mora folkhögskola genom ekonomiskt och andra aktiva 

stöd och Sofia nämner bland annat följande saker ”vad Anders Zorn gjorde för bygden 

och så där och även Emma med sin klädkammare å det här med utbildning och sånt”.   

  

I Mora finns parets hus, Zorngården bevarat som ett museum, närliggande ligger även 

Zornmuseet som Emma grundade efter sin makes död. På Zornmuseet hänger några av 



22  

  

Zorns tavlor och museet brukar även ställa ut andra konstnärers verk. Camilla berättar 

att de i undervisningen ”har varit in till Mora Zorngården Zorns gammelgård Zorn 

museet”. Sofia betonar att det inte är självklart att alla elever vet vem Zorn var, men 

Sofia betonar att hon tycker att Zorn borde alla elever ha kunskap om. Sofia säger 

följande:  

  

Anders Zorn är nästan självklar men man får inte ta förgivet heller att 

alla vet vem han är. Men om Zorn är (…) självklara saker som jag 

tycker att eleverna barnen bör ha med sig och veta.   

   

    

7.1.2 Historiska lämningar i naturen   

  

Flera lärare var även eniga om att det fanns mycket spår i naturen i kommunen som de 

ansåg var lokalhistoriskt. Daniel presenterar ” När vi läser om Dalarna och då tänker jag 

på våra byar då att säger vi Sollerön tänker vi vikingatid”. Sofia betonar även hon 

vikingafälten som finns på Sollerön då hon säger: ” Om vi sträcker oss längre ut utanför 

så har vi vikingafälten på Sollerön, Siljansfors skogsmuseum har vi”. Även Anna 

betonar vikingagravfälten både på Sollerön och i Kråkberg. Anna säger ”vi har ju vad 

heter det vikingafältet och vi har ju vikingagrav i Kråkberg också”. Maria menar att 

”vikingafältet är en guldgruva att ta till man kan göra hur mycket som helst av det”.  

Camilla förklarar även hon att det finns vikingagravfält och vikingamuseum:  

  

Det finns ett fint vikingamuseum, med kopior från fynd för det finns 

stora vikingagravar i närheten. (…) Av sånt som har hittats i dom 

gravarna så det kan vara smycken och spjutspetsar och ja lite olika 

saker. Det har man då gjort kopior av för att originalen finns då såklart i 

Stockholm.    

  

På flera platser i kommunen finns lämningar efter inlandsisen, med bland annat 

rullstensåsar. Sofia betonar det genom att hon säger följande ”Här i Dalarna mycket 

spår i naturen (…) som rullstensåsar å sånt det finns många upp över mot Älvdalen till 

och så där hur inlandsisen har skapat och format jordskorpan”. I kommunen finns det 

fäbodar bevarade, vilket en lärare betonade som lokalhistoria, att ha kännedom om vad 

fäbodar är och varför människorna hade fäbodar. Camilla berättar följande ”Det finns 

närfäbod och det var ju (plats x) som är en by idag och långfäbodarna längre upp på 

skogen”.   

  

  

7.1.3 Det lokala hantverket  

  

I kommunen finns det flera lokala hantverk som lärarna presenterar som lokalhistoria. 

Daniel menar att det finns lokala hantverkare i kommunens mindre byar ”Säger vi 

Våmhus så är det korgmakeri, säger man Nusnäs så är det dalahästar”. Ett annat 

hantverk som även tillverkas i kommunen är kyrkbåtar, som är en stor träbåt gjord för 

20 roddare och en styrman.   

  

Camilla säger följande:  
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Sen vad det gäller annan lokalhistoria så har vi ju haft hantverksdagar 

så vi har tagit hit olika hantverkare vi har även en båtbyggare på (plats 

x) det måste vara en av få i landet som bygger såna här kyrkbåtar.   

  

  

  

Det finns även andra stora industrier som tillverkar hantverk som Anna nämner:  

  

 Ja det kan ju vara alla industrier som vi har här runt omkring (…) 

varför dom har så mycket industrier ute i (plats x) det beror ju på att det 

var så kargt så det gick inte att odla dom kunde inte försörja sig med 

mat utan de var tvungna att starta industrier så det har funnits väldigt 

mycket industrier.   

  

  

7.1.4 Lokala evenemang   

  

I kommunen finns det flera lokala evenemang som lärarna betonar som lokalhistoriska, 

där ett är det klassiska skidloppet vasaloppet som de menar har en historia kring bygden 

och som både har betytt och betyder mycket för bygden. Sofia säger ” Vi har vasaloppet 

som också har betytt mycket för bygden och gör fortfarande” Ett annat evenemang är 

kyrkbåtstävlingar i kyrkbåtar som genomförs på Siljan på olika orter under sommaren.   

  

Camilla berättar följande om kyrkbåtstävlingar och hur eleverna i undervisningen har 

fått pröva på denna sport. ”kyrkbåtstävling på Siljan och det brukar våra femmor och 

sexor få prova på och ro en sån stor båt med 20 roddare”. Även Sofia pratar om 

kyrkbåtsrodd i intervjun hon säger ” Vi har kyrkbåtsrodden, (…) varför har man en 

kyrkbåt precis för de tog de upp på filmen var den kom av från början å att det nu har 

blivit en tävlingsform”.  

Sofia pratar även om midsommarfiranden som finns i dalarna, där ”Midsommarfirandet 

i Leksand det är ett av världens största, Sveriges största midsommarfirande med flera 

tusen människor”.   

  

  

7.2 Lokalhistoria i undervisning  

  

I denna del presenteras hur lärarna har bedrivit eller vill bedriva undervisning kring 

lokalhistoria. Detta svarar mot den andra frågeställningen som lyder ”Hur beskriver 

lärare att de arbetar eller vill arbeta med lokalhistoria i undervisningen?”. När innehållet 

analyserades kunde lärarnas svar kategoriseras i fem stycken teman. Dessa teman är 

Förståelse av äldre människor, byggnader och hantverk, Historiska lämningar i 

naturen, de lokala exportfabrikerna och evenemang, integration med andra ämnen och 

museipedagogik   
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7.2.1 Förståelse av äldre människor, byggnader och hantverk.    

   

Något som flera lärare poängterade att de hade använt sig av i undervisningen var att ta 

del av äldre människors kunskap. Maria förklarade hur eleverna i undervisningen hade 

fått intervjuat äldre personer och mor- och farföräldrar för att få kunskap om hur det var 

att leva i (X-byn) när de var unga och barn. Maria säger ” Ja det var väl det att vi tittade 

på hur vi bodde å hur vi har levt och vad som har påverkat att vi har det som vi har det 

nu å och hur det såg ut förr på (plats x) (…) sen så har ju även eleverna intervjuat äldre 

personer å sina familjer å så”.   

  

Camilla förklarar hur de har låtit lokala hantverkare delta i undervisningen, där eleverna 

har fått testa på tunnbrödsbakning och handarbeten som vävning. Camilla berättar ” Vi 

har haft prova på dagar och någon har visat så att säga och gamla hantverk. 

Tunnbrödsbakning och väva och allt vad det kan ha varit slöjda med händerna”   

  

I undervisningen förklarar lärare Camilla att de även har tagit hjälp av två kvinnor som 

har undervisat eleverna i den lokala dialekten:  

  

Vi har ju haft undervisning på (dialekt) Så jag menar förr i tiden hade vi 

också (dialekten) på schemat så efter skoldagens slut så kom det två 

kvinnor här och undervisade barn på (dialekten).    

  

Camilla förklarar också hur de i undervisningen har fått in fäbodlivet och hur 

människorna tog sig till fäbodarna med djur och familjer genom höst vandringar:  

  

Jag tänker om de skulle iväg med djuren från (plats x) ut på fäbodarna. 

Då finns det närfäbod och det var ju (plats x) som är en by idag och 

långfäbodarna längre upp på skogen. Det har vi ju naturligtvis också 

pratat om eftersom många barn har stugor, fäbodstugor, vi har även 

gjort höst vandringar genom dom här fäbodarna förut.  

  

 Däremot var det ett tag sedan lärarna och Camilla har anordnat höst vandringar och 

Camilla menar:  

  

 nu har ju läroplanen ställt andra krav så nu får vi inte ut å frilufta oss så 

där som vi har gjort förut och det kan jag tycka är synd för att man det 

blir ju nya vinster man ser ju barnen i andra omgivningar och kan prata 

om andra saker än om man är i skolan.    

  

  

  

7.2.2 Historiska lämningar i naturen.  

  

Samtliga lärare som intervjuades hade arbetet med någon form av de historiska 

lämningarna i naturen. Något som alla hade undervisat kring var om vikingatiden och 

alla vikingagravar som finns runt omkring i kommunen.   
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Maria påpekar att vikingafältet som finns är en ”guldgruva” som kan skapa många 

undervisningsmöjligheter. Daniel har i sin undervisning tagit hjälp av en kvinna från 

den lokala hembygdsföreningen som föreläste. Daniel beskriver följande:  

  

Ja oja mm ja lite kort så hade vi en upptacksträff med (X). (...) Hon kom 

till skolan Vikingaklädd som en dam då och barnen hade frågor runt det 

där sen så hade hon med föremål och vi fick besöka bygdegården sen och 

titta på lite grejer Sen så hade vi rundvandring runt gravfälten där hon 

berättade så att det är ju en bit av det.   

  

Camilla har även hon arbetat med vikingatiden och gravfälten, Camilla beskriver deras 

arbeten på följande sätt:  

   

Närmast oss det är att vi har då genom åren vi har tillexempel haft en 

vikingadag (…) då hade vi också hjälp och stöd av vad heter det en 

arkeolog som var här och hjälpte oss så vi gjorde kokgrop utomhus då. På 

senare år så har vi tagit hjälp av en gymnasielärare som är pensionerad 

som heter (X) hon är väldigt engagerad och intresserad av just 

vikingatiden.  

  

Sofia beskriver hur de har arbetat med vikingatiden i deras undervisning och på skolan:  

   

Vi har haft nån dag också med femman när dom läste om vikingatiden 

också att vi hade en dag då dom var vikingar och var ute och lekte 

vikingar i lekar som vikingar lekte barnen på den tiden å försökte göra 

lite mat där efter också och verkligen var vikingatid och det var väldigt 

uppskattat bland både vuxna och barn var det så det  

  

Sofia beskriver även att de i undervisningen besöker natursarvet Falu Koppargruva med 

eleverna i mellanstadiet, Sofia säger ”även om det inte är lokalt Falu Koppargruva har ändå 

format påverkat oss här i Sverige”.   

  

  

  

7.2.3 De lokala exportfabrikerna och evenemang   

  

Något som lärarna pratade om var fabriker och lokala företag i kommunen. Maria skulle 

i sin kommande undervisning låta eleverna arbeta med lokala företag, hon beskriver det 

så här ”Knyta det till lokala företag å att de får att de får kontakt med lokala företag och 

kanske har nått nå form av samarbete med dom”. Maria tror att det är bra för eleverna 

att få arbeta för någon annan ”eleverna får lära sig att jobba för någonting att någon 

annan ska granska vad dom har gjort för oftast så tar dom de på mycket större allvar”.   

  

Första söndagen i mars månad genomförs vasaloppet, en skidtävling på 9 mil. Några 

lärare menar att det är ett lokalt evenemang som de finns historia kring som eleverna 

bör ha kunskap kring. Sofia nämner att ”vasaloppet (...) har betytt mycket för bygden 

och gör fortfarande”. På skolan Sofia arbetar på arrangerar de ett vasalopp för eleverna 

på skolan. ”Å sen har vi (x) vasan som i anslutning till vasaloppet (…) rörelse som är 
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våran profil på våran skola”. Sofia menar att ”det är också en form av historia att vi gör 

skolans eget vasalopp det har funnits här i många år nu”.   

  
Anna har i sin undervisning arbetat med stora industrier som finns i kommunen. Anna 

har varierat undervisningen genom att ”dom får arbetsblad och arbetsuppgifter dom får 

ta reda på lite själva och jag berättar för dom tycker det är väldigt trevligt när man 

berättar för dom. Det är något som uppskattas väldigt”. När det kommer till att besöka 

fabrikerna har reglerna ändrats, Anna säger ”förr så sprang vi på allihop och tittade på 

dom här armatur och knivfabriker och det där” Anna menar att det har blivit svårare att 

besöka fabrikerna i dagens undervisning och hon menar att fabrikerna ”nu är dom 

väldigt destruktiva. Då ska man ha en förälder som kan smyga in en där då”.   

  

  

7.2.4 Integration med andra ämnen   

  

I undervisningen förklarar flera lärare att de integrerar andra ämnen när de arbetar med 

lokalhistoria. Daniel menar att när de arbetade med Zorn fick de in idrott i 

undervisningen. Daniel säger ” När Zorn spelade bowling så fick vi även in idrott i 

undervisningen för det var teknik liksom hur kastar du ett bowlingklot det är en sport”. I 

arbetet med Zorn fick Daniel även in teknik när eleverna bland annat fick ta del av hur 

dåtidens kylskåp. Daniel berättar ”Sen även invasion att han var en av fyra som hade 

telefon i Mora. (…) Att man inte hade kylskåp utan ett isskåp och de fick se hur ett 

isskåp fungerade att dom högg is”. Eftersom Zorn reste mycket runt om i världen kunde 

Daniel även få in ”Alla ämnen engelska geografi samhällskunskap lite hur såg det ut på 

den tiden nu” Eftersom Zorn var konstnär var det givet att undervisningen kunde 

samarbeta med bildämnet: ”Bilden kom in när vi jobbade med torrnålsgrafik som 

barnen har arbetat med”.   

  

På skolan där Camilla arbetar berättar hon hur slöjdlärarna har samarbetat med lokala 

hantverkare ”Jag vet att slöjdlärarna har ju mycket samarbete med lokala hantverkare 

och så där och där blir vi väl lite indragna lite grann”. Camilla förklarar att eleverna har 

på slöjden fått arbeta med en halvdalahäst. Eleverna hade fått dekorera dalahästen hur 

de ville:  

  

En sak vet jag att dom har gjort, dom har gjort halva dalahästar, alltså 

en plan dalahäst som barnen har fått dekorera helt fritt (…) dom ser 

absolut inte ut som en traditionell dalahäst utan det kan vara vad som 

helst. Då pratade vi även om dalahästen.   

  

När eleverna fick arbeta med dalahästar på slöjden tyckte Camilla och hennes kollegor 

att det var självklart att de skulle prata om dalahästen och dess tillverkning. De pratade 

även om att det är en viktig symbol och exportvara för Sverige.   
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7.2.5 Museipedagogik   

  

I Mora kommun finns flera museer som går att besöka. Eftersom Zorn var och är en stor 

profil för orten finns hans boningshus, Zorngården bevarat som ett museum. Daniel har 

bedrivit undervisning på Zorngården. I undervisningen tog han hjälp av en kollega och 

Daniel berättar att vi ”Var på Zorngården hade guidad tur av en lärare som även 

arbetade på skolan och på museet”. I närheten av Zorngården finns Zornmuseet där 

tavlor från Zorn och andra konstnärer sitter. Några mil utanför Mora finns Zorns 

sommarstuga där han målade ett flertal tavlor. Daniel berättar att han har besökt 

Zornmuseet och Gopsmorsstuga i undervisningen:  

  

Vi var uppe till Gopsmors där han bodde också på somrarna å målade å 

så här så historian fick vi i. (…) Var på museet (...) hade guidad tur av 

en lärare som även arbetade på skolan och på museet.   

  

Även Camilla har arbetat med Zorn i sin undervisning och hon berättar ”vi har varit in 

till Mora Zorngården Zorns gammelgård Zorn museet och naturligtvis jobbat med Zorn, 

både Zorn som person och hans konst”. Sofia och hennes kollegor har arbetat med Zorn, 

och elever besöker museet under mellanstadiet. Sofia säger:  

  

jag vet inte om den här fyran har (...) varit på Zorn museet till exempel 

eh det kan hända annars så kommer det bli studiebesök på mellanstadiet 

(...) då är det framför allt Zorn som vi går å tittar på någon utställning.   

  

Som tidigare nämnts finns Dalarnas största vikingagravfält i kommunen och flera lärare 

har arbetat med det i sin undervisning. Flera lärare har även tagit del och hjälp av en 

kvinna som arbetade på museet och hembygdsföreningen. Maria berättar hur de ”fick 

material från Vikingamuseet å en kvinna som jobbade där som var hit och föreläste för 

eleverna”. Även Daniel har besökt och tagit hjälp av museet i undervisningen.  Daniel 

berättar:   

  

lite kort så hade vi en upptacksträff med (X) hon kom till skolan 

Vikingaklädd som en dam sen så hade hon med föremål och vi fick 

besöka bygdegården sen och titta på lite grejer.   

  

Camilla har även hon i sin undervisning arbetat med vikingatiden och använt museet. 

Hon berättar:  

  

vi har även ett väldigt fint vikingamuseum hembygdsgården och vi har 

tidigare haft ett riktigt museum också fast det är nu mera nedlagt men 

det finns ju då kopior ifrån fynd för vi har stora vikingagravar.  

  

Camilla berättar även att de har tagit hjälp av en kvinna från hembygdsföreningen ”på 

senare år så har vi tagit hjälp av en gymnasielärare som är pensionerad som heter (X) 

hon är väldigt engagerad och intresserad av just vikingatiden”. Att ta hjälp av andra 

kunniga personer inom områdena är något som flera lärare berättar att de gör i 

undervisningen.   
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8. Analys   
  

I följande två avsnitt analyseras studiens resultat i förhållande med de teoretiska 

utgångspunkterna som tidigare har beskrivits i studien. Det första avsnittet kopplas 

pragmatismen med studiens resultat och i det andra avsnittet kopplas 

historiemedvetandet med studiens resultat.   

  

  

8.1 Pragmatism  

  

Under följande avsnitt presenteras studiens resultat i förhållande med pragmatismen. I 

den första delen beskrivs och kopplas begreppet ”learning by doing” ihop med studiens 

resultat. I den andra delen diskuteras pragmatismens tankar kring lärande av andra 

människor i relation med studiens resultat.   

  

  

  

8.1.1 Learning by doing  

  

Som tidigare nämnt är ”learning by doing” ett begrepp som förknippas med John 

Dewey som menar att praktiska inslag ska tas in i undervisningen för att eleverna ska få 

hjälp till att ta in kunskap (Säljö, 2012, s.176). Resultatet som presenterats ovan visar att 

flera lärare har låtit eleverna få använda kroppen och gjort praktiska övningar i 

undervisningen. Camilla har i undervisningen låtit eleverna fått laga mat ute i naturen så 

som de tror att vikingarna gjorde med hjälp aven kokgrop. Även Sofia och hennes 

kollegor har låtit eleverna fått pröva på att leva som en viking. I undervisningen 

beskriver Sofia att eleverna fick leka lekar som vikingarna tros ha lekt, även eleverna på 

Sofias skola fick liksom Camillas elever laga mat som vikingarna åt. Detta gjordes för 

att eleverna skulle få större förståelse till hur livet på vikingatiden var.   

  

Camilla förklarade hur de på skolan har arrangerat hantverksdagar där eleverna har fått 

pröva på olika hantverk. Eleverna har till exempel fått pröva på att baka det lokala 

brödet, tunnbröd. De har även låtit eleverna fått väva och slöjda med händerna. Även 

Magnus Hermansson Adler (2009) betonar och lyfter fram Deweys tankar om 

undervisningen med praktiska inslag. Hermansson Adler menar att det är viktigt att 

eleverna får ta del av praktiska saker i undervisningen. Hermansson Adler berättar att 

eleverna lär sig när de får tänka och skapa (Hermansson, Adler, 2009, s.86).   

  

  

8.1.2 Möten med andra människor   

  

Inom pragmatismen är det viktigt att elevers erfarenheter stimuleras i undervisning. 

Pragmatismen menar att det är viktigt att elever får möta andra människor för att 

utvecklas. Genom att kommunicera med andra kan tidigare erfarenheter stimuleras och 

utvecklas (Säljö, 2012, s. 180-181). Flera lärare har i sin undervisning tagit hjälp och 

stöd från andra kunniga människor. Eleverna har även fått möta olika människor när de 

har arbetat med lokalhistoria. Maria har i sin undervisning låtit eleverna intervjua äldre 



29  

  

personer och släktingar för att få kunskap kring hur det var att leva i X-byn förr i tiden. 

Genom det skulle eleverna även få förståelse för vad det är som har påverkat att vi lever 

som vi gör nu i X-byn. Dewey menar att undervisning i historia måste verifieras i 

relation med det sociala livet. Om historien betraktas med hjälp av människans sociala 

liv och framsteg blir historien meningsfull och intressant (Dewey, 2007, s. 51).   

  

Kerstin Berntsson (2012) menar att intervjua och samtala med äldre människor och 

släktingar kan vara en bra arbetssätt för att skapa ett historiemedvetande (Berntsson, 

2012, s. 17). När eleverna får möta äldre släktingar och människor kan de få förståelse 

till att de som eleverna själva gör skapar historia längre fram. Berntsson förklarar även 

att den typ av historiemedvetande som människor skapar med hjälp från sin vardag 

inkluderar en moralisk och existentiell omfattning (Berntsson, 2012, s. 17). Jensen 

(1997) förklarar att eleverna i dagens undervisning sällan får kunskap och förståelse till 

att de själva och deras handlingar är historia (Jensen, 1997, s. 71-72). En viktig del i 

historiemedvetandet är att eleverna själva får förståelse till att även de är historia. En 

annan lärare som har låtit eleverna möta andra människor i undervisningen är Camilla. 

När de arbetade med vikingatiden tog Camilla hjälp av en pensionerad lärare som 

berättade om vikingatiden för eleverna. Även Maria och Daniel hade i undervisningen 

hjälp av en kvinna från hembygdsföreningen som föreläste och berättade för barnen på 

vikingatiden.   

  

  

8.2 Historiemedvetande   

  

Historiemedvetande är något de flesta lärare vill att eleverna ska uppnå oavsett vilken 

arbetsmetod lärarna använder sig av i sin historieundervisning. Efter att ha analyserat 

datan från intervjuerna visade det sig att lärarna främst talar och tänker på 

historiemedvetande när de berättar om deras undervisning vid museum. 

Historiemedvetande är något som människor inte kan leva utan (Jensen, 1997, s. 71). 

Berntsson menar att historiemedvetande är ett centralt begrepp i de svenska 

läroplanerna för grundskolan. Berntsson menar att historiemedvetandet kan stimuleras 

när elever får besöka museum (Berntsson, 2012, s. 17). Flera lärare har i undervisning 

låtit eleverna besöka museum. Vissa elever har fått tagit del av Vikingamuseet där 

kopior på fynd som har hittats i gravar runt om i kommunen finns. Flera lärare har även 

låtit eleverna besöka Zorngården som är Anders Zorns boningshus som nu är ett 

museum, där lärarna har ordnat guidade turer. I undervisningen har eleverna fått besöka 

Zornmuseet där Zorns tavlor hänger.  Även här blir det relevant det som Dewey säger 

att undervisning i historia måste verifieras i relation med det sociala livet. Om historien 

betraktas med hjälp av människans sociala liv och framsteg blir historien meningsfull 

och intressant (Dewey, 2007, s. 51). Genom att besöka Zorns hem får eleverna se en 

människas liv och vad som har utvecklats sedan dess. När eleverna ges möjlighet att 

besöka museum i undervisningen kan deras historiemedvetande stimuleras.   
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9. Diskussion  
  

Följande avsnitt är uppdelat i två delar. I den första delen metoddiskussion utvärderas 

och diskuteras metodvalet. I den andra delen i resultatdiskussionen tolkas resultatet av 

studien och diskuteras med studiens bakgrund och den tidigare forskningen.   

  

  

9.1 Metoddiskussion   

  

Studiens syfte var att undersöka hur lärare i en kommun tolkar begreppet lokalhistoria 

och hur de har eller vill använda lokalhistoria i deras undervisning. Eftersom studiens 

syfte var att ta del av lärares åsikter var en kvalitativ undersökningsmetod lämplig för 

att samla in data. Larsen (2009) menar när forskaren är intresserad av att ta del av 

helhetsförståelsen av enskilda fenomen lämpar sig kvalitativa metoder sig bäst vid 

undersökningen. Larsen presenterar att en fördel med en kvalitativ metod är att 

forskaren kan möta den intervjuade öga mot öga under intervjun, vilket ger forskaren 

möjlighet att ställa följdfrågor, vilket kan resultera till djupare förståelse (Larsen, 2009, 

s. 23,26).   

  

Studien gjordes med hjälp av en halvstrukturerad intervju. Vid en halvstrukturerad 

intervju utgår intervjuaren från ett antal förbestämda frågor som har konstruerats i en 

intervjuguide. I en intervjuguide finns frågor och stödord som används under intervjun. 

Frågorna och stödorden i intervjuguiden ska syfta till att frågeställningen ska besvaras 

så att forskaren med hjälp av intervjufrågorna ska kunna dra slutsatser kring 

frågeställningarna (Larsen, 2009, s. 84). Intervjuguiden som användes vid intervjun var 

utformad efter studiens syfte. Intervjuguidaden användes under samtliga intervjuer men 

beroende på respondenternas svar så blev följdfrågorna som ställdes varierade. 

Intervjuguiden skulle kunna innehålla fler frågor kring lärarnas upplägg och arbete med 

lokalhistoria.   

  

Vid sammanställningarna av intervjuerna visade det att det fanns variation mellan hur 

mycket lärarna hade att berätta om hur de har arbetat med lokalhistoria i 

undervisningen. Därför har vissa lärares beskrivningar getts större plats i studiens 

resultat. Även om vissa lärares förklaringar framkommer mer än andra är samtliga 

lärares åsikter presenterade i olika grad. Det kan kanske bero på lärarnas erfarenheter 

och intresse kring lokalhistoria, eller vilka möjligheter det finns vid skolan.   

  

Valet av metod var lämplig för att besvara studiens syfte. Hade undersökningen gjorts 

med hjälp av en kvantitativ enkätmetod, hade möjligheterna att ställa följdfrågor inte 

varit möjligt. Vilket krävdes vid vissa situationer med lärarna för att få djupare 

förståelse till lärarnas svar. Därför lämpade sig en kvalitativ metod sig mer till studiens 

syfte. Något som hade stärkt studien är att observationer skulle ha genomförts där 

lärarna undervisade i lokalhistoria. Däremot var det ingen lärare som arbetade med 

lokalhistoria när datainsamlingsmetoden skulle genomföras, vilket var synd.   

  

Det insamlade materialet analyserades med hjälp av metoden innehållsanalys. Syftet 

med denna analysmetod är att hitta mönster och teman i datan som har samlats in för att 
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sedan försöka se om det finns några likheter eller skillnader (Larsen, 2009, s. 101). 

Innehållsanalysen bidrog med att synliggöra likheter och skillnader i lärarnas tolkningar 

och arbete med lokalhistoria i undervisningen genom färgkodning. Därför var det 

lämpligt och enkelt se vilka likheter och skillnader det fanns i lärarnas åsikter genom att 

analysera utifrån metoden innehållsanalys.  

   

För att en studie ska ha god validitet krävs det att den data som samlas in ska vara 

relevant gentemot studiens syfte. Även de frågor som ställs under studien, i det här 

fallet intervjuerna ska vara kopplade till studiens frågeställningar och syfte (Larsen, 

2009, s. 41). Vidare handlar validitet om huruvida studien undersöker det den ska 

undersöka (Eliasson, 2013, s. 13). Studien avsåg att besvara hur lärare tolkar och arbetar 

med lokalhistoria och genom kvalitativa intervjuer och analys utifrån innehållsanalys 

med färgkodning framkommer lärarnas likheter och skillnader i deras uppfattningar.  

Därför kan studiens reliabilitet anses vara relativ god.   

  

För att validiteten ska bli hög krävs det att reliabiliteten är hög. Reliabilitet innebär om 

undersökningen är pålitlig. Är reliabiliteten hög så ska studien kunna genomföras igen 

och resultatet ska bli den samma. Desto säkrare forskare är på att studien går att upprepa 

med samma resultat, desto säkrare är reliabiliteten (Eliasson, 2013, s. 14-15). Eftersom 

intervjuerna genomfördes med samma intervjuguide besvarade lärarna samma frågor. 

Däremot kunde följdfrågorna variera på grund av lärarnas svar. Intervjuerna har även 

spelats in och transkriberats. Detta ger mig möjlighet att gå tillbaka i materialet. Det 

transkriberade materialet har dessutom jämförts med inspelningarna vilket ökar 

reliabiliteten enligt Eliasson (Eliasson, 2013, s. 15). ”Reliabiliteten bestäms av hur 

mätningarna utförs och hur noggrant de bearbetas” (Eliasson, 2013, s. 15).  Vid en 

kvalitativ undersökning innebär det att de uppgifter som framkommer i undersökningen 

är pålitliga (Eliasson, 2013, s. 15). Därför har den insamlade datan behandlats med 

noggrannhet och transkriptionerna är tydliga, så det tydligt syns vilken lärare som har 

sagt vad  

  

  

  

9.2 Resultatdiskussion  

  

I resultatdiskussionen diskuteras studiens resultat, tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter i förhållande med studiens syfte och frågeställningar. Studiens 

frågeställningar var,  

  

• Vilka likheter och skillnader finns det i lärarnas tolkningar kring begreppet 

lokalhistoria?  

  

• Hur beskriver lärare att de arbetar eller vill arbeta med lokalhistoria i 

undervisningen?   
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9.2.1 Vad innebär lokalhistoria för lärarna   

  

Det fanns ingen direkt kontrast mellan lärarnas tolkning av vad lokalhistoria innebär. 

Det som lärarna var eniga om är att lokalhistoria innebär historien om hembygden och 

historien om närområdet. Däremot fanns det skillnader kring vad som de ansåg var 

historia om hembygden och närområdet. Det alla lärarna var eniga om var att 

vikingagravfälten som fanns i kommunen var lokalhistoria och även den lokala 

konstnären Anders Zorn. Det lokala hantverket var även det något som lärarna pratade 

om, även om det gällde olika hantverk som kyrkbåtar, dalahästar, kniv och 

armaturfabriker. Däremot var det endast en lärare som pratade om vasaloppet, att det 

var lokalhistoria.   

  

Robert Søvik från landslaget for lokalhistorie i skolen beskriver att begreppet 

lokalhistoria ”kort sagt er det historien om hjemstadet vårt, historien om folket och for 

folket, historie sett nedenfra och innenfra” (Søvik, 1988, s.55).   

  

Jämförs lärarnas tolkning med det Søvik skriver stämmer det överens om att det innebär 

historien om folket, då exempelvis Anders Zorn som är en viktig betydande man för 

kommunen. Även industrierna och det lokala hantverket kan kopplas ihop med historien 

om folket. Genom att se hur industrierna och fabrikerna har påverkat människorna på 

orten. Exempelvis Anna berättade att ”varför dom har så mycket industrier ute i (plats 

x) det beror ju på att det var så kargt så det gick inte att odla dom kunde inte försörja sig 

med mat utan de var tvungna att starta industrier så det har funnits väldigt mycket 

industrier”. Jensen (1997) Menar att ”Historiemedvetande innefattar sammanhang 

mellan tolkning av det förflutna, förståelse av nutiden och perspektiv på framtiden” 

(Jensen, 1997, s. 51). När eleverna får lära sig varför de fick lov att starta så mycket 

industrier för att överleva kan eleverna få förståelse och stimulera sitt 

historiemedvetande.   

  

Det som skiljer sig mellan lärarnas tolkningar är hur långt sträcker sig det som kan 

klassas som lokalhistoria. Sofia pratar om rullstensåsarna som finns i Älvdalen, 

midsommarfirandet i Leksand och världsnaturarvet Falu koppargruva. När hon nämner 

dessa platser sträcker hon sig utanför kommunen, vilket ingen annan lärare gör. De 

andra lärarna berättar endast som saker som existerar i den egna kommunen. Annars har 

samtliga lärare en liknande syn på vad lokalhistoria innebär även om de berättar om det 

på olika sätt.   

  

9.2.2 Möten och stöd från andra människor   

  

I den tidigare forskningen som presenteras i studien, beskriver Hultman (2012) hur 

hembygdsföreningar gärna hjälper lärare med undervisning kring det lokala. 

Hembygdsföreningarna anordnar även verksamheter där skolor bjuds in för att delta. 

Hultman menar att det även finns kulturpedagoger runt om i landet. (Hultman, 2012, s. 

70-71). Även Eskilsson lyfter fram undervisningen med hembygdsföreningar hon menar 

att historiebruket får en lekfullhet när eleverna själva är med och skapar historien, vilket 

de oftast får vid hembygdsföreningar (Eskilsson, s. 171-172). Flera lärare som deltar i 

studien berättade och presenterade hur de tog hjälp av andra människor när det 
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undervisade i lokalhistoria. Camilla beskrev hur de hade tagit hjälp av två kunniga 

kvinnor som undervisade eleverna i den lokala dialekten. Både Daniel, Maria och 

Camilla hade i undervisningen av vikingatiden tagit hjälp från den lokala 

hembygdsföreningen. Då en kvinna från föreningen kom och föreläste och berättade för 

eleverna hur det var på vikingatiden. Daniel berättade även hur eleverna hade förberett 

frågor som de ställde och fick besvarade. Pragmatismen menar att det är viktigt att 

elever får möta andra människor för att utvecklas. Genom att kommunicera med andra 

kan tidigare erfarenheter stimuleras och utvecklas (Säljö, 2012, s. 180-181).  

  

När lärarna låter eleverna möta andra människor i undervisningen kring lokalhistoria 

ges eleverna möjlighet till att stimulera sin nyfikenhet till ämnet, vilket läroplanen 

tydligt pekar på att undervisning i historia ska göra. I läroplanen från 2011 står det att 

undervisningen i historia 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.  

        (Skolverket, 2011, s. 172)  

  

Kerstin Berntsson (2012) menar att intervjua och samtala med äldre människor och 

släktingar kan vara en bra arbetssätt för att skapa ett historiemedvetande (Berntsson, 

2012, s. 17). Att låta eleverna intervjua äldre släktingar och människor för att få 

kunskap till hur de var förr i tiden var det endast Maria som tog upp att hon gjorde i 

undervisningen. Däremot presenterade Camilla hur eleverna hade fått möta lokala 

hantverkare i undervisningen. Att ta hjälp av andra är något som några lärare använder 

flitigt i undervisningen kring lokalhistoria.  Eskilsson förklarar att en viktig pedagogisk 

motivering är ett eleverna får prova på äldre hantverk för att lättare minnas vad de har 

gjort med sina egna händer (Eskilsson, 2008, s.171-172). Camilla berättar hur eleverna 

på hantverksdagar har fått använda kroppen i undervisningen för att lära. Eleverna har 

till exempel fått pröva på att baka den lokala ortens tunnbröd. De har även fått väva för 

hand. Vilket människorna fick göra förr i tiden för att få kläder och tyg.   

  

Enligt Hultman (2012) stimulerar lokalhistoria historiemedvetandes identitetsstärkande. 

”Genom att ligga nära, beröra människors upplevelser och erfarenheter av det förflutna” 

(Hultman, 2012, s. 182). När eleverna i undervisningen har fått möta andra människor 

och tagit del av deras erfarenheter i form av intervjuer och hantverk stimuleras 

historiemedvetandes identitetsstärkning. Jensen förklarar att i undervisningen får 

eleverna sällan en förståelse för att de själva är historia, vilket är en viktig del i 

historiemedvetande (Jensen, 1997, s. 71-72). När eleverna i undervisningen fick 

intervjua äldre släktingar och människor kan de få förståelse att även deras liv är en del 

av historien. På så sätt kan undervisningen i lokalhistoria bidra till att elevernas 

historiemedvetandes identitetsstärkande stimuleras. I läroplanen står det att 

”undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om 

historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt 

historiemedvetande”(Skolverket, 2011, s. 172). Hansson (2012) menar att elever ska få 

möta frågor kring sin egen identitet. Hansson betonar att elevernas identitet stärks när 

de får arbeta med historier som är nära kopplade till identiteten (Hansson, 2010, s. 10).  

Att samtala och ta del av äldre människor i sin omgivning som flera elever får göra i 
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den här studien, är ett bra sätt för att stimulera elevernas identitet och 

historiemedvetande.   

  

  

9.2.3 Integration med andra ämnen   

  

Axel Hultman (2012) skriver i sin avhandling att lokalhistoria i undervisningen kan 

skapa möjligheter till integration med andra ämnen, det vill säga ämnesintegration 

(Hultman, 2012, s. 180). Även Hans Nilsson liksom Medin, Lundström och Hoffman 

menar att lokalhistoria handlar inte enbart om historia utan ett arbete med lokalhistoria 

integrerar mängder av skolans olika ämnen (Nilsson, 1996, s. 5: Medin, Lundström & 

Hoffman, 1998, s. 62) Ämnesintegration är något som Daniel och Camilla berättar att 

de har fått in i undervisningen när de har arbetat med lokalhistoria. När Daniel arbetade 

med Anders Zorn fick de in flera ämnesintegrationer i undervisningen. Daniel 

förklarade att Zorn var intresserad av kägelsporter och spelade gärna bowling. I 

undervisningen lät Daniel eleverna pröva på att spela bowling och då kunde idrott 

integreras med lokalhistoria. En kanske ganska självklar ämnesintegration när man 

arbetar med Zorn är ämnet bild, i undervisningen fick eleverna pröva på en teknik som 

heter torrnålsgrafik. På så sätt integrerade Daniel in ett till praktiskt arbete som eleverna 

kunde koppla ihop med Zorn. John Dewey menade att praktiska inslag ska tas in i 

undervisningen för att eleverna ska få hjälp till att ta in kunskap (Säljö, 2012, s.176). 

Även Sofie berättade hur eleverna i anslutning till vasaloppet får åka (X) vasan. På så 

sätt fick även de in idrott i undervisningen.   

  

Eftersom Zorn var en man som reste mycket runt om i världen förklarade Daniel att 

ämnen som ”engelska, geografi samhällskunskap lite hur såg det ut på den tiden” kunde 

diskuteras i undervisningen. Camilla förklarar hur de har samarbetat med slöjdlärarna 

på lektionerna. De har till exempel gjort ett arbete med dalahästen, när de arbetade med 

dalahästen ansåg Camilla och henne kollegor att eleverna skulle ha förståelse till att det 

är en exportvara som köps från hela världen. På så sätt kunde arbetet med dalahästen 

integrera ämnena slöjd och samhällskunskap. Av dessa fem lärare var det tre lärare som 

konkret berättade att de fick ämnesintegration när de arbetade med lokalhistoria. De 

andra lärarna kanske även de integrerade fler ämnen i undervisningen kring 

lokalhistoria men markerade eller betonade inte det lika mycket i samtalen.   

  

  

  

   

9.2.4 Användandet av museer i undervisningen   

  

Berit Ljung beskrev att skolor i allt större utsträckning väljer att genomföra museibesök 

i undervisningen. Detta görs för att göra undervisningen åskådlig och intresseväckande 

(Ljung, 2009, s. 32). Flera lärare använder de lokala museerna i deras undervisning. 

Anders och Emma Zorns bostadshus är nu mera ett museum som kallas för Zorngården. 

Flera lärare har låtit eleverna besöka Zorngården när de har arbetat med Zorn. Daniel 

berättade att han hade tagit hjälp av en kollega som även arbetade på Zorngården. Ljung 
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betonade att museers föremål kan berätta och skapa mer förståelse och skapa mer 

autenticitet än vad läraren kan göra (Ljung, 2009, s. 32).   

  

Zornmuseet där Zorns tavlor hänger berättar samtliga lärare att det har besökt eller ska 

besöka. Ett annat museum som flera lärare pratar om att de har tagit del av i 

undervisningen är Vikingamuseet som finns i kommunen. Där kopior på gravfynd som 

har hittats i gravarna i kommunen finns. Det material och den miljö som oftast finns på 

museum är en exemplarisk undervisningsmiljö eftersom materialet oftast kommer från 

den lokala omgivningen och knyter direkt an till elevernas erfarande (Ljung, 2009, s. 

79). När eleverna får se och ta del av vikingafynd som har hittats på orten och se Zorns 

bostad och tavlor kan det skapa en nyfikenhet och skapa autenticitet. Både Aronsson 

(2004, s. 113) och Medin, Lundström & Hoffman (1998, s.59) menar att undervisning 

där elever får se och möta historiska lämningar kan skapa autenticitet det vill säga en 

äkthet.   

  

Elever ska i undervisning i historia använda en historisk referensram som innefattar 

olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer 

(Skolverket, 2011, s. 172). Att använde museum i undervisningen i ett arbete med 

lokalhistoria bidrar med att eleverna får möta olika tolkningar av historia. Vilket 

läroplanen betonar eleverna ska göra. Ett arbete med museum kan även hjälpa att 

elevernas historiemedvetande stimuleras och stärks. Som tidigare nämnt menar 

Berntsson att historiemedvetandet kan skapas genom att se filmer och gamla foton, 

samtala med äldre människor, besöka på museum eller höra berättelser (Berntsson, 

2012, s. 17). När lärarna låter eleverna få besöka museum kan deras historiemedvetande 

stärkas.   

  

  

 10.  Konklusion  
  

När nu studien ska sammanfattas kan det konstateras att lärarna tolkar själva begreppet 

lokalhistoria som historien om hembygden och historien om närområdet. Men vad som 

klassificeras som hembygden och närområdets historia skiljer sig mellan lärarna. Det 

som lärarna var eniga om var att vikingagravarna som finns i kommunen och den lokala 

konstnären Anders Zorn var historia som kunde förknippas med hembygden och 

närområdet. Även det lokala hantverket och industrierna talade lärarna gärna om som 

lokalhistoria även om det var olika hantverk och industrier. En av lärarna berättade om 

historiska lämningar utanför kommunensgränser, så som rullstensåsarna i Älvdalen och 

Falu koppargruva som ligger i Falun. Det blir här intressant att se vad närområdet och 

hembygden innebär för olika lärare. Är det kommunen eller är det utanför kommunens 

gränser. Enligt den här studiens resultat menar lärarna oftast kommunens historia 

förutom när en annan lärare kopplar in Koppargruvan i Falun och Rullstensåsarna i 

Älvdalen, det läraren påpekade när hon pratade om Falu Koppargruva var ”även om det 

inte är lokalt Falu Koppargruva har ändå påverkat oss här i Sverige”. Så här är hon noga 

med betona att det inte är lokalt.   

  

Lärarna i Mora kommun jobbar gärna med historiska lämningar som finns i 

kommunområdet. De pratar om hur de använder vikingagravarna och Vikingamuseet 
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som finns i kommunen i undervisningen. Även Anders Zorn används i undervisningen, 

då lärarna besöker Zorngården och Zornmuseet. Att ta hjälp av andra i undervisning 

kring lokalhistoria är något som tydligt presenteras i studien. Lärarna tar hjälp av lokala 

hantverkare som de bjuder in och de låter eleverna pröva på olika hantverkstekniker. 

Kunniga personer inom andra områden bjuds även de in när eleverna till exempel fick 

möjlighet att lära sig den lokala dialekten. Då lärarna tog hjälp av två kvinnor som 

undervisade eleverna. När lärarna låter eleverna möta andra människor i undervisningen 

bidrar till att elevernas historiemedvetande kan stärkas. Att få kommunicera med andra 

är något som pragmatismen betonar som viktigt. Genom att kommunicera med andra 

kan våra tidigare erfarenheter kan utvidgas och utvecklas. Därför blir möten med andra 

människor viktiga för utveckling.   

  

  

Avslutande ord och tankar   

  

Resultatet av studien är till nytta för lärare som vill bedriva undervisning i lokalhistoria.  

I studien undersöks hur lärare i årskurs 4-6 tolkar begreppet lokalhistoria och hur de 

använder det i sin undervisning. Studien stärks med hjälp av tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter. Studien kan hjälp andra lärare att få inspiration till hur man 

kan bedriva undervisning kring lokalhistoria med sina elever. Studien kommer inte med 

klara arbetsmetoder kring hur man kan arbeta med lokalhistoria i undervisningen. Detta 

på grund av vad som finns i närheten som lärarna kan tolka som lokalhistoria.   

  

 11.  Vidare forskning  
  

Det första examensarbetet fokuserade på att se möjligheter och svårigheter med att 

använda lokalhistoria i undervisningen. I den här studien presenteras fem lärares 

tolkning av begreppet lokalhistoria samt hur de har använt eller vill använda 

lokalhistoria i deras undervisning. I kommande studier och forskning finns ett intresse 

att ta del av vad elever tycker om undervisning av lokalhistoria. Tycker eleverna att det 

är intressant område eller vad tycker de. Hur beskriver de att de har fått arbetat med 

lokalhistoria. Vill de ha mindre eller mer lokalhistoria i undervisningen.   
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Bilagor   
  

Bilaga 1 informationsbrev   

  

Informationsbrev om en studie om lärares perspektiv på 

lokalhistoria.  
  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.   

  
Jag heter Johanna Flinta och har precis påbörjat min sista termin på grundlärarprogrammet 

för årskurs 4-6 vid Högskolan Dalarna. Som examensarbete har jag valt att undersöka och 

skriva om hur lärare i en kommun tolkar begreppet lokalhistoria och hur de tidigare har 

bedrivit eller bedriver undervisning kring lokalhistoria  

  

I undersökningen kommer jag intervjua ett antal lärare som undervisar i SO i årskurserna 

46. Om möjlighet finns kommer jag även observera undervisning där lokalhistoria bedrivs. 

För att inte missa något viktigt i intervjun och för att kunna lyssna på samtalet i efterhand, 

önskar jag spela in intervjun därför ber jag dig om din tillåtelse för detta. Eftersom kursen 

jag läser är under en begränsad period krävs det att intervjuerna och eventuella 

observationer genomförs mellan veckorna 5-7. Intervjun beräknas ta en timme och 

frågorna är relaterade till undervisning och tolkningar av lokalhistoria. Observationerna 

kommer att dokumenteras genom fältanteckningar. Undersökningen kommer att 

presenteras i en uppsats vid Högskolan Dalarna. Uppsatsen kommer att presenteras i DiVA 

och även du kommer få ta del av uppsatsen.   

  

Jag kommer förhålla mig till de forskningsetiska kraven och materialet som samlas in 

kommer behandlas med försiktighet. Materialet som samlas in kommer endast jag och min 

handledare Jenny Rosén ha tillgång till. Allt material kommer endast användas till den här 

undersökningen och när kursen avslutas och arbetet är godkänt kommer det inspelade 

materialet och anteckningarna att raderas.   

  

Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt. Du kan när som helst avbryta 
deltagande   

  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.   

  

Student         Handledare  
Johanna Flinta        Jenny Rosén  
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Intervjufrågor  

  

1. Vilken utbildning har du? När och vart tog du examen?  

  

2. Hur länge har du arbetat som lärare? och hur länge har du arbetat på den här 

skolan? I vilka årskurser undervisar du i nu?  

  

3. Om jag säger lokalhistoria vad tänker du på då?  

  

4. Vad är din kunskap om det lokalhistoriska i närområdet av skolan du arbetar på?  

  

5. Har du i din undervisning arbetat med lokalhistoria?   

  

- Om Ja, Beskriv hur du har arbetat? Vilket arbetsmaterial/läromedel har du 

använt?  

  

Följdfrågor   

- Varför bedrev du undervisning kring lokalhistoria?   

- Vilka möjligheter och svårigheter ser du med att använda lokalhistoria i 

undervisningen?   

- Hur uppfattade du/vill du beskriva elevernas respons/intresse för att arbeta 

med lokalhistoria?  

  

6. Vilket stöd för att arbeta med lokalhistoria tycker du det finns i läroplanen? 

Skulle du kunna tänka dig att bedriva undervisning kring lokalhistoria?  

  

- Om Ja, Varför då? Och vad skulle du kunna tänka dig att arbeta med och hur 

tänker du att undervisningen ska se ut?   

  

- Om Nej, Varför inte? Är det på grund av kunskapsbrister kring ämnet, tid 

eller något annat?   

  

7. Bland dina elever som du har idag ser du att de har något intresse för ortens 

historia?    

- Om Ja, hur tänker du ta vara på deras intresse?  

- Om Nej, tänker du göra något för att de ska bli intresserade?   

  

8. Vet du om några andra lärare eller anställda på skolan har bedrivit någon form 

av undervisning kring lokalhistoria?   

  

9. Är det något du känner att vi inte har pratat om men som du vill 

uppmärksamma?   

  

10. Är det okej för dig att jag kontaktar dig igen om det skulle visa sig att jag 

behöver komplettera min intervju med fler frågor?    


