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1. Inledning 

”Historia är en viktig del i all kunskap”
 1
, så inleds den nuvarande kursplanen i ämnet 

historia. Viktig i all kunskap? Ja, vill jag påstå. Så tillvida att det är en del av människans hela 

existens. Vårt förflutna och där vi nu befinner oss idag, är historia i sig. Det är en del av 

framtiden och för att förstå hur komplext det är behöver vi ha historien inom oss och 

dessutom kunna använda oss av den. Historien är inte en berättelse utan många och lyfter 

fram olika perspektiv.  

För mig ligger den lokala historien varmt om hjärtat. Vad finns i min närhet, vad finns runt 

omkring mig? Vad ska vi ha med oss från grundskolan om vår lokala kultur och dess närhet?  

När jag gick i mellanstadiet, för ungefär trettio år sedan, kommer jag ihåg att vi fick gå ut i 

skogen och titta på runstenar. Jag kommer inte ihåg att vi läste om något annat speciellt i 

skolan. Det jag kommer ihåg är, berättelser från mina äldre släktingar. De berättade om hur de 

levde förr.  

Peter Aronsson, professor i historia, skriver om svenskarnas historielöshet. Vi saknar kunskap 

om historiska händelser. Han menar att vi snabbt glömmer vad vi lärt och på så sätt kommer 

vi alltid ha en viss sorts historielöshet.
2
 En historielöshet som jag nu ska undersöka men då 

först och främst den lokala. Hur går undervisningen i lokalhistoria/hembygdsundervisning till 

på låg- och mellanstadiet? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia, hämtat, 

2010-02-02 
2
 Aronsson 2000: ”Historiekultur i förändring”, i Aronsson P (red.): Makten över minnet. Historiekultur i 

förändring, s. 7 

 

http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia
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1.1 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur undervisningen i lokalhistoria genomförs på låg- 

och mellanstadiet. Valet av låg- och mellanstadiet gjordes därför att i kursplanen, i historia, 

finns en måluppfyllelse för år fem som innebär att eleverna skall känna till sin hembygd samt 

hur den har format kulturarvet. 

2. Grundskolans styrdokument  

2.1 Lpo 94 

Enligt 1994 års läroplan för de obligatoriska skolformerna (Lpo 94) är skolans huvuduppgift 

att förmedla kunskap samt att skapa förutsättningar, utgångspunkter så att eleverna skall 

skaffa sig kunskaper och att vidareutveckla dessa. Det är viktigt att eleverna lär sig tänka 

kritiskt och att de ser att det finns olika konsekvenser av olika handlanden.  Skolans 

undervisning skall erbjuda ett historiskt perspektiv, vilket innebär att eleverna skall utveckla 

sin förståelse, förmågan till ett aktivt tänkande
 
 inför sin framtid. Dessutom är skolans 

uppdrag att eleverna skall bli medvetna om att alla nya kunskaper och insikter de förser sig 

med, är förutsättningar för den personliga utvecklingen.
3
   

2.2 Kursplanen för historia 

I kursplanen för historia beskrivs historieämnet som en ”viktig del i all kunskap”
 4

. Ämnet 

historia som sådant, skall utveckla kunskaper som möjliggör att människor skall se händelser i 

vår samtid som ett led i en historisk process. Syftet med historia i utbildningen är att det skall 

utveckla ett analytiskt- och ett kritiskt tänkande, vilka skall vara redskap för att förstå, samt 

förklara vårt samhälle och vår kultur. Undervisningen i historia utvecklar en kulturell identitet 

med utgångspunkt i kulturarvet som överförs från generation till generation.
5
 

 

  

                                                           
3
Utbildningsdepartementet 1994, s. 7 

4
 http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia, hämtat, 

2010-02-02 
5
 http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia, hämtat, 

2010-02-02 

http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia
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Vidare kan man läsa om vår tids utveckling och hur historia som ämne skall karaktäriseras 

och byggas upp. Varje dag skapas historia, både i stora och små sammanhang. Tillsammans 

med sin familj, hembygd, sin släkt och sitt land skapas en egen historia.  

 

”[…]Kunskaper om denna ger förståelse för människor och deras livsvillkor 

under skilda epoker och därmed referensramar för förståelse av skeenden i nuet 

och förväntningar inför framtiden. Genom att studera historia och knyta ihop 

generationers erfarenheter kan en djupare kulturell identitet utvecklas. I en 

gemensam referensram ingår kunskaper om den egna historien, hembygdens 

historia och grunderna i den svenska och nordiska historien”.
6
 

  

Skolans historieundervisning skall sträva mot att eleverna ”förvärvar ett 

historiemedvetande”
7
. Detta innebär att det skapar gynnsammare förutsättningar för att tolka 

händelser och utvecklingar i samtiden och skapar en beredskap inför framtiden. Skolans 

strävan i sin undervisning i historia innebär också att eleverna skall öka sitt kunnande om 

kulturarvet, vilket skall bidra till att utveckla den egna identiteten. Vidare står att läsa om att 

utveckla sin förmåga att se olika historiska mönster och utvecklingslinjer. Dessutom är 

utvecklandet av förmågan viktigt för att kunna använda historien som en sorts verktyg då en 

förståelse skall göras av andra ämnen.
8
   

 

Ett av målen (målen uttrycker vad eleverna skall ha uppnått när de lämnar årskursen) som 

eleverna skall ha uppnått i slutet av år fem är: ”Eleven skall  

– känna till hembygdens historia och hur denna har format kulturen”
9
 

Historieundervisningen skall medvetandegöra orsaker, samband och påverkan genom olika 

epoker. Alla företeelser som elever kommer i kontakt med, skolan, samhället och närmiljön 

skall ges en historik bakgrund, dessutom skall det sättas in i övergripande kontexter.
10

 

                                                           
6
   http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia, hämtat, 

2010-02-02 
7
  http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia, hämtat, 

2010-02-02 
8
 http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia,  hämtat, 

2010-02-02 
9
 http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia, hämtat, 

2010-02-02 
10

  http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia, hämtat, 

2010-02-02 

http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia
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2.3 Skolverket kommenterar kursplanerna och betygskriterierna 

År 2000 kom de reviderade kursplanerna och betygskriterier för grundskolan. Kursplanerna 

och betygskriterierna bygger på Lpo 94. Materialet som skolverket kommenterar beskriver 

hur de på olika sätt har utvecklats, renodlats samt uppdaterats. 

Kursplanen i historia är i likhet med Lpo 94, vilket innebär att historia skall studeras i 

perspektivet då – nu – sedan. Men detta har vidgats, då man framhåller vikten av att all 

kunskap skall ha en historisk dimension. Därför måste ämnet historia som sådant lyftas fram 

och förbättra kvaliteter. Detta för att möjliggöra överförandet av det historiska och analytiska 

synsätt till samtliga kunskapsområden.
11

 

En central tanke i kursplanen är att de grundläggande begreppen skall kunna identifieras både 

i kursplanens olika delar samt i läroplanen. Begreppen som beskrivs är historiemedvetande, 

kulturarv, historisk förståelse, interkulturellt perspektiv, analytiskt betraktelsesätt och ett 

kritiskt tänkande. 
12

  

Då vi lever i ett heterogent samhälle präglas vi till en större kulturell mångfald. Begreppen 

kulturarv, hembygd och gemensamma referensramar får därmed en förändrad innebörd. Den 

nuvarande kursplanen utgår från ett samhälle med kulturell mångfald. Kunskapen om 

kulturella minoriteter och dess situation och framväxt har fått en tydligare framtoning. 

Avsikterna i kursplanen är att ”vår tid måste speglas i all historieundervisning”
 13

. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

3.1 Historiemedvetande 

Den tyske historiedidaktikern Karl-Ernst Jeismann introducerade begreppet 

historiemedvetande år 1979. Det primära var då att belysa den komplexa relation som 

föreligger mellan tolkningen av det förflutna och av en förståelse av rådande situation samt 

perspektivet på framtiden. 
14

 

Jeismann presenterade sin definition av historiemedvetande på följande sätt:  

                                                           
11

http://www.google.se/search?hl=sv&source=hp&q=Grundskolan+Kommentarer+till+kursplaner+och+betygskr

iterier&btnG=Google-sökning&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=, hämtat, 2010-04-20 
12

http://www.google.se/search?hl=sv&source=hp&q=Grundskolan+Kommentarer+till+kursplaner+och+betygskr

iterier&btnG=Google-sökning&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=, hämtat, 2010-04-20 
13

http://www.google.se/search?hl=sv&source=hp&q=Grundskolan+Kommentarer+till+kursplaner+och+betygskr

iterier&btnG=Google-sökning&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=, hämtat, 2010-04-20 

 
14

 Karlsson 2004: ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, i Karlsson K-G & Zander U (red.): Historien är 

nu. En introduktion till historiedidaktiken, s. 45 

http://www.google.se/search?hl=sv&source=hp&q=Grundskolan+Kommentarer+till+kursplaner+och+betygskriterier&btnG=Google-s%C3%B6kning&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
http://www.google.se/search?hl=sv&source=hp&q=Grundskolan+Kommentarer+till+kursplaner+och+betygskriterier&btnG=Google-s%C3%B6kning&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
http://www.google.se/search?hl=sv&source=hp&q=Grundskolan+Kommentarer+till+kursplaner+och+betygskriterier&btnG=Google-s%C3%B6kning&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
http://www.google.se/search?hl=sv&source=hp&q=Grundskolan+Kommentarer+till+kursplaner+och+betygskriterier&btnG=Google-s%C3%B6kning&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
http://www.google.se/search?hl=sv&source=hp&q=Grundskolan+Kommentarer+till+kursplaner+och+betygskriterier&btnG=Google-s%C3%B6kning&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
http://www.google.se/search?hl=sv&source=hp&q=Grundskolan+Kommentarer+till+kursplaner+och+betygskriterier&btnG=Google-s%C3%B6kning&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
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1. ”Historiemedvetande är den ständigt närvarande vetenskapen om att alla 

människor och alla inriktningar och former av samliv som de skapar existerar i 

tid, det vill säga de har en härkomst och en framtid och utgör inte något som är 

stabilt, oförändligt och utan förutsättningar.  

 

2. Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, 

förståelse för 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 människan i samhället”. 
15

 

 

Bernard Eric Jensen, dansk historiedidaktiker, menar att flera historiedidaktiker använder 

Jeismanns definitioner som utgångspunkter när de ska definiera begreppet 

historiemedvetande. Jensen själv använder sig av fem olika processer som han anser är viktiga 

för att skapa sig en historisk medvetenhet. Dessa är:  

 ”Historiemedvetande som identitet 

 Historiemedvetande som mötet med det annorlunda 

 Historiemedvetande som socio-kulturell läroprocess 

 Historiemedvetande som värde- och principförklaring 

 Historiemedvetande som berättelse” 
16

 

 

Jensen anser att historiemedvetandet är en berättelse, där människor konstruerar sitt liv och 

andras liv med hjälp av förståelse för konkreta och specifika händelser, vilket leder till 

förståelse för människor olika levnadsvillkor förr och nu.  Men det allra viktigaste anser 

                                                           
15

 Jensen 1997: Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik”, i Karlegärd C & Karlsson K-G 

(red.): Historiedidaktik, s. 51 
16

 Jensen 1997: Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik”, i Karlegärd C & Karlsson K-G 

(red.): Historiedidaktik, s. 74 



7 
 

Jensen är, att människor blir medveten om sin egen delaktighet i att skapa historia i och med 

att vi existerar.
17

 

Ytterligare en Jensen har inspirerats av Jeismanns teorier, Sven Sodring Jensen. Denne Jensen 

beskriver historiemedvetande som: 

”En närvarande visshet om att människan, alla samhällsinstitutioner och alla 

samlevnadsformer existerar i tid, att de alltid har ett ursprung och en framtid, och att 

de inte är uttryck för något som är stabilt, oförändligt och utan förutsättningar.” 
18

 

Karlsson anser att det är viktigt att ett historiemedvetande inte enbart handlar om dåtiden, utan 

att utgångspunkten är dåtid. Tillsammans med dåtiden utgör historiemedvetandet en mental 

process som den nutida människan skall orientera sig igenom, med hjälp av historiska 

kunskaper och erfarenheter. Till detta läggs förväntningar på en framtida utveckling av 

specifik sort.
19

  

 Kim Salomon, docent i historia, menar att det historiska medvetandet, inte skall jämföras 

med kunskap om det förgångna. Det ett medel för att förstå vår samtid och för att förutse 

eftervärlden. Tillsammans med det förflutna, framtiden och samtiden utgör de elementen i ett 

historiskt medvetande. Ett historiskt medvetande är en generell kategori som därmed täcker 

alla former av ett historiskt tänkande.
20

  

Nils Gruvberger, lokalhistorisk forskare, anser att det är viktigt att arbeta med lokalhistoria i 

skolan om man ska utveckla ett historiemedvetande. Historiemedvetande är en tolkning av 

sambandet mellan då, nu och sedan. Detta påpekas också av Salomon.
21

Det är betydelsefullt 

att öka kunskaperna om det egna samhället och regionen, då samhället blir integrerat med 

andra länder.
22

 Detta påpekas också av Magnus Hermansson Adler, universitetslektor i 

ämnesdidaktik med särskild inriktning mot historia, han skriver att det är tvunget ”att förstå 

                                                           
17

 Jensen 1997: Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik”, i Karlegärd C & Karlsson K-G 

(red.): Historiedidaktik, s. 74-75  
18

 Karlsson 2004: ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, i Karlsson K-G & Zander U (red.): Historien är 

nu. En introduktion till historiedidaktiken, s. 45 
19

 Karlsson 2004: ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, i Karlsson K-G & Zander U (red.): Historien är 

nu. En introduktion till historiedidaktiken, s. 52 
20

 Salomon 1995: ”En plädoajé för emanicipatorisk historieundervisning”, i Edgren L & Österberg E (red.): Ut 

med historien. Historieundervisningens uppgifter idag, s.128-129 
21

 Salomon 1995: ”En plädoajé för emanicipatorisk historieundervisning”, i Edgren L & Österberg E (red.): Ut 

med historien. Historieundervisningens uppgifter idag, s.128-129 
22

 Gruvberger 1997: ”Lokalhistoria och historiemedvetande”, i Olausson P (red.): Att se det stora i det lilla. 

Rapport från en kontaktkonferens i lokalhistoria i Karlstad.  
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sin egen närmiljö och de människor som verkar och har verkat där är nödvändigt i en tid av 

kraftig migration” 
23

  

3.2 Identitetsbildande 

Jensen inleder sin tolkning av historiemedvetande med att detta är en del av en process som 

bl.a. är identitetsbildande. Han menar att identiteten nära sammankopplas med hans andra 

punkt: ”historiemedvetande som mötet med det annorlunda” 
24

 då han anser att identitet 

skapas genom speglingar. Identitet skapar sitt sammanhang i tid och rum. Om människan 

skall känna samhörighet, krävs en upprättad relation mellan framtidsförväntan, 

nutidsförståelse och dåtidstolkning. 
25

 Detta skriver också Martin Alm, forskare och lärare, 

identitet och historiemedvetande hör samman med varandra. Vi lever i tiden och måste förstå 

oss själva i tiden. Det är därför som det förflutna bör bindas samman med nutiden och 

framtiden för att existera.
26

 

För att synliggöra identiteten krävs det att människan förstår sin roll i sammanhanget, detta 

sker i sambandet med hur människorna och samhället fungerar. Förhållandet till sin egen 

historia är grunden för identiteten. När man kan svara på frågor som: Varifrån kommer jag? 

Vart ska jag gå? Vem är jag? Då först är identiteten synliggjord.
27

 

Enligt Jensen kan skolans historieundervisning inte undgå att jobba med historiemedvetande 

som identitet samt som möte med det annorlunda. Dock menar han att det kan göras på flera 

olika sätt, dolt och indirekt, tillgängligt och direkt, öppet och sökande eller handfast och 

ensidigt. Med denna teori ställer sig Jensen frågan: ”Kan man tala om skolan som en 

kvalificerande läromiljö när den behandlar identitet och mötet med det annorlunda?”. 

28
Jensens inställning är, att det är möjligt, om man behandlar frågan/frågorna på djupet. Att 

utveckla kunskapen om den egna identiteten och om andras identitet är enligt Jensen 

kvalificerade undervisning. Det är dock viktigt att utgå från oss själva och de andra, som en 

förbindelse i nedärvda sedvanor och olika verkanshistorier. 

                                                           
23

 Hermansson Adler 2009, s.234  
24

 Jensen 1997: Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik”, i Karlegärd C & Karlsson K-G 

(red.): Historiedidaktik, s. 74 
25

 Jensen 1997: Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik”, i Karlegärd C & Karlsson K-G 

(red.): Historiedidaktik, s. 75-76.  
26

 Alm  2004: ”Historiens ström och berättelsens fåra. Historiemedvetande, identiet och narrativitet.”, i Karlsson 

K-G & Zander U (red.): Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken, s. 240 
27

 Hermansson Adler 2009, s. 10 
28

 Jensen 1997: Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik”, i Karlegärd C & Karlsson K-G 

(red.): Historiedidaktik, s. 74 
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Skolans historieundervisning är komplext, då identiteten och mötet med det annorlunda 

påverkar elevernas vetande och insikt vilket medför att det berör känslor och elevernas 

åsikter, skriver Jensen. Utifrån detta ställer han då frågan: ”Kan skolan också på denna punkt 

vara en kvalificerande läromiljö?”
29

  

Anna Wallette, forskarstuderande, beskriver identitet något som är i ett stort behov att 

tydliggöras, eftersom vi lever i en förändlig värld. Många söker sina identiteter med hjälp av 

att gå tillbaka och anvisa till historiska gemenskaper med människor från förr och nu. 

Identiteter påvisar en samhörighet, både inom kulturen och nationen/religionen. Med detta 

menar Wallette, det kollektiva medvetandet, samt att kommunikationen ger en kulturell 

identitet, vilket utgör gemensamma värderingar i ett gemensamt tankemönster.
30

 

Historikern Ulf Zander, beskriver identitetsbegreppet som individualiserat, d.v.s. det går inte 

att byta ut. Du har en identitet, eftersom du har ett personnummer, namn, kön, födelseort m.m. 

Dessutom finner han begreppet som ett fortlöpande sammanhang i tid och rum. Med detta 

anser Zander, kan individen finna likheter med andra i sig själv, vilket skulle påvisa 

singularitet och en existerande tillvaro. Efter detta söker individer sig till likasinnade 

personer. Vidare skriver Zander att med ovan beskrivna identitetsbegrepp inte framgår 

huruvida historiens betydelse har för själva identitetsbildande. Men han påpekar att man inte 

kan bortse från vardagslivet, som faktiskt grundar sig på historiska erfarenheter som vi 

dessutom inte kopplar samman med vardagen.
31

  

Zander beskriver identitetsbegreppet något som aktivt bearbetas eller skapas. Dock behöver 

det inte vara något oändligt, eftersom individer, såsom olika klasser, män, kvinnor, kulturer, 

nationer eller generationer kan söka, mista, få eller ha en identitet. Dessutom kan de försöka 

hålla fast vid en gammal identitet.
32

 

3.3 Historia – en kritisk process 

Då ett historiemedvetande skapas, innebär också att det sker en process, en utvärdering av 

information, egna erfarenheter, och kunskap, anser Sirkka Ahonen, fil. dr och lektor. 

                                                           
29

 Jensen 1997: ”Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik”, i Karlegärd C & Karlsson K-G 

(red.): Historiedidaktik, s. 75 
30

 Wallette 2000: ”Historiker och hedningar”, i Aronsson P (red.): Makten över minnet. Historiekultur i 

förändring, s. 70 
31

 Zander 1997: ”Historia och identitetsbildning” i Karlegärd C & Karlsson K-G (red.): Historiedidaktik, s. 83-84 
32

 Zander 1997: ”Historia och identitetsbildning” i Karlegärd C & Karlsson K-G (red.): Historiedidaktik, s. 84  
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Utgångspunkten är, att den historiska kunskapen har sin kunskapsteori, det vill säga, läran om 

vad man kan veta och hur man kan nå kunskap.
33

  

Karlsson skriver om hur historiekulturen kan analyseras både processuellt och strukturellt. 

Man får ett historiskt djup och en bredd på den samhälliga nivån, hur det är uppbyggt och 

vilken utveckling som har skett och sker. Ur ett processuellt perspektiv anser Karlsson att 

historia troligen inte alltid har berättats, förmedlats på samma sätt som idag. Dessutom inte av 

samma anledningar, eftersom det inte fanns den multimodalitet(tv, internet) som finns idag, 

som fanns för femtio år sedan. Detta spelade en stor roll, då historieundervisningen i skolan 

spelade en större roll då, än idag. Betydelsen för historieberättandet inom familjen var mer 

utbrett och hade en mycket stor inverkan på människor för femtio år sedan.
34

  

Villkoren för historieförmedling, ur ett strukturellt perspektiv, är skiftande för olika 

samhällen. Skillnaderna är relaterande till olika samhällstrukturer, de som hänger samman 

med den politiska maktens syn på och själva användandet av historia. Hur historia förmedlas, 

beror mycket på individer och grupper i en samhällsstruktur. Alla grupper (hög- och 

lågutbildade, olika etniciteter, män och kvinnor, pensionärer och ungdomar) har olika 

dimensioner och förhållningssätt till historien. Att förmedla historia är en process, som i säg 

skapar globalisering, multikulturalism och regionalisering. Det gör det svårt att endast utgå 

från svensk, en nationell nivå. En hypotes är enligt Karlsson, är att de som innehar styret i ett 

samhälle, då också skulle ha företrädet till nyttjandet och dess tolkning.
 35

 

3.4 Möte med det annorlunda – ett mångkulturellt samhälle 

Historieundervisningen skall bygga på en stor lokal frihet. Elevernas väsentliga behov skall 

stå i centrum, såväl för infödda elever som invandrade elever. Ett elevaktivt och undersökande 

arbetssätt skall vara i centrum. Hermansson Adler föreslår en innehållsstruktur med tre 

historiska byggstenar. Dock med en gemensam bas av lokalhistoria. Dessa tre historiska 

byggstenar är:  

1.”Frihet och förtryck – exempelvis framväxten av den frie bonden, 

folkrörelsernas utveckling, parlamentarismen, demokratiska och odemokratiska 

ideologier, Sverige – ett historiskt invandrarland…  

                                                           
33

 Ahonen 1997: ”Historia som en kritisk process” i Karlegärd C & Karlsson K-G (red.): Historiedidaktik, s. 

115-116 
34

 Karlsson 2004: ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, i Karlsson K-G & Zander U (red.): Historien är 

nu. En introduktion till historiedidaktiken, s. 36 
35

 Karlsson 2004: ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, i Karlsson K-G & Zander U (red.): Historien är 

nu. En introduktion till historiedidaktiken, s. 37-38 



11 
 

2. Makt och moral – exempelvis krig, våld och konfliktlösningar i historien, den 

så kallade normala människan och synen på främlingen, sanning och lögn i 

politiken, den moderna människans ansvar… 

3. Kultur och teknik – exempelvis jordbrukssamhällets teknologi i jämförelse 

med andra kulturer, kapitalismens utveckling, industrialiseringen…”
36

 

Samtliga tre punkter utgör två delar, detta för att inte få ett alltför ensidigt innehåll. 

Hermansson Adler menar att det finns en spänning mellan motsatserna i de tre punkterna. 

Denna spänning kan överbryggas och förtydligas genom jämförelser med olika exempel från 

andra epoker och kulturer. Detta skall studeras ur ett tematiskt samt ett kronologiskt innehåll. 

Dessutom skall det formas utifrån de lokala förutsättningarna. Tyngdpunkten skall ligga på 

lokalhistoria. I samtliga tre punkter tydliggörs människans medvetande. Ett medvetande om 

att historien har en betydelse för förståelsen av den kollektiva eller den individuella samtiden. 

Mot bakgrund att Sverige är ett mångkulturellt samhälle, är detta av stor vikt. Utgångsläget 

skall vara närsamhällets historia och dess kopplingar till den globala, nordiska och den 

svenska historien.
37

   

Anders Högberg, doktorand och antikvarie skriver om att historieundervisning handlar om att 

möta människor. Ett möte med människor som skapar sig ett liv och en plats här och nu, 

oavsett människors etniska eller kulturella tillhörighet samt ej heller om de betraktas som 

”etniska svenskar” eller ”invandrare”.
38

  

Enligt Högberg är kulturarv varken bra eller dåligt, det är användningen av det som 

bestämmer. Då han menar att det handlar om att hitta former för användandet och detta skall 

sättas i relation till historia i dagens mångfaldskola. Detta skall då göras på ett sätt som man 

tycker är bra men också på ett sätt som kritiserar det man tycker är dåligt. Om det skall kunna 

göras måste de processer som är meningsfulla och tillför kulturarvet diskuteras. Högberg 

anser att det är betydelsefullt att diskutera vilka värden som läggs i påståenden om det 

förgångna samt vad man vill uppnå med dessa.
39

 

                                                           
36

 Hermansson Adler 2009, s. 239  
37

 Hermansson Adler 2009, s. 239-241 
38

 Högberg 2008, ”Kulturarv och skolan – en kommentar” i Historieundervisning och identitet i det 

mångkulturella klassrummet, Aktuellt om historia 2008:1 s.21. Historielärarnas förening.  
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David Mellberg, gymnasielärare, har gjort intervjuer med historielärare på fyra grundskolor i 

Rosengård, 2003. Frågan han ställde var: ”Vad händer i klassrummet när läraren möter 

elever med andra historiska berättelser och med ett annat historiemedvetande?”
40

 Mellbergs 

slutsatser och tankar om undervisning i en multietnisk skola är att utgångspunkten måste vara 

att den egna identiteten har en betydelse för innehållet. Alla elever skall erbjudas möjligheter 

att undersöka ”sin” historia. Även om den är som Mellberg uttrycker det ”mystisk och 

nationalistisk”. Eleverna skall också få arbeta med den egna historien, varför flyttade vi till 

Sverige? Dessutom anser han att elever skall få arbeta och studera ur olika perspektiv aktuella 

konfliktområden som de har i sitt medvetande. Det är också av betydelse att de får ta del av 

den svenska historien och hur det svenska samhället har byggts upp samt hur det har 

utvecklats till ett mångkulturellt samhälle.
41

 

3.5 Tidigare forskning 

Nanny Hartsmar undersökte 2001 grundskoleelevers historiemedvetande i sin avhandling 

HISTORIEMEDVETANDE – Elevers tidsförståelse i en skolkontext. Syftet var att gestalta och 

förklara grundskoleelevers historiemedvetande samt att undersöka vilka förutsättningar som 

finns för att utveckla ett historiemedvetande.
42

 Hartsmars slutsats är att skolans styrdokument 

och dess formuleringar inte efterlevs praktiskt. Det saknas en plan för att utveckla elevernas 

historiemedvetande. Hartsmar menar att undervisningen präglas av en kronologisk tidsaxel 

och därmed blir historien enkelriktad. Historiemedvetandet har en dubbelriktad betydelse 

genom ett då – nu – sedan perspektiv. Undervisningens innehåll är ofta valt efter ett visst 

läromedel. För att utveckla elevers historiemedvetande är det viktigt att det sker en 

problematisering mellan ”den lilla historien” och ”den stora historien”.
43

 Det är också av stor 

vikt att eleverna har kännedom om hur stoffet och dess innehåll skall ordnas samt hur det kan 

relateras till begreppen: utveckling, förändring, orsak, verkan och kontinuitet.
 44

  

 

Arbetet med släkthistoria och närmiljön i skolan kräver en omvänd kronologi. Vilket innebär 

att de yngsta eleverna får den ”stora historien” bakifrån och den ”lilla historien” tas med 

utgångspunkt här och nu. Detta blir då en omvänd kronologi. Hartsmar menar att det inte 

finns någon genomtänkt syn på hur den ”lilla historien” och den ”stora historien” hänger ihop. 

                                                           
40

 Mellberg 2004: ”Det är inte min historia! En studie av historieundervisning i ett multietniskt samhälle”, i 

Karlsson K-G & Zander U (red.): Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken, s. 317 
41

 Mellberg 2004: ”Det är inte min historia! En studie av historieundervisning i ett multietniskt samhälle”, i 

Karlsson K-G & Zander U (red.): Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken, s. 333 
42

 Hartsmar 2001, s. 28 
43

 Hartsmar 2001, s. 237-239 
44

 Hartsmar 2001, s. 216 
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Därmed tenderar tidsförståelsen att stanna vid jämförelser, ”så var det då” och ”så är det nu”. 

Reflektioner saknas om orsak och verkan, vilket får konsekvenser för historiemedvetandet.
45

   

 

Kenneth Nordgren, forskare, skriver om det mångkulturella samhället i sin avhandling, Vems 

är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige. 

Han behandlar bl.a. frågan ”Vilken uppgift har skolämnet historia i dagens mångkulturella 

samhälle och vilken historia formulerar det?”
46

 Nordgren menar att det finns flera viktiga 

slutsatser om man ser ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Studier som han har gjort visar att 

förståelse av vår samtid påverkas av de olika historiekulturerna som vi tillhör. Detta visar att 

ett historiemedvetande är en kompetens. En kompetens som hjälper till när vi ska värdera och 

tolka olika handlingar och händelser. Om skolan skall arbeta utifrån perspektivet 

historiemedvetenhet så behövs även historiebruk och historiekulturer studeras. Vilket 

utvecklar elevernas förmåga att hitta/söka historiebruk i nutid och på så sätt få ett eget 

perspektiv på andras historiemedvetande samt det egna historiemedvetandet.
47

 Önskvärt är 

också att skolan bör fundera hur olika historiekulturer kan utnyttjas i undervisningen, då 

läroböcker idag är uppbyggda av ”kollektiva expertberättelser om vad som är 

epokskapande”
48

. Dessa berättelser behövs komplettras med ett integrerat 

migrationsperspektiv men också med samhällets mångkulturella historia.
49

  

 

Nordgrens undersökning visar också vikten av att elever får ”sin” egen historia berättad och 

bekräftad, där skolan fyller funktionen som en arena och eleverna får göra sina röster hörda.
50

 

3.6 Begreppet ”historia” och dess innehåll 

Begreppet ”historia” definieras i Nationalencyklopedin något som är en förfluten verklighet 

beskriven och utforskad, då den inte finns kvar. ”Historia” undersöks med hjälp av olika spår 

som människor och samhällen har lämnat efter sig och har nedtecknats sedan antiken.
 51

 Detta 

skriver också Hermansson Adler om. 

Hermansson Adler skriver att begreppet historia som sådant, härleds tillbaka till det antika 

Grekland och kommer av det grekiska ordet histori, som enligt Hermansson Adler betyder 
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ungefär som insamling och bearbetning av erfarenheter.
52

Thomas Lindkvist, docent i historia, 

anser att begreppet historia är den faktiska kunskapen som man skaffat sig genom utfrågning 

eller genom undersökning. Men det är också en berättelse om vad man lärt och om vad man 

har hört talas om.
 53

 Lindkvist
54

 skriver likt Hermansson Adler
55

 som anser att den empiriska 

erfarenheten är helt avgörande för själva begreppet historia, då historia har beröringspunkter 

med forskning, kunskap och berättelse.  

Sven Lilja är professor i historia, skriver om historia som mångtydigt. Lilja menar att det 

omfattar historiska händelser i förgången tid, vilka inte har några begränsningar i tid och rum 

dock inte heller till bestämda historiska fenomen. Universum har en historia i sig, liksom 

varje individ i ett samhälle.
56

 Själva ordet historia också kan avse ”studiet av det förgångna”
 

57
. 

Eva Queckfeldt, universitetslektor, skriver om våra kunskaper om det förflutna, stort som 

smått och menar att det abstrakta till det vardaglig är “historia”. Vad man lär sig är mycket 

olika från person till person. Vidare skriver hon om, att man som person kan komma från ett 

helt historielöst hem till att komma från en familj som kan sin historia, de delar med sig av 

den egna kulturen och det egna landet, böcker som de har läst och till och med ”mormors 

recept på kakor”
58

 

Det är svårt att hitta personer som helt saknar intresse för det förflutna. Nästan alla människor 

samlar på någon form av minnen från olika epoker under sin tid livet. Betyg och fotografier är 

exempel. Det är inte bara familjen och skolan som är de enda källorna till lärdom om det som 

varit. Det finns många som läser historiska romaner och olika serietidningar ur olika 

historiska perspektiv och motiv.
59

  

Zander skriver om historia på tre olika nivåer: fakta, tolkning och medvetande. Historia som 

fakta tillämpas av historiker och andra vetenskapsgrenar. Arkivstudier och olika historiska 
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undersökningar. Den historiska tolkningen är dels att relatera nya historiska fakta till redan 

befintlig kunskap, samt att ”låta historisk fakta bli en del av ett dåtida sammanhang genom att 

söka frigöra sig från sin egen tids värderingar”. Med detta menar Zander att man ska undvika 

den ”kronologiska imperialismen”.
60

 Enskilda händelser får en förutbestämd betydelse och 

därefter placerar historikern händelserna i en viss ordning. Syftet enligt Zander är att markera 

ett tidsmässigt avstånd mellan dåtid och nutid. Med hjälp av teoretiska och med empiriska 

avgränsningar blir det en tydlig början och ett pregnant slut då historiska händelser skall 

tolkas. Historia som medvetande, menar Zander är nuets funktion och dess intressen som 

bestämmer tolkning av det förgångna samt olika förväntningar som ställs på framtiden.  

Vidare menar han att, då historien uppfattas som närvarande i nuet, först då, blir den bekväm 

och trygg till vår tid.
61

 

Karlsson skriver om ett ointresse för historia i Sverige. Han menar att detta kanske skulle bero 

på att Sverige stod utanför andra världskriget och dess föreställningar som gav upphov till 

ointresset.
62

 Vidare skriver han om bristande historisk identitetsgrund som istället riktades 

mot framtiden, då välståndet som mål. Detta nådde sin kulmen under åren efter 1980 års 

läroplan för grundskolan. Eftersom rubriken ”Människans verksamhet – tidsperspektivet” 

skulle integreras med ämnens som samhällskunskap, religionskunskap och geografi. Här 

menar Karlsson att det ämne som fick mest med uppmärksamhet var ämnet samhällskunskap 

och historieämnet blev obetydligt.
63

 

3.7 Historieundervisningen i grundskolan 

Hermansson Adler skriver att undervisningen ofta präglas av det genetiska perspektivet, där 

många elever noterar historiska händelser på sin egen tidslinje. Dock är nu denna tidslinje 

bruten. Då grundskolan idag, endast gör nedslag i historien som ett fristående ämne, har 

eleven oftast inget samband och därmed ingen bakgrundskunskap som binder samman 

nedslagen. Dessutom läser eleverna inte alltid läser i kronologisk ordning, vilket medför stora 

krav på pedagogens bakgrundsinformation till eleverna.
64

  

Historia som undervisningsämne och som vetenskap är begränsad. Det är vad en människa 

varit med som social person och inte som biologisk person, därmed är historiens objekt, alltså 
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den sociala individen. Det allmänna med historieundervisningen i skolan är att behandla 

samhällen, dock än viktigare att se samhällen som helheter, historieundervisningen måste vara 

relaterat till samhället i dess helhet. Ämnet historia kan framstås som vagt, därför är det 

viktigt med helhetstolkningar, anser Lindkvist
65

 Likt Lindkvist skriver också Hans De Geer, 

forskare och professor, vikten av en helhet i historieundervisningen. De Geer anser att det 

också är viktigt att utveckla ett analyserande sinnelag, vilket skall gynna individens 

emancipation.
66

  

En annan Lindqvist är Gunilla Lindqvist, fil. dr i pedagogik, anser att det finns behov inom 

skolan att levandegöra historien. Historieundervisningen i skolan kan göras genom 

gestaltning, tematisering samt berättande, vilket får en lustfylld inlärning anser Lindqvist.
67

 

Lindqvist får medhåll av Hermansson Adler vikten av att levandegöra historien, då han anser 

att rollspel är av stor betydelse för elevers lärande, med fokus på kunskapsförmedling som är 

byggd på upplevelse av historien.
68

  

3.8 Begreppet lokalhistoria 

Nationalencyklopedin definierar lokalhistoria på följande sätt: ”lokalhistoria, ett geografiskt 

begränsat områdes historia, såsom en by, en socken, en stad eller en kommun”.
69

  

Lokalhistoria förknippas främst med studier som berör processer och aktörer till de lokala 

utgångspunkterna. Detta skulle då innebära att lokalhistoria beskriver en sorts ”historia 

underifrån”.
70

 Vilket då betyder att ”historia underifrån” skulle vara att den skildrades från ett 

bonde- och industrisamhällets villkor. Men lokalhistoria kan också utgå från det moderna 

samhällets villkor.
71

 Knut Kjeldstadli, norsk historiker, menar att studiet av lokalhistoria kan 

användas i två olika övergripande syften. Det ena är: lokalhistoria och det andra är: 

undersökningar på lokal nivå. Lokalhistoria är det fält där man intresserar sig för ett speciellt 

lokalsamhälle och fenomen i detta samhälle för dess egen skull. Undersökningar på lokal nivå 

avser man att undersöka en större allmän fråga. Dock tar man utgångspunkten på lokal nivå.
72
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Anna Götlind, docent i historia och Helena Kåks, etnolog och doktorand skriver att 

definitionen av vad lokalhistoria är och kan förväntas vara, till viss del är gammalmodig om 

den ses ur detta perspektiv: 

”lokalhistorikern arbetar däremot med allmängiltiga frågeställningar på 

nationell eller till och med internationell nivå. Forskningen hämtar visserligen 

materialet från hembygden men syftet är att förklara ett problem som gäller 

hela landet eller kanske västerlandet i stort vid denna tid…”
73

 

En modernare definition enligt Götlind och Kåks är den som Örebros Universitet använder sig 

av: 

”Lokalhistoria är vetenskapligt underbyggd forskning om politiska, ekonomiska, 

sociala eller kulturella förhållanden, förändringar och samband i ett likalt 

avgränsat område, skriven för och förankrad hos befolkningen i detta område.” 

74
 

Att föra samman den akademiska forskningen med hembygdsforskningen är fruktbart. Då 

yrkeshistoriker bidrar med hantverkskunnande som gör undersökningen prövbar och 

hembygdsforskaren som innehar en djup kunskap om bygden. Självklart kan lokalhistoria 

skrivas både av och för personer som inte är en del av det lokala samhället som undersöks. 

Det lokalhistoriska perspektivet bör betraktas som ett av flera vetenskapliga perspektiv som 

kan grundläggas på det förflutna.
75

 

 

3.9 Lokalhistoria i undervisningen 

Lokalhistoria skall utgöra basen i ämnet historia. Det är en förutsättning för elever att skapa 

förståelse för hur vårt mänskliga liv har förändrats över tid. Detta kan endast göras om 

lokalhistoria utgör grunden. Lokalhistoria behöver inte vara hembygdens historia. Den lokala 

historien skall skildra utgångspunkterna för det mänskliga livet och för att skapa förståelse för 

hur det mänskliga livet sett ut över tid, så bör den lokalhistoriska undersökningen byggas på 

en helhetssyn. En helhetssyn, som innebär att olika aspekter tas i beaktning, från orten eller 

området. Dessa aspekter är: politiska, ekonomiska, sociala, geografiska.
76
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Hans Nilsson, professor i historia, anser att det finns problem när pedagoger arbetar 

lokalhistoriskt. Han menar att det finns olika kunskapssyn. En kunskapssyn som går ut på 

snabb och effektiv inlärning. Att arbeta med lokalhistoria är tidskrävande och med den 

kunskapssynen uppstår problem. Dessutom är det mycket enklare att ställa frågor och utgå 

från en lärobok än att anpassa fakta från nuet och verkligheten. Det största problemet att 

arbeta med lokalhistoria är, oviljan att samarbeta pedagoger emellan.
77

  

Undervisningsmaterialet i skolorna varierar, men finns på varje skola eller bibliotek. Saknas 

material finns det vanligtvis något att hämta hos kommunen. Flera kommuner beskriver sin 

historia i en Kulturmiljövårdsplan, som kan användas som en utgångspunkt för den lokala 

undervisningen. Därutöver finns också material att tillgå som: 

 ”konkret material i form av vägar, bebyggelse, arbetsplatser, minnesmärken, 

kyrkor… 

 muntligt material i form av minnen, traditioner, seder och vanor 

 litterärt material i form av kartor, tidningar, fotografier och lokalhistorisk 

litteratur”.
 78

 

4. Frågeställning 

Utifrån mina teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning, är mina frågeställningar 

följande:  

 Vad får eleverna ta del av i undervisningen, i lokalhistoria? 

 Går den kunskapen att koppla till historiemedvetande, historia som identitetsbildande, 

historia – en kritisk process och historia – möte med det annorlunda – i ett 

mångkulturellt samhälle? 

 Vilka förutsättningar finns för att eleverna skall få undervisning i lokalhistoria, i de 

tidiga åldrarna? 

 Läser pedagogerna kursplanen i historia? 

 Hur ser pedagogerna på begreppet lokalhistoria? 

 Har det någon betydelse om eleverna har samhörighet till bygden, då området 

lokalhistoria läses i skolan? 

                                                           
77
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5. Metod  

För att få reda på mina frågeställningar har jag valt två metoder. Metoderna som jag använder 

mig av är, enkätundersökningar och intervjuer. Intervjuerna har jag spelat in på band och 

sedan transkriberat.
79

 Jag har valt båda metoderna därför att användning av flera 

undersökningsmetoder gör att jag kan tränga djupare i ämnet. Detta styrks också av Staffan 

Stukát. Han anser att flera metoder kan komplettera varandra och på så sätt få ett område mer 

belyst.
80

 Min undersökning är kvalitativ. En kvalitativ undersökning som jag kommer att tolka 

och förstå de resultat som kommer fram.
81

  

Jag har utgått från mina frågeställningar, teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning, då 

jag gjorde enkätundersökningen och intervjuerna. 

Jag har tillfrågat fyra stycken låg- och mellanstadieskolor i en mellansvensk kommun om de 

vill medverka i min enkätundersökning. Jag delade ut 44 stycken enkäter fördelade på dessa 

fyra skolor. 28 enkäter besvarades, ett bortfall på 36 %. Samtliga pedagoger undervisar på 

låg- och mellanstadiet. Valet av låg- och mellanstadiepedagoger har jag gjort därför att, i 

kursplanen i historia och ett av målen som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte 

skolåret är att: ”eleven skall känna till hembygdens historia och hur denna har format 

kulturen”
82

. 

Strukturen på min enkätundersökning är öppen.  Med öppna frågor finns många fördelar, man 

kommer åt vad som är väsentligt för uppgiftslämnaren. Slutna frågor kan vara hämmande då 

uppgiftslämnaren kan tvingas att använda en främmande och oacceptabel referensram. Öppna 

frågor är mest användbara då det finns många möjliga svar för att dessa ska kunna listas i 

förväg.
83

 Risken med öppna frågor kan vara att svaren kan vara ganska intetsägande och 

magra.
84

  

Jag har utformat nio stycken enkätfrågor
85

. Min första och andra fråga handlar om utbildning 

och fortutbildning. Varför jag väljer att fråga om pedagogernas utbildning och fortutbildning, 

är för att se om de har någon form av utbildning där historieämnet ingår. Tredje frågan 

handlar om huruvida pedagogerna har kännedom om kursplanen i ämnet historia, vilket jag 
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anser är en relevant fråga då det är ett styrdokument man skall förhålla sig till som pedagog. 

Fråga fyra och fem hör samman med fråga tre, ett styrdokument innehållande uppnående mål 

i årskurs fem. I fråga sex undersöker jag pedagogers tolkning av begreppet 

hembygd/lokalhistoria. Detta är relevant, då mitt syfte är att undersöka hur undervisningen i 

lokalhistoria genomförs. Om pedagogerna inte kan tolka begreppet hembygd/lokalhistoria blir 

det svårt att undervisa i det också. Resterande frågor, sju, åtta, nio och tio handlar om 

pedagogernas material då de undervisar i ämnet. Dessa frågor har sin relevans i mina 

teoretiska utgångspunkter, historiemedvetande, identitetsbildande, historia som en kritisk 

process och möte med det annorlunda- ett mångkulturellt samhälle. 

Därefter gjordes intervjuer med pedagogerna. Jag frågade skriftligen i enkätundersökningen 

om det var några som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Pedagogerna intervjuades 

enskilt. Detta för att informanterna inte skulle kunna påverkas av varandra.
86

 

Intervjufrågorna
87

 baseras på mina teoretiska utgångspunkter: historiemedvetande, 

identitetsbildande, historia som en kritisk process och möte med det annorlunda- ett 

mångkulturellt samhälle. Jag genomförde en halvstrukturerad intervju med hjälp av teman. 

Dessa teman är mina teoretiska utgångspunkter. Jag mailade dessa teman till mina 

informanter och bad dem fundera över begreppen, eftersom jag ansåg att de behövde få veta 

vilka områden intervjun skulle komma att beröra. Detta gjordes för att jag skulle få ut så 

mycket som möjligt av informanterna.  

Jag ställde ett antal huvudfrågor till samtliga deltagare, därefter följdes svaren upp 

individualiserat, följdfrågor användes för att få svaren mer fördjupade och utvecklade.
88

 

Intervjuerna genomfördes på två av de tres arbetsplatser. Den tredje pedagogen intervjuades i 

sin hemmiljö. Båda miljöerna var lugna och det var inte några störande moment. Det är viktigt 

med en ostörd och lugn miljö, eftersom informanterna skall kunna känna sig trygga.
89

 

Eftersom antalet intervjuer endast var tre ansåg jag att detta var för få. Jag kontaktade därför 

mina informanter i enkätundersökningen, dock inte de som jag intervjuade, och frågade om 

det var några pedagoger som kunde besvara mina frågor skriftligen, angående 

historiemedvetande, identitetsbildande, historia som en kritisk process och möte med det 
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annorlunda- ett mångkulturellt samhälle. Sju stycken pedagoger besvarade mina frågor
90

 

skriftligt. Jag åkte till informanternas arbetsplatser för att få svaren skriftligen i min hand. 

5.1 Reliabilitet och validitet 

När undersökningar av detta slag utförs kan problem uppstå eftersom att jag inte med 

självklarhet vet att jag får den information som avses. En god reliabilitet avser att mäta på ett 

tillförlitligt sätt och en god validitet avser att mäta det som är relevant i kontexten.
91

 

Reliabiliteten i undersökningen anser jag är god. I enkätundersökningen så kanske fasta 

svarsalternativ varit att föredra då en högre reliabilitet ha kunnat nås. Validiteten i 

enkätundersökningen är en viktig aspekt, hur på vilket sätt de uppfattade frågorna.  När det 

gäller reliabiliteten och validiteten i intervjuerna och de kompletterande enkätfrågorna, anser 

jag att det är tillfredsställande. Dock kan validiteten ha påverkat informanterna på så sätt att 

de i förväg fick veta mina teman.  

5.2 Forskningsetiska principer 

Det finns fyra stycken forskningsetiska principer, nyttjandekravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och informationskravet. Dessa har till syfte att ”ge normer för 

förhållandet mellan forskar och undersökninsdeltagare/uppgiftslämnare så att vid konflikt en 

god avvägning kan ske mellan forskningskravet och individskyddet”
92

. I enlighet med 

informationskravet informerade jag skriftligen i enkäten och muntligt i intervjun om syftet 

med min undersökning. Jag meddelade också informanterna som deltog i undersökningen, att 

deras deltagande är anonymt och frivilligt men att de har rätt att avbryta sin medverkan när 

som helst. Genom konfidentialiteteskravet upplyste jag dem om anonymitet och att de inte 

kan identifieras av utomstående. Jag informerade också om att de uppgifter som 

informanterna ger mig endast kommer att användas i syfte för min undersökning, enligt 

nyttjandekravet. Som forskare är jag tvungen att ha informanternas samtycke för att få 

genomföra min undersökning.
93

 

6. Resultat 

Jag har gjort en enkätundersökning med pedagoger på låg- och mellanstadiet angående hur 

undervisningen i lokalhistoria/hembygdsundervisning genomförs.
 94

 Jag kommer här nedan att 

presentera pedagogernas svar. Detta görs i en löpande text. Då jag hädanefter kommer att 
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använda mig av begreppet ”lokalhistoria” avses också hembygdsundervisningen. Jag har 

också gjort en intervju med tre pedagoger angående begreppen: historiemedvetande, 

identitetsbildande, historia som en kritisk process och möte med det annorlunda- ett 

mångkulturellt samhälle. Då det endast var tre pedagoger som ställde upp på en intervju 

kontaktade jag pedagogerna som svarat på enkäten om det var några pedagoger som kunde 

tänka sig att besvara mina frågor angående begreppen skriftligen. Detta resulterade i att sju 

pedagoger beskrev hur de uppfattade begreppen: historiemedvetande, identitetsbildande, 

historia som en kritisk process och möte med det annorlunda- ett mångkulturellt samhälle. 

Resultatet av de sammanlagt tio pedagogernas svar kommer också att presenteras i en löpande 

text.  

6.1 Informanterna 

Samtliga pedagoger, 28 stycken, har någon form av lärarutbildning. Tio stycken av 

pedagogerna har sv/so (svenska/samhällsorienterade ämnen) år 1-7 i sin utbildning. Nio 

stycken av de tillfrågade har ma/no (matematik/naturorienterade ämnen) år 1-7 och övriga nio 

har inte specificerat sin utbildning. Två av dessa nio har svarat ”lågstadielärare”, tre har 

svarat ”grundskoleutbildning”, en har svarat ”småskolelärarutbildning” och tre har svarat 

”lärarhögskola”. 27 stycken av pedagogerna har inte fortbildat sig i någon lokal historiekurs. 

Endast en svarade att denna hade det och att det ingick i utbildningen, dock har pedagogen 

inte svarat vad kursen innehöll. Fem av de 27 som inte har fortbildat sig skriver dock att de 

sökt information på egen hand via bibliotek och hembygdsföreningar eller nära släktingar som 

är duktig i lokalhistoria. 

Samtliga pedagoger känner till kursplanens innehåll för år fem men 24 av dessa kontrollerar 

inte uppnående målet enligt kursplanen. Övriga har någon form av kontroll som läxförhör och 

prov. Endast en läser kursplanen i historia och tar del av syfte och mål när personen 

undervisar i t.ex. lokalhistoria. 

Pedagogernas syn på begreppet lokalhistoria är likartade. De anser att det är barnens egna 

historier, landskapets historia och mor- och farföräldrars historier. Olika människors 

levnadsöden. De anser också att det är att förstå att en plats har en egen historia att det gäller 

både natur och människor. Vikten av att ta del av den egna hembygden, hur den har sett ut i 

olika tidsepoker, hur människor har levt, arbetat och bott, nu – då. Fyra besvarade inte frågan. 

26 stycken undervisar på något sätt i lokalhistoria. Tio stycken pedagoger har so i sin 

utbildning. Två har inte besvarat frågan.  
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De som undervisar i lokalhistoria gör det i bestämda år, år tre eller i år fyra.  De pedagoger 

som undervisar i ämnet tar upp landskapets tillgångar, hur det har förändrats genom tiderna. 

Stadens förändring i samband med en brand. Eleverna får ta del av olika historiska platser i 

sin hembygd/stadsdel, platser som har en betydelse för bygden/stadsdelen. Två av dessa 

pedagoger skriver att ”det är viktigt att få en bakgrund av den bygd man bor i” och ”för att 

kunna se framåt måste man blicka bakåt”. Eleverna får också släktforska.  

De pedagoger som undervisar är överens om att det finns dåligt med tryckta läromedel att 

använda sig av i undervisningen. Flertalet pedagoger använder sig av eget tillverkat material. 

Pedagogerna använder sig av internet, biblioteket, hembygdsskrifter, lokala tidningsklipp och 

turistbyrån. De tar också till sin hjälp äldre personer som ”kan” sin stad och har lokal 

kännedom. Det finns också enligt flera pedagoger möjligheter att göra besök på museum, som 

ibland har utställning om staden. Därutöver görs också stadsvandringar, besök i kyrkor, besök 

på slottet och teatrar. Många pedagoger använder sig av elevernas föräldrar till att göra olika 

studiebesök, de besöker föräldrarnas arbetsplatser. Dock anser flera av pedagogerna att det 

vore önskvärt med mer pengar, så fler studiebesök och föreläsare kan tillgås.  

 

6.2 Historiemedvetande 

Samtliga pedagoger anser att begreppet historiemedvetande är att förstå sin egen bakgrund 

samt sin omgivnings. Men också att kunna tänka tillbaka och att förstå bakgrunden. För att 

elever skall kunna skapa sig ett historiemedvetande krävs närhet till sin omgivning. Det får 

inte bli för abstrakt. Det är viktigt att se en utveckling där nutid, dåtid och en framtid finns. 

Begreppet historiemedvetande är en central del i elevers lärande och i deras utveckling och en 

pedagog menar att ”för att förstå vad historiemedvetande är bör eleverna känna till 

förhistorian till deras egen existens.” Det är mycket viktigt att kunna se framtiden men också 

dåtiden som en del i historiemedvetandet. Begreppet historiemedvetande är att eleverna skall 

veta att det har funnits en tid före dem. Men också att det är något som finns i nutid och att det 

kommer en tid, en framtid. En bra utgångspunkt är att börja med elevernas mor- och 

farföräldrar. Fem pedagoger arbetar med intervjuer av något slag t.ex. att eleverna får ställa 

frågor till mor- och farföräldrar eller äldre personer i sin närhet. Vad kan de berätta? Hur såg 

de ut och vad bar de för kläder när de var barn? Parallellt är det bra om eleverna kan reflektera 

över sin egen vardag. Alla historier kan sedan berättas i klassen så att alla elever få ta del av 

samtliga berättelser. Nya upplevelser och upptäckter kan då göras av eleverna.  
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Släktforskning är ett bra sätt att försöka utveckla elevernas historiemedvetande anser tre 

pedagoger. En pedagog skriver att ett historiemedvetande är ”att se sig själv i en annan tid” 

och menar att det är av vikt att eleverna får ta del av både nutid och dåtid. Detta görs i och 

med att eleverna släktforskar.  

Två pedagoger arbetar med tidslinjer. Dessa anser att ett historiemedvetande är att kunna ”se 

sig själv som en länk” samt ”att se sig själv i backspegeln”. En av pedagogerna anser att det 

är viktigt att man inte stannar vid en tidpunkt utan att det sätts in i nutid och framförallt i en 

framtid. Samma pedagog arbetar med hällristningar tillsammans med eleverna och eleverna 

får fundera vad vi i vår samtid skulle ha skrivit och gjort på våra hällristningar. 
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6.3 Identitetsbildning 

En av pedagogerna anser att identitetsbildning börjar genom släktingar och deras tradering 

samt när eleverna förstår att de själva är en del av historien och att de kan blicka bakåt. Denne 

pedagog uttrycker det så här: ”Det är liksom att hitta sina rötter. Det är som små sagor som 

är sanna”.  

Åtta pedagoger menar att identitet är att veta vem man är och veta varifrån man kommer. En 

av pedagogerna uttryckte sig så här om identitetsbildning: ”det är att ta del av olika intryck 

som finns i vårt samhälle, som skall samlas, sorteras och formas till eget material”. En av de 

åtta ansåg också att det skall finnas med i individens tankar vilka planer som individen har 

inför framtiden. En av dessa åtta pedagoger tycker att man skall medvetande göra frågan 

”Vad har jag för del i allt det här?”  Ytterligare en pedagog har en liknande förklaring på 

begreppet identitetsbildning. Att synliggöra ”jaget” är identitet, anser en pedagog. ”Jaget” kan 

skrivas på ett papper eller på tavlan, därefter fylls ”jaget” på med olika saker som eleven 

tycker om sig själv, detta är ett sätt att arbeta med identiteten anser en pedagog. Men 

pedagogen anser att denne inte kan hjälpa eleverna att skapa identitet men däremot att hjälpa 

dem att stärka identiteten eftersom identitet sammankopplas med självkänsla enligt 

pedagogen. En av dessa åtta menar också att ”identitet är något som hela tiden förändras, 

eftersom vi människor lever i en föränderlig värld, med många nya intryck och 

mångkulturella möten”. 

Samtliga pedagoger anser att det är bra med s.k. byvandringar då en identitetsbildning skapas. 

Då lokalhistoria läses i skolan underlättas det om eleverna kan känna samhörighet med det 

som undervisas. Dessutom är det bra om det finns något konkret som eleverna kan ta del av. 

Där konkreta exempel finns att tillgå till exempel kyrkor, gamla hus, hembygdsgårdar. En av 

pedagogerna anser att det också är betydelsefullt om det finns material att läsa innan 

byvandringar görs. Två av pedagogerna tror att där människor lever från generation till 

generation, t.ex. i en by, har den egna identiteten stor betydelse då lokalhistoria undervisas.  

De menar att det är mer betydelsefullt och identitetskapande för en person som är född och 

uppvuxen på en ort eller i en by än för en person som inte har någon förankring till platsen. 

En av dessa två pedagoger anser att det är viktigt att hela tiden koppla samman framtiden med 

generationer. Ett bra sätt att hjälpa eleverna att skapa identitet är att visa varifrån vi människor 

kommer ifrån. Varför kommer vi därifrån? Vad kommer att hända i framtiden? Vad är viktigt 

och vad är inte viktigt? Utifrån dessa frågor och funderingar anser pedagogen att ett 

identitetsbildande kan utvecklas.  
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En av pedagogerna har ställt sig frågan om man överhuvudtaget skall läsa lokalhistoria i 

skolan eftersom det finns elever som inte har någon som helst förankring till bygden. Däremot 

har pedagogen aldrig märkt att elever som inte har någon förankring till byn skulle vara helt 

ointresserade men att barnen med förankring tycker att det är mer intressant. 

6.4 Historia- en kritisk process 

Samtliga pedagoger anser att det är viktigt att på ett tidigt stadium hjälpa eleverna att börja 

tänka kritiskt och att eleverna och inte bara pedagoger, använder sig av olika källor. Fyra av 

dem menar att skeva bilder ges i gamla historieböcker. En av dessa fyra menar att innehållet i 

läromedlen är utvalda av och skrivna av kungar och de som fanns runt omkring kungarna. I 

dessa historier fanns inga kvinnor och barn med. Samme pedagog menar också att man inte 

behöver gå så långt tillbaka i tiden eftersom det kan vara svårt att greppa och förstå för 

eleverna, då de inte är så gamla. Man kan göra nedslag i vardagen hos ”vanligt” folk. En 

annan pedagog anser att i alla läroböcker finns utvalda delar där ”någon” valt ut stoffet och 

därför är det viktigt att kritiskt granska flera läromedel. Denne pedagog anser att det allra 

bästa är att arbeta med intervjuer eftersom eleverna ofta har äldre släktingar i sin omgivning. 

Det blir konkret samtidigt som de skapar sin egen kunskap på ett lustfyllt sätt. Samma 

pedagog använder sig av ett äldreboende som finns i nära anslutning till skolan, där eleverna 

gör intervjuer.  

 En av pedagogerna säger att elever på lågstadiet inte är kritiska och de tror oftast på vad 

fröken säger. Denne anser att det är mycket bra med många diskussioner, i både små och i 

stora grupper, när eleverna skall börja tänka kritiskt. Det är en viktig del i processen därför att 

de får ta del av nya synsätt och perspektiv från övriga elever. Detta anser också tre andra 

pedagoger. En av dem menar att ”historia är en kritisk process på det viset att man hela tiden 

är en del av historien och som vi alla ska förhålla oss till”. Samma pedagog anser att det är 

mycket viktigt att de grundläggande didaktiska frågorna: Vad? När? Hur? Varför? tidigt finns 

med i elevernas kritiska tänkande. Det skall bli ett naturligt tänkande och inte ansträngande, 

anser pedagogen. 

Två av de tio pedagogerna säger sig inte veta, hur på vilket sätt, historia är en kritisk process. 
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6.5 Historia- möte med det mångkulturella 

Sju pedagoger anser att det mångkulturella begreppet är något som handlar om människors 

olika bakgrund och att de kommer från olika länder. En av dessa säger att det är något som 

berikar men också något som kan vara en kulturkrock. Samma pedagog menar att 

kulturkrockar mestadels berikar möten mellan människor då vi lär av varandra och att vi alla 

är olika. Det är viktigt att eleverna får lära sig att det är ingenting som är rätt eller fel. En 

pedagog uttryckte sig så här: ”Att man lär av varandra. Det tror jag är mångkulturellt. När 

det är som bäst”.  

Två pedagoger anser att det mångkulturella begreppet är svårt att definiera och sättas i 

samband med historia eftersom att de inte har erfarenhet av att arbeta med det mångkulturella 

i skolan. Problemet är, som en av pedagogerna uttrycker det på sin skola: ”det är ju 

problematiskt på det viset att det är så väldigt samkulturellt”. Denne menar att det inte finns 

invandrare på skolan och därför får inte eleverna ta del av det mångkulturella. Det är också 

viktigt att få eleverna att förstå hur ett utanförskap ser ut och här påstår pedagogen att den 

lokala identiteten är ett problem som kan skapa motsättningar bland elever. Den andra 

pedagogen som hade svårt att definiera begreppet anser att det mångkulturella perspektivet, 

inte behöver vara att man kommer från ett annat land utan det kan likväl vara ett möte med 

grannfamiljen som inte ser ut som ”kärnfamiljen”, mamma, pappa och barn. Det är viktigt att 

förstå att det inte ser ut som hos den enskilda individen utan att det finns olikheter på nära 

håll. 

En pedagog anser att det mångkulturella begreppet är något som skapar gemenskap eftersom 

vi alla människor är lika och har varit så en lång tid tillbaka, så tillvida att vi alla har 

grundläggande behov. Pedagogen menar också att det är viktigt att olika kulturer vågar mötas. 

Ofta handlar det om bristande kunskaper och rädsla för det som är främmande, menar 

pedagogen. Men om rädslan övervinns, då först kan människor ta del av det som är 

mångkulturellt och därmed utvecklas och få förståelse för det mångkulturella i vårt samhälle.  

Samtliga tillfrågade anser att det är mycket viktigt med kulturarv och lokalhistoria. En av dem 

anser att utgångspunkten skall vara eleven och att man möter alla elever där de befinner sig. 

Vilket går ut på att hitta alla elevers lokala historia, man besöker allas närmiljö, där de bor. På 

detta sätt kan också identitet skapas om utgångsläget är eleven. Dock är en av pedagogerna 

tveksamt inställd till kulturarvet men tycker ändå att det är av värde att veta vad som en gång 

varit betydelsefullt och vad som är viktigt idag. Men också vikten av att föra kulturarvet 
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vidare till nästa generation eftersom det hör ihop med den egna identiteten. Lokalhistoria är 

viktigt för eleverna då de på så sätt känner samband och ett sammanhang i undervisningen.   

För att möte med det mångkulturella skall uppnås är det bra om eleverna får vandra i bygden 

tillsammans med elever från andra kulturer anser en pedagog.  Eleverna från andra kulturer 

kan uppmanas att ta med sig bilder, fotografier från deras hemland och visa. Jämförelser kan 

då göras. Pedagogen menar att det är mycket som är lika för eleverna, de spelar fotboll och 

leker på samma sätt men också att eleverna får se de skillnader som finns.  

Det är också viktigt att elever med annan härkomst än svensk får ha sina traditioner, men lika 

viktigt att de får ta del av svensk tradition och kultur anser flera pedagoger. 

6.6 Läser pedagogerna kursplanen i historia? 

Endast en av pedagogerna säger sig ta del av kursplanen i historia och att syfte och mål läses 

inför varje område i historia. Detta är tack vare de skriftliga omdömena eftersom det är mål 

som skall uppnås och strävas efter. Innan de skriftliga omdömena fanns läste pedagogen inte 

kursplanen lika frekvent som nu. Nio pedagoger tar inte del av kursplanen i historia och läser 

inte syfte och mål, dock känner de till innehållet men de läser inte kursplanen frekvent. Två 

av dessa nio menar att kollegor och de själva säkert en gång i tiden har gjort det då de 

utformade temat lokalhistoria.  

7. Slutsatser 

I enkätundersökningen framkommer att 26 av 28 pedagoger undervisar i någon form av 

lokalhistoria i år tre eller i år fyra, dock har ingen av dem fortutbildat sig i lokalhistoria. Detta 

visar att de tycker att det är viktigt med den lokala historien i undervisningen. Det är endast 

tio stycken av dem 26 som har so i sin grundutbildning. Detta ställer höga krav på 

pedagogerna.  Men flera pedagoger söker sin information själv via hembygdsföreningar, 

bibliotek, turistbyrån. Flera pedagoger tar personer som ”kan” sin historia till hjälp. Dessutom 

tillverkar flera pedagoger sitt eget material. Detta tycker jag påvisar en professionalism, 

respekt och ett kreativt skapande i sitt yrke. Endast två av de 28 pedagogerna som besvarade 

enkäten undervisar inte i lokalhistoria, en av dessa har dock läst lite lokalhistoria. Detta 

innebär inte att de struntar i att undervisa i lokalhistoria, utan det kan vara så att de undervisar 

i andra ämnen där lokalhistoria inte ingår. De pedagoger som undervisar i lokalhistoria ser till 

att eleverna får släktforska, ta del av äldre personers olika levnadsöden, gå stadsvandringar, 

besöka museet samt göra studiebesök av olika slag.   
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Begreppet lokalhistoria definieras av pedagogerna i enkäten på ett liknande sätt. Det innefattar 

människors olika livsöden, barnens egna historier och deras anhörigas, i olika tidsepoker. Det 

är också olika samhällens egna historier, både när det gäller djur och natur. Det får också stöd 

i litteraturen. Pedagogerna ansåg att ett historiemedvetande är att förstå sin egen bakgrund och 

kunna ses tillsammans i ett nu- och ett framtidsperspektiv. Begreppet lokalhistoria kan då 

kopplas till begreppet historiemedvetande. 

Forskning visar också att det är mycket viktigt att eleverna får sina ”egna” historier berättade 

och bekräftade oavsett varifrån de kommer och att skolan har en viktig roll som arena för 

berättandet och bekräftandet.  I och med att eleverna intervjuar ”äldre” personer i sin närhet, 

släktforskar, besöker sitt eget närområde och samtidigt tar del av allas historier när de 

redovisar för varandra, vill jag påstå att Jensens frågeställningar
95

 är berättigade men också 

bekräftade att så är fallet. Men det kan ifrågasättas då det gäller elever som har en stark 

förankring till t.ex. en bygd som studeras. De har en större behållning av det. Pedagogerna 

anser att det är viktigt att känna samhörighet till det som skall undervisas/studeras, vilket i sig 

bidrar till att skapa identitet. Barn med en förankring till en plats vidgar alltså inte bara sin 

kunskap utan det bidrar också till ett identitetsskapande. De elever som inte har lika stark 

förankring till en plats får inte/har inte samma förutsättningar som de med en stark förankring. 

Här tillgodoser man inte allas behov, därmed följer man heller inte styrdokumenten. 

Kulturarvet och lokalundervisning är en viktig del i historieundervisningen om man utgår från 

varje enskild individ och tillgodoser allas behov. Vilket blir problematiskt eftersom två av 

pedagogerna förknippar kulturarv med identitet.  

Historia i sig är en kritisk process då man inte kan ta för givet att allt är sant som vi läser i 

olika böcker och tar del av i andra multimodala sammanhang. Pedagogerna anser att det är 

mycket viktigt att lära eleverna tänka kritiskt i tidig ålder och att det är en process men 

samtidigt en lustfylld kunskapsinhämtning. Forskning visar också att historiemedvetande är 

en kompetens när vi ska värdera och tolka olika handlingar och händelser och på så vis sker 

en kritisk process. Ett historiemedvetande behövs för att eleverna skall förstå den ”lilla 

historien”, lokalhistoria. Pedagogerna arbetar alla med den ”lilla historien”, jämförelser om 

”så var det då” och ”så var det nu”, som utgångspunkt när lokalhistoria läses. Detta skulle 

kunna få konsekvenser eftersom pedagogerna stannar vid just jämförelser, det kommer att 

saknas reflektioner om orsak och verkan, enligt en forskare. Det är dock en pedagog som 

                                                           
95

 Se s. 6 
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menar att det är viktigt att i tidiga åldrar ge dem de didaktiska frågorna: Vad? När? Hur? 

Varför? Forskning visar att det är då först reflektioner, analyser, orsak och verkan utvecklas. 

Detta skriver också skolverket då de kommenterar kursplanerna. De menar att det analytiska 

tänkandet måste förbättras.  

Styrdokumenten i historia är mycket tolkningsbara och talar inte om hur pedagoger skall göra 

för att målen skall uppnås.  

Synen på det mångkulturella begreppet skiljer mellan pedagogerna. Två av dem har ingen 

större erfarenhet av att arbeta med mångkultur och kan därmed inte förklara begreppet 

mångkulturell. Men de är överens om att mångkultur är, att alla inte är lika och att det är okej. 

Pedagogerna likställer begreppet med invandrare. Men det är ett större begrepp än så. Studier 

visar att förståelse av vår samtid påverkas av de olika historiekulturerna som vi alla tillhör. 

Därför är det mycket viktigt att historiebruk och historiekulturer studeras. Detta görs inte om 

det inte finns mångkultur/invandrare i pedagogernas klasser. Det är olyckligt eftersom 

eleverna på så sätt kommer att leva i en ”skyddad värld” och till viss del bli historielösa. I 

litteraturen kan jag läsa att det är viktigt att elever med annan bakgrund än svensk får ta del av 

vår svenska kultur. Detta är också något som pedagogerna anser. Men problem uppstår om 

pedagoger inte vågar möta det som är främmande. Utbildningen i historia blir då begränsad. 

Begränsat blir det också om elever med svensk bakgrund inte får ta del av det mångkulturella 

för att det inte finns invandrare på skolor. Detta kan inte vara en ursäkt för att pedagoger inte 

ger elever möte med det mångkulturella, snarare bristande kunskaper hos pedagogerna.  

Samtliga pedagoger känner till vad som står i kursplanen i historia i år fem. Märkligt är dock 

att det endast är fyra stycken som på något sätt ”kontrollerar” om uppnåendemålet är fyllt. 

Men ännu märkligare är att det endast är en av alla pedagogerna som läser kursplanen i 

historia och dess syfte och mål och detta tack vare de skriftliga omdömenas intåg i skolan. 

Annars hade denne förmodligen inte heller läst kursplanen. När ett ”större” material skall 

göras i lokalhistoria läser man förmodligen kursplanen. Dock kan jag inte säkert veta det. Vad 

som däremot är tydligt är att det blir mycket svårt att följa kursplanen om den inte aktivt läses 

och då räcker det inte med något enstaka tillfälle. Eftersom avsikten med kursplanen i historia 

är att vårt samhälle och tid skall speglas i all slags historieundervisning, så även det 

mångkulturella perspektivet.  
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De fyra teoretiska utgångspunkterna: historiemedvetande, identitetsbildning, historia – en 

kritisk process och historia – möte med det mångkulturella är nära sammankopplade med 

varandra. Litteraturen och forskningsmaterial visar att så är fallet.  Pedagogerna kan inte 

undgå att prata om (förmodligen på ett omedvetet sätt) identitet, historia – en kritisk process 

eller historia – möte med det mångkulturella utan att begreppet historiemedvetande finns med. 

Detta innebär då att, ett historiemedvetande är grunden för att överhuvudtaget kunna arbeta 

med lokalhistoria i skolan. Forskning visar att det saknas en plan, metoder för att skolor idag 

skall kunna utveckla elevernas historiemedvetande. Detta stöds då endast en pedagog i min 

undersökning arbetar aktivt med kursplanen i historia när ett nytt område startas upp. Detta 

om något kan få konsekvenser på sikt! 

8. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur undervisningen i lokalhistoria genomförs 

på låg- och mellanstadiet. Valet av låg- och mellanstadiet gjordes därför att i kursplanen, i 

historia, finns en måluppfyllelse för år fem som innebär att eleverna skall känna till sin 

hembygd samt hur den har format kulturarvet. Mina frågeställningar i uppsatsen är:  

 Vad får eleverna ta del av i undervisningen, i lokalhistoria? 

 Går den kunskapen att koppla till historiemedvetande, historia som identitetsbildande, 

historia – en kritisk process och historia – möte med det annorlunda – i ett 

mångkulturellt samhälle? 

 Vilka förutsättningar finns för att eleverna skall få undervisning i lokalhistoria, i de 

tidiga åldrarna? 

 Läser pedagogerna kursplanen i historia? 

 Hur ser pedagogerna på begreppet lokalhistoria? 

 Har det någon betydelse om eleverna har samhörighet till bygden, då området 

lokalhistoria läses i skolan? 

 

Metoden som använts är enkätundersökning och intervjuer. Uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter är: historiemedvetande, identitetsbildning, historia – en kritisk process samt 

historia – möte med det mångkulturella. Samtliga utgångspunkter finns med i kursplanen i 

historia på något sätt. Forskares definitioner på utgångspunkterna är överensstämmande och 
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visar att lokalhistoria inte kan undervisas i skolan om inte begreppen historiemedvetande, 

identitet, den kritiska processen och ett möte med det mångkulturella berörs.  

Det är få pedagoger i undersökningen som har So i sin utbildning, endast tio stycken. Endast 

en av dessa har en kurs i lokalhistoria. Dock undervisar 26 av 28 i lokalhistoria. Flertalet 

pedagoger anser att det finns alldeles för lite material att tillgå och är därför kreativa och till 

verkar material själva men tar också hjälp av sin omgivning. Detta påvisar engagemang hos 

pedagogerna. Nästan samtliga pedagoger i undersökningen säger sig känna till kursplanen och 

vad som står i den när det gäller uppnåendemålet i årskurs fem. Några få kontrollerar att 

eleverna kan dem. Anmärkningsvärt är att det endast är en av alla dessa pedagoger som aktivt 

arbetar med kursplanen. 

Eleverna i min undersökning får undervisning om landskapet och dess tillgångar och hur 

landskapet och byar/stadsdelar har förändrats genom tiderna. Eleverna får släktforska, gå på 

stadsvandringar, ta del av föreläsningar, göra olika studiebesök. Mina teoretiska 

utgångspunkter kan länkas samman med det pedagogerna förmedlar till eleverna. Dock är 

historia – möte med det annorlunda – i ett mångkulturellt samhälle något som de behöver 

utveckla eftersom det är stort fokus på det i den nuvarande kursplanen i historia. Men också 

för att pedagogerna inte anser sig behöva arbeta med det, då de inte har det mångkulturella i 

direkt anslutning till sig men indirekt finns det där. Undersökningen visar också att 

pedagogerna anser att det är av vikt att eleverna känner en viss samhörighet till sin hembygd 

då lokalhistoria läses i skolan. Detta styrks dock inte av forskningen då forskare anser att det 

är mycket viktigt att alla elevers ”egna” historier blir berättade och bekräftade oavsett varifrån 

de kommer. 
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Enkätundersökning     Bilaga 1 

Syftet med enkätundersökningen är att ta reda på hur undervisningen i lokalhistoria 

genomförs på låg- och mellanstadiet. 

1. Vad har du för utbildning? 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

2. Har du fortutbildat dig i någon lokal historiekurs? Om ja, vad innehöll den?  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

3. Känner du till att det står i kursplanen för år 5 att eleverna skall:  

”känna till hembygdens historia och hur denna har format kulturen”? 

 ....................................................................................................................................................... 

4. Läser du kursplanen i historia och tar del av syfte och mål när du undervisar i t.ex. 

lokalhistoria? ....................................................................................................................  

5. Hur kontrollerar du uppnåendet av lärandemålet? (”känna till hembygdens historia och 

hur denna har format kulturen”)  

 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 

6. Vad lägger du i begreppet hembygd/lokalhistoria? 

 ..........................................................................................................................................  
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 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 

7. Undervisar du i hembygdshistoria/lokalhistoria?  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

8. Vad tar du upp i hembygdsundervisningen/lokalhistoria?  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

9. Vad använder du dig av för material/läromedel i 

hembygdsundervisningen/lokalhistoria?  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

10. Finns det möjligheter att göra studiebesök/utflykter? I så fall, vad? 

 ..........................................................................................................................................   

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  
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Vill du medverka i en intervju? Skriv då ditt namn och telefonnummer på raden nedan. Om du 

väljer att delta blir du inte anonym för mig, men din medverkan är ändå anonym i min 

undersökning.  

Namn och telefonnummer: ...........................................................................................................  
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Intervjufrågor     Bilaga 2 

 historiemedvetande Vad lägger du i begreppet historiemedvetande? Vad anser du 

behövs för att skapa ett historiemedvetande hos elever? Hur gör du?  

 Identitetsbildning Vad lägger du i begreppet identitet? Spelar den egna identiteten 

någon roll när man läser lokalhistoria? Spelar det någon roll till förhållandet till sin 

egen historia? Hur gör man när man skapar sig en identitet? Hur på vilket sätt kan du 

hjälpa eleverna att skapa identitet? 

 historia- en kritisk process En forskare anser att när historia skapas sker en 

process, en utvärdering av information, egna erfarenheter och kunskap. Hur på vilket 

sätt kan det vara kritiskt anser du?   

 historia - möte med det mångkulturella Vad lägger du i begreppet mångkulturell? 

Hur tänker du när historia/lokalhistoria skall möta det annorlunda/mångkulturella och 

vidare förankras hos eleverna? Hur viktigt är kulturarvet i undervisningen?  

 Är lokalhistoria viktig i undervisningen? Hur på vilket sätt? 

 Läser du kursplanen i historia och tar del av syfte och mål när du undervisar i 

t.ex. lokalhistoria? 
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 historiemedvetande (vad lägger du i begreppet historiemedvetande) Bilaga 3 

 identitetsbildning (begreppet identitet) 

 historia - en kritisk process (när historia skapas sker en process, en utvärdering av 

information, egna erfarenheter och kunskap, hur på vilket sätt kan det vara kritiskt)   

 historia -möte med det mångkulturella (begreppet mångkulturellt).  
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1. Inledning 


”Historia är en viktig del i all kunskap”
 1
, så inleds den nuvarande kursplanen i ämnet 


historia. Viktig i all kunskap? Ja, vill jag påstå. Så tillvida att det är en del av människans hela 


existens. Vårt förflutna och där vi nu befinner oss idag, är historia i sig. Det är en del av 


framtiden och för att förstå hur komplext det är behöver vi ha historien inom oss och 


dessutom kunna använda oss av den. Historien är inte en berättelse utan många och lyfter 


fram olika perspektiv.  


För mig ligger den lokala historien varmt om hjärtat. Vad finns i min närhet, vad finns runt 


omkring mig? Vad ska vi ha med oss från grundskolan om vår lokala kultur och dess närhet?  


När jag gick i mellanstadiet, för ungefär trettio år sedan, kommer jag ihåg att vi fick gå ut i 


skogen och titta på runstenar. Jag kommer inte ihåg att vi läste om något annat speciellt i 


skolan. Det jag kommer ihåg är, berättelser från mina äldre släktingar. De berättade om hur de 


levde förr.  


Peter Aronsson, professor i historia, skriver om svenskarnas historielöshet. Vi saknar kunskap 


om historiska händelser. Han menar att vi snabbt glömmer vad vi lärt och på så sätt kommer 


vi alltid ha en viss sorts historielöshet.
2
 En historielöshet som jag nu ska undersöka men då 


först och främst den lokala. Hur går undervisningen i lokalhistoria/hembygdsundervisning till 


på låg- och mellanstadiet? 


 


 


 


 


 


 


 


                                                           
1
 http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia, hämtat, 


2010-02-02 
2
 Aronsson 2000: ”Historiekultur i förändring”, i Aronsson P (red.): Makten över minnet. Historiekultur i 


förändring, s. 7 


 



http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia
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1.1 Syfte  


Syftet med uppsatsen är att undersöka hur undervisningen i lokalhistoria genomförs på låg- 


och mellanstadiet. Valet av låg- och mellanstadiet gjordes därför att i kursplanen, i historia, 


finns en måluppfyllelse för år fem som innebär att eleverna skall känna till sin hembygd samt 


hur den har format kulturarvet. 


2. Grundskolans styrdokument  


2.1 Lpo 94 


Enligt 1994 års läroplan för de obligatoriska skolformerna (Lpo 94) är skolans huvuduppgift 


att förmedla kunskap samt att skapa förutsättningar, utgångspunkter så att eleverna skall 


skaffa sig kunskaper och att vidareutveckla dessa. Det är viktigt att eleverna lär sig tänka 


kritiskt och att de ser att det finns olika konsekvenser av olika handlanden.  Skolans 


undervisning skall erbjuda ett historiskt perspektiv, vilket innebär att eleverna skall utveckla 


sin förståelse, förmågan till ett aktivt tänkande
 
 inför sin framtid. Dessutom är skolans 


uppdrag att eleverna skall bli medvetna om att alla nya kunskaper och insikter de förser sig 


med, är förutsättningar för den personliga utvecklingen.
3
   


2.2 Kursplanen för historia 


I kursplanen för historia beskrivs historieämnet som en ”viktig del i all kunskap”
 4


. Ämnet 


historia som sådant, skall utveckla kunskaper som möjliggör att människor skall se händelser i 


vår samtid som ett led i en historisk process. Syftet med historia i utbildningen är att det skall 


utveckla ett analytiskt- och ett kritiskt tänkande, vilka skall vara redskap för att förstå, samt 


förklara vårt samhälle och vår kultur. Undervisningen i historia utvecklar en kulturell identitet 


med utgångspunkt i kulturarvet som överförs från generation till generation.
5
 


 


  


                                                           
3
Utbildningsdepartementet 1994, s. 7 


4
 http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia, hämtat, 


2010-02-02 
5
 http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia, hämtat, 


2010-02-02 



http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia

http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia





4 
 


Vidare kan man läsa om vår tids utveckling och hur historia som ämne skall karaktäriseras 


och byggas upp. Varje dag skapas historia, både i stora och små sammanhang. Tillsammans 


med sin familj, hembygd, sin släkt och sitt land skapas en egen historia.  


 


”[…]Kunskaper om denna ger förståelse för människor och deras livsvillkor 


under skilda epoker och därmed referensramar för förståelse av skeenden i nuet 


och förväntningar inför framtiden. Genom att studera historia och knyta ihop 


generationers erfarenheter kan en djupare kulturell identitet utvecklas. I en 


gemensam referensram ingår kunskaper om den egna historien, hembygdens 


historia och grunderna i den svenska och nordiska historien”.
6
 


  


Skolans historieundervisning skall sträva mot att eleverna ”förvärvar ett 


historiemedvetande”
7
. Detta innebär att det skapar gynnsammare förutsättningar för att tolka 


händelser och utvecklingar i samtiden och skapar en beredskap inför framtiden. Skolans 


strävan i sin undervisning i historia innebär också att eleverna skall öka sitt kunnande om 


kulturarvet, vilket skall bidra till att utveckla den egna identiteten. Vidare står att läsa om att 


utveckla sin förmåga att se olika historiska mönster och utvecklingslinjer. Dessutom är 


utvecklandet av förmågan viktigt för att kunna använda historien som en sorts verktyg då en 


förståelse skall göras av andra ämnen.
8
   


 


Ett av målen (målen uttrycker vad eleverna skall ha uppnått när de lämnar årskursen) som 


eleverna skall ha uppnått i slutet av år fem är: ”Eleven skall  


– känna till hembygdens historia och hur denna har format kulturen”
9
 


Historieundervisningen skall medvetandegöra orsaker, samband och påverkan genom olika 


epoker. Alla företeelser som elever kommer i kontakt med, skolan, samhället och närmiljön 


skall ges en historik bakgrund, dessutom skall det sättas in i övergripande kontexter.
10


 


                                                           
6
   http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia, hämtat, 


2010-02-02 
7
  http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia, hämtat, 


2010-02-02 
8
 http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia,  hämtat, 


2010-02-02 
9
 http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia, hämtat, 


2010-02-02 
10


  http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia, hämtat, 


2010-02-02 



http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia

http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia

http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia

http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia

http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia
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2.3 Skolverket kommenterar kursplanerna och betygskriterierna 


År 2000 kom de reviderade kursplanerna och betygskriterier för grundskolan. Kursplanerna 


och betygskriterierna bygger på Lpo 94. Materialet som skolverket kommenterar beskriver 


hur de på olika sätt har utvecklats, renodlats samt uppdaterats. 


Kursplanen i historia är i likhet med Lpo 94, vilket innebär att historia skall studeras i 


perspektivet då – nu – sedan. Men detta har vidgats, då man framhåller vikten av att all 


kunskap skall ha en historisk dimension. Därför måste ämnet historia som sådant lyftas fram 


och förbättra kvaliteter. Detta för att möjliggöra överförandet av det historiska och analytiska 


synsätt till samtliga kunskapsområden.
11


 


En central tanke i kursplanen är att de grundläggande begreppen skall kunna identifieras både 


i kursplanens olika delar samt i läroplanen. Begreppen som beskrivs är historiemedvetande, 


kulturarv, historisk förståelse, interkulturellt perspektiv, analytiskt betraktelsesätt och ett 


kritiskt tänkande. 
12


  


Då vi lever i ett heterogent samhälle präglas vi till en större kulturell mångfald. Begreppen 


kulturarv, hembygd och gemensamma referensramar får därmed en förändrad innebörd. Den 


nuvarande kursplanen utgår från ett samhälle med kulturell mångfald. Kunskapen om 


kulturella minoriteter och dess situation och framväxt har fått en tydligare framtoning. 


Avsikterna i kursplanen är att ”vår tid måste speglas i all historieundervisning”
 13


. 


 


3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 


3.1 Historiemedvetande 


Den tyske historiedidaktikern Karl-Ernst Jeismann introducerade begreppet 


historiemedvetande år 1979. Det primära var då att belysa den komplexa relation som 


föreligger mellan tolkningen av det förflutna och av en förståelse av rådande situation samt 


perspektivet på framtiden. 
14


 


Jeismann presenterade sin definition av historiemedvetande på följande sätt:  


                                                           
11


http://www.google.se/search?hl=sv&source=hp&q=Grundskolan+Kommentarer+till+kursplaner+och+betygskr


iterier&btnG=Google-sökning&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=, hämtat, 2010-04-20 
12


http://www.google.se/search?hl=sv&source=hp&q=Grundskolan+Kommentarer+till+kursplaner+och+betygskr


iterier&btnG=Google-sökning&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=, hämtat, 2010-04-20 
13


http://www.google.se/search?hl=sv&source=hp&q=Grundskolan+Kommentarer+till+kursplaner+och+betygskr


iterier&btnG=Google-sökning&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=, hämtat, 2010-04-20 


 
14


 Karlsson 2004: ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, i Karlsson K-G & Zander U (red.): Historien är 


nu. En introduktion till historiedidaktiken, s. 45 



http://www.google.se/search?hl=sv&source=hp&q=Grundskolan+Kommentarer+till+kursplaner+och+betygskriterier&btnG=Google-s%C3%B6kning&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=

http://www.google.se/search?hl=sv&source=hp&q=Grundskolan+Kommentarer+till+kursplaner+och+betygskriterier&btnG=Google-s%C3%B6kning&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=

http://www.google.se/search?hl=sv&source=hp&q=Grundskolan+Kommentarer+till+kursplaner+och+betygskriterier&btnG=Google-s%C3%B6kning&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=

http://www.google.se/search?hl=sv&source=hp&q=Grundskolan+Kommentarer+till+kursplaner+och+betygskriterier&btnG=Google-s%C3%B6kning&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=

http://www.google.se/search?hl=sv&source=hp&q=Grundskolan+Kommentarer+till+kursplaner+och+betygskriterier&btnG=Google-s%C3%B6kning&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=

http://www.google.se/search?hl=sv&source=hp&q=Grundskolan+Kommentarer+till+kursplaner+och+betygskriterier&btnG=Google-s%C3%B6kning&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
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1. ”Historiemedvetande är den ständigt närvarande vetenskapen om att alla 


människor och alla inriktningar och former av samliv som de skapar existerar i 


tid, det vill säga de har en härkomst och en framtid och utgör inte något som är 


stabilt, oförändligt och utan förutsättningar.  


 


2. Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, 


förståelse för 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 människan i samhället”. 
15


 


 


Bernard Eric Jensen, dansk historiedidaktiker, menar att flera historiedidaktiker använder 


Jeismanns definitioner som utgångspunkter när de ska definiera begreppet 


historiemedvetande. Jensen själv använder sig av fem olika processer som han anser är viktiga 


för att skapa sig en historisk medvetenhet. Dessa är:  


 ”Historiemedvetande som identitet 


 Historiemedvetande som mötet med det annorlunda 


 Historiemedvetande som socio-kulturell läroprocess 


 Historiemedvetande som värde- och principförklaring 


 Historiemedvetande som berättelse” 
16


 


 


Jensen anser att historiemedvetandet är en berättelse, där människor konstruerar sitt liv och 


andras liv med hjälp av förståelse för konkreta och specifika händelser, vilket leder till 


förståelse för människor olika levnadsvillkor förr och nu.  Men det allra viktigaste anser 


                                                           
15


 Jensen 1997: Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik”, i Karlegärd C & Karlsson K-G 


(red.): Historiedidaktik, s. 51 
16


 Jensen 1997: Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik”, i Karlegärd C & Karlsson K-G 


(red.): Historiedidaktik, s. 74 
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Jensen är, att människor blir medveten om sin egen delaktighet i att skapa historia i och med 


att vi existerar.
17


 


Ytterligare en Jensen har inspirerats av Jeismanns teorier, Sven Sodring Jensen. Denne Jensen 


beskriver historiemedvetande som: 


”En närvarande visshet om att människan, alla samhällsinstitutioner och alla 


samlevnadsformer existerar i tid, att de alltid har ett ursprung och en framtid, och att 


de inte är uttryck för något som är stabilt, oförändligt och utan förutsättningar.” 
18


 


Karlsson anser att det är viktigt att ett historiemedvetande inte enbart handlar om dåtiden, utan 


att utgångspunkten är dåtid. Tillsammans med dåtiden utgör historiemedvetandet en mental 


process som den nutida människan skall orientera sig igenom, med hjälp av historiska 


kunskaper och erfarenheter. Till detta läggs förväntningar på en framtida utveckling av 


specifik sort.
19


  


 Kim Salomon, docent i historia, menar att det historiska medvetandet, inte skall jämföras 


med kunskap om det förgångna. Det ett medel för att förstå vår samtid och för att förutse 


eftervärlden. Tillsammans med det förflutna, framtiden och samtiden utgör de elementen i ett 


historiskt medvetande. Ett historiskt medvetande är en generell kategori som därmed täcker 


alla former av ett historiskt tänkande.
20


  


Nils Gruvberger, lokalhistorisk forskare, anser att det är viktigt att arbeta med lokalhistoria i 


skolan om man ska utveckla ett historiemedvetande. Historiemedvetande är en tolkning av 


sambandet mellan då, nu och sedan. Detta påpekas också av Salomon.
21


Det är betydelsefullt 


att öka kunskaperna om det egna samhället och regionen, då samhället blir integrerat med 


andra länder.
22


 Detta påpekas också av Magnus Hermansson Adler, universitetslektor i 


ämnesdidaktik med särskild inriktning mot historia, han skriver att det är tvunget ”att förstå 


                                                           
17


 Jensen 1997: Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik”, i Karlegärd C & Karlsson K-G 


(red.): Historiedidaktik, s. 74-75  
18


 Karlsson 2004: ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, i Karlsson K-G & Zander U (red.): Historien är 


nu. En introduktion till historiedidaktiken, s. 45 
19


 Karlsson 2004: ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, i Karlsson K-G & Zander U (red.): Historien är 


nu. En introduktion till historiedidaktiken, s. 52 
20


 Salomon 1995: ”En plädoajé för emanicipatorisk historieundervisning”, i Edgren L & Österberg E (red.): Ut 


med historien. Historieundervisningens uppgifter idag, s.128-129 
21


 Salomon 1995: ”En plädoajé för emanicipatorisk historieundervisning”, i Edgren L & Österberg E (red.): Ut 


med historien. Historieundervisningens uppgifter idag, s.128-129 
22


 Gruvberger 1997: ”Lokalhistoria och historiemedvetande”, i Olausson P (red.): Att se det stora i det lilla. 


Rapport från en kontaktkonferens i lokalhistoria i Karlstad.  
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sin egen närmiljö och de människor som verkar och har verkat där är nödvändigt i en tid av 


kraftig migration” 
23


  


3.2 Identitetsbildande 


Jensen inleder sin tolkning av historiemedvetande med att detta är en del av en process som 


bl.a. är identitetsbildande. Han menar att identiteten nära sammankopplas med hans andra 


punkt: ”historiemedvetande som mötet med det annorlunda” 
24


 då han anser att identitet 


skapas genom speglingar. Identitet skapar sitt sammanhang i tid och rum. Om människan 


skall känna samhörighet, krävs en upprättad relation mellan framtidsförväntan, 


nutidsförståelse och dåtidstolkning. 
25


 Detta skriver också Martin Alm, forskare och lärare, 


identitet och historiemedvetande hör samman med varandra. Vi lever i tiden och måste förstå 


oss själva i tiden. Det är därför som det förflutna bör bindas samman med nutiden och 


framtiden för att existera.
26


 


För att synliggöra identiteten krävs det att människan förstår sin roll i sammanhanget, detta 


sker i sambandet med hur människorna och samhället fungerar. Förhållandet till sin egen 


historia är grunden för identiteten. När man kan svara på frågor som: Varifrån kommer jag? 


Vart ska jag gå? Vem är jag? Då först är identiteten synliggjord.
27


 


Enligt Jensen kan skolans historieundervisning inte undgå att jobba med historiemedvetande 


som identitet samt som möte med det annorlunda. Dock menar han att det kan göras på flera 


olika sätt, dolt och indirekt, tillgängligt och direkt, öppet och sökande eller handfast och 


ensidigt. Med denna teori ställer sig Jensen frågan: ”Kan man tala om skolan som en 


kvalificerande läromiljö när den behandlar identitet och mötet med det annorlunda?”. 


28
Jensens inställning är, att det är möjligt, om man behandlar frågan/frågorna på djupet. Att 


utveckla kunskapen om den egna identiteten och om andras identitet är enligt Jensen 


kvalificerade undervisning. Det är dock viktigt att utgå från oss själva och de andra, som en 


förbindelse i nedärvda sedvanor och olika verkanshistorier. 


                                                           
23


 Hermansson Adler 2009, s.234  
24


 Jensen 1997: Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik”, i Karlegärd C & Karlsson K-G 


(red.): Historiedidaktik, s. 74 
25


 Jensen 1997: Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik”, i Karlegärd C & Karlsson K-G 


(red.): Historiedidaktik, s. 75-76.  
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Skolans historieundervisning är komplext, då identiteten och mötet med det annorlunda 


påverkar elevernas vetande och insikt vilket medför att det berör känslor och elevernas 


åsikter, skriver Jensen. Utifrån detta ställer han då frågan: ”Kan skolan också på denna punkt 


vara en kvalificerande läromiljö?”
29


  


Anna Wallette, forskarstuderande, beskriver identitet något som är i ett stort behov att 


tydliggöras, eftersom vi lever i en förändlig värld. Många söker sina identiteter med hjälp av 


att gå tillbaka och anvisa till historiska gemenskaper med människor från förr och nu. 


Identiteter påvisar en samhörighet, både inom kulturen och nationen/religionen. Med detta 


menar Wallette, det kollektiva medvetandet, samt att kommunikationen ger en kulturell 


identitet, vilket utgör gemensamma värderingar i ett gemensamt tankemönster.
30


 


Historikern Ulf Zander, beskriver identitetsbegreppet som individualiserat, d.v.s. det går inte 


att byta ut. Du har en identitet, eftersom du har ett personnummer, namn, kön, födelseort m.m. 


Dessutom finner han begreppet som ett fortlöpande sammanhang i tid och rum. Med detta 


anser Zander, kan individen finna likheter med andra i sig själv, vilket skulle påvisa 


singularitet och en existerande tillvaro. Efter detta söker individer sig till likasinnade 


personer. Vidare skriver Zander att med ovan beskrivna identitetsbegrepp inte framgår 


huruvida historiens betydelse har för själva identitetsbildande. Men han påpekar att man inte 


kan bortse från vardagslivet, som faktiskt grundar sig på historiska erfarenheter som vi 


dessutom inte kopplar samman med vardagen.
31


  


Zander beskriver identitetsbegreppet något som aktivt bearbetas eller skapas. Dock behöver 


det inte vara något oändligt, eftersom individer, såsom olika klasser, män, kvinnor, kulturer, 


nationer eller generationer kan söka, mista, få eller ha en identitet. Dessutom kan de försöka 


hålla fast vid en gammal identitet.
32


 


3.3 Historia – en kritisk process 


Då ett historiemedvetande skapas, innebär också att det sker en process, en utvärdering av 


information, egna erfarenheter, och kunskap, anser Sirkka Ahonen, fil. dr och lektor. 
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Utgångspunkten är, att den historiska kunskapen har sin kunskapsteori, det vill säga, läran om 


vad man kan veta och hur man kan nå kunskap.
33


  


Karlsson skriver om hur historiekulturen kan analyseras både processuellt och strukturellt. 


Man får ett historiskt djup och en bredd på den samhälliga nivån, hur det är uppbyggt och 


vilken utveckling som har skett och sker. Ur ett processuellt perspektiv anser Karlsson att 


historia troligen inte alltid har berättats, förmedlats på samma sätt som idag. Dessutom inte av 


samma anledningar, eftersom det inte fanns den multimodalitet(tv, internet) som finns idag, 


som fanns för femtio år sedan. Detta spelade en stor roll, då historieundervisningen i skolan 


spelade en större roll då, än idag. Betydelsen för historieberättandet inom familjen var mer 


utbrett och hade en mycket stor inverkan på människor för femtio år sedan.
34


  


Villkoren för historieförmedling, ur ett strukturellt perspektiv, är skiftande för olika 


samhällen. Skillnaderna är relaterande till olika samhällstrukturer, de som hänger samman 


med den politiska maktens syn på och själva användandet av historia. Hur historia förmedlas, 


beror mycket på individer och grupper i en samhällsstruktur. Alla grupper (hög- och 


lågutbildade, olika etniciteter, män och kvinnor, pensionärer och ungdomar) har olika 


dimensioner och förhållningssätt till historien. Att förmedla historia är en process, som i säg 


skapar globalisering, multikulturalism och regionalisering. Det gör det svårt att endast utgå 


från svensk, en nationell nivå. En hypotes är enligt Karlsson, är att de som innehar styret i ett 


samhälle, då också skulle ha företrädet till nyttjandet och dess tolkning.
 35


 


3.4 Möte med det annorlunda – ett mångkulturellt samhälle 


Historieundervisningen skall bygga på en stor lokal frihet. Elevernas väsentliga behov skall 


stå i centrum, såväl för infödda elever som invandrade elever. Ett elevaktivt och undersökande 


arbetssätt skall vara i centrum. Hermansson Adler föreslår en innehållsstruktur med tre 


historiska byggstenar. Dock med en gemensam bas av lokalhistoria. Dessa tre historiska 


byggstenar är:  


1.”Frihet och förtryck – exempelvis framväxten av den frie bonden, 


folkrörelsernas utveckling, parlamentarismen, demokratiska och odemokratiska 


ideologier, Sverige – ett historiskt invandrarland…  


                                                           
33


 Ahonen 1997: ”Historia som en kritisk process” i Karlegärd C & Karlsson K-G (red.): Historiedidaktik, s. 


115-116 
34


 Karlsson 2004: ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, i Karlsson K-G & Zander U (red.): Historien är 


nu. En introduktion till historiedidaktiken, s. 36 
35


 Karlsson 2004: ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, i Karlsson K-G & Zander U (red.): Historien är 


nu. En introduktion till historiedidaktiken, s. 37-38 







11 
 


2. Makt och moral – exempelvis krig, våld och konfliktlösningar i historien, den 


så kallade normala människan och synen på främlingen, sanning och lögn i 


politiken, den moderna människans ansvar… 


3. Kultur och teknik – exempelvis jordbrukssamhällets teknologi i jämförelse 


med andra kulturer, kapitalismens utveckling, industrialiseringen…”
36


 


Samtliga tre punkter utgör två delar, detta för att inte få ett alltför ensidigt innehåll. 


Hermansson Adler menar att det finns en spänning mellan motsatserna i de tre punkterna. 


Denna spänning kan överbryggas och förtydligas genom jämförelser med olika exempel från 


andra epoker och kulturer. Detta skall studeras ur ett tematiskt samt ett kronologiskt innehåll. 


Dessutom skall det formas utifrån de lokala förutsättningarna. Tyngdpunkten skall ligga på 


lokalhistoria. I samtliga tre punkter tydliggörs människans medvetande. Ett medvetande om 


att historien har en betydelse för förståelsen av den kollektiva eller den individuella samtiden. 


Mot bakgrund att Sverige är ett mångkulturellt samhälle, är detta av stor vikt. Utgångsläget 


skall vara närsamhällets historia och dess kopplingar till den globala, nordiska och den 


svenska historien.
37


   


Anders Högberg, doktorand och antikvarie skriver om att historieundervisning handlar om att 


möta människor. Ett möte med människor som skapar sig ett liv och en plats här och nu, 


oavsett människors etniska eller kulturella tillhörighet samt ej heller om de betraktas som 


”etniska svenskar” eller ”invandrare”.
38


  


Enligt Högberg är kulturarv varken bra eller dåligt, det är användningen av det som 


bestämmer. Då han menar att det handlar om att hitta former för användandet och detta skall 


sättas i relation till historia i dagens mångfaldskola. Detta skall då göras på ett sätt som man 


tycker är bra men också på ett sätt som kritiserar det man tycker är dåligt. Om det skall kunna 


göras måste de processer som är meningsfulla och tillför kulturarvet diskuteras. Högberg 


anser att det är betydelsefullt att diskutera vilka värden som läggs i påståenden om det 


förgångna samt vad man vill uppnå med dessa.
39
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David Mellberg, gymnasielärare, har gjort intervjuer med historielärare på fyra grundskolor i 


Rosengård, 2003. Frågan han ställde var: ”Vad händer i klassrummet när läraren möter 


elever med andra historiska berättelser och med ett annat historiemedvetande?”
40


 Mellbergs 


slutsatser och tankar om undervisning i en multietnisk skola är att utgångspunkten måste vara 


att den egna identiteten har en betydelse för innehållet. Alla elever skall erbjudas möjligheter 


att undersöka ”sin” historia. Även om den är som Mellberg uttrycker det ”mystisk och 


nationalistisk”. Eleverna skall också få arbeta med den egna historien, varför flyttade vi till 


Sverige? Dessutom anser han att elever skall få arbeta och studera ur olika perspektiv aktuella 


konfliktområden som de har i sitt medvetande. Det är också av betydelse att de får ta del av 


den svenska historien och hur det svenska samhället har byggts upp samt hur det har 


utvecklats till ett mångkulturellt samhälle.
41


 


3.5 Tidigare forskning 


Nanny Hartsmar undersökte 2001 grundskoleelevers historiemedvetande i sin avhandling 


HISTORIEMEDVETANDE – Elevers tidsförståelse i en skolkontext. Syftet var att gestalta och 


förklara grundskoleelevers historiemedvetande samt att undersöka vilka förutsättningar som 


finns för att utveckla ett historiemedvetande.
42


 Hartsmars slutsats är att skolans styrdokument 


och dess formuleringar inte efterlevs praktiskt. Det saknas en plan för att utveckla elevernas 


historiemedvetande. Hartsmar menar att undervisningen präglas av en kronologisk tidsaxel 


och därmed blir historien enkelriktad. Historiemedvetandet har en dubbelriktad betydelse 


genom ett då – nu – sedan perspektiv. Undervisningens innehåll är ofta valt efter ett visst 


läromedel. För att utveckla elevers historiemedvetande är det viktigt att det sker en 


problematisering mellan ”den lilla historien” och ”den stora historien”.
43


 Det är också av stor 


vikt att eleverna har kännedom om hur stoffet och dess innehåll skall ordnas samt hur det kan 


relateras till begreppen: utveckling, förändring, orsak, verkan och kontinuitet.
 44


  


 


Arbetet med släkthistoria och närmiljön i skolan kräver en omvänd kronologi. Vilket innebär 


att de yngsta eleverna får den ”stora historien” bakifrån och den ”lilla historien” tas med 


utgångspunkt här och nu. Detta blir då en omvänd kronologi. Hartsmar menar att det inte 


finns någon genomtänkt syn på hur den ”lilla historien” och den ”stora historien” hänger ihop. 
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Därmed tenderar tidsförståelsen att stanna vid jämförelser, ”så var det då” och ”så är det nu”. 


Reflektioner saknas om orsak och verkan, vilket får konsekvenser för historiemedvetandet.
45


   


 


Kenneth Nordgren, forskare, skriver om det mångkulturella samhället i sin avhandling, Vems 


är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige. 


Han behandlar bl.a. frågan ”Vilken uppgift har skolämnet historia i dagens mångkulturella 


samhälle och vilken historia formulerar det?”
46


 Nordgren menar att det finns flera viktiga 


slutsatser om man ser ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Studier som han har gjort visar att 


förståelse av vår samtid påverkas av de olika historiekulturerna som vi tillhör. Detta visar att 


ett historiemedvetande är en kompetens. En kompetens som hjälper till när vi ska värdera och 


tolka olika handlingar och händelser. Om skolan skall arbeta utifrån perspektivet 


historiemedvetenhet så behövs även historiebruk och historiekulturer studeras. Vilket 


utvecklar elevernas förmåga att hitta/söka historiebruk i nutid och på så sätt få ett eget 


perspektiv på andras historiemedvetande samt det egna historiemedvetandet.
47


 Önskvärt är 


också att skolan bör fundera hur olika historiekulturer kan utnyttjas i undervisningen, då 


läroböcker idag är uppbyggda av ”kollektiva expertberättelser om vad som är 


epokskapande”
48


. Dessa berättelser behövs komplettras med ett integrerat 


migrationsperspektiv men också med samhällets mångkulturella historia.
49


  


 


Nordgrens undersökning visar också vikten av att elever får ”sin” egen historia berättad och 


bekräftad, där skolan fyller funktionen som en arena och eleverna får göra sina röster hörda.
50


 


3.6 Begreppet ”historia” och dess innehåll 


Begreppet ”historia” definieras i Nationalencyklopedin något som är en förfluten verklighet 


beskriven och utforskad, då den inte finns kvar. ”Historia” undersöks med hjälp av olika spår 


som människor och samhällen har lämnat efter sig och har nedtecknats sedan antiken.
 51


 Detta 


skriver också Hermansson Adler om. 


Hermansson Adler skriver att begreppet historia som sådant, härleds tillbaka till det antika 


Grekland och kommer av det grekiska ordet histori, som enligt Hermansson Adler betyder 
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ungefär som insamling och bearbetning av erfarenheter.
52


Thomas Lindkvist, docent i historia, 


anser att begreppet historia är den faktiska kunskapen som man skaffat sig genom utfrågning 


eller genom undersökning. Men det är också en berättelse om vad man lärt och om vad man 


har hört talas om.
 53


 Lindkvist
54


 skriver likt Hermansson Adler
55


 som anser att den empiriska 


erfarenheten är helt avgörande för själva begreppet historia, då historia har beröringspunkter 


med forskning, kunskap och berättelse.  


Sven Lilja är professor i historia, skriver om historia som mångtydigt. Lilja menar att det 


omfattar historiska händelser i förgången tid, vilka inte har några begränsningar i tid och rum 


dock inte heller till bestämda historiska fenomen. Universum har en historia i sig, liksom 


varje individ i ett samhälle.
56


 Själva ordet historia också kan avse ”studiet av det förgångna”
 


57
. 


Eva Queckfeldt, universitetslektor, skriver om våra kunskaper om det förflutna, stort som 


smått och menar att det abstrakta till det vardaglig är “historia”. Vad man lär sig är mycket 


olika från person till person. Vidare skriver hon om, att man som person kan komma från ett 


helt historielöst hem till att komma från en familj som kan sin historia, de delar med sig av 


den egna kulturen och det egna landet, böcker som de har läst och till och med ”mormors 


recept på kakor”
58


 


Det är svårt att hitta personer som helt saknar intresse för det förflutna. Nästan alla människor 


samlar på någon form av minnen från olika epoker under sin tid livet. Betyg och fotografier är 


exempel. Det är inte bara familjen och skolan som är de enda källorna till lärdom om det som 


varit. Det finns många som läser historiska romaner och olika serietidningar ur olika 


historiska perspektiv och motiv.
59


  


Zander skriver om historia på tre olika nivåer: fakta, tolkning och medvetande. Historia som 


fakta tillämpas av historiker och andra vetenskapsgrenar. Arkivstudier och olika historiska 
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undersökningar. Den historiska tolkningen är dels att relatera nya historiska fakta till redan 


befintlig kunskap, samt att ”låta historisk fakta bli en del av ett dåtida sammanhang genom att 


söka frigöra sig från sin egen tids värderingar”. Med detta menar Zander att man ska undvika 


den ”kronologiska imperialismen”.
60


 Enskilda händelser får en förutbestämd betydelse och 


därefter placerar historikern händelserna i en viss ordning. Syftet enligt Zander är att markera 


ett tidsmässigt avstånd mellan dåtid och nutid. Med hjälp av teoretiska och med empiriska 


avgränsningar blir det en tydlig början och ett pregnant slut då historiska händelser skall 


tolkas. Historia som medvetande, menar Zander är nuets funktion och dess intressen som 


bestämmer tolkning av det förgångna samt olika förväntningar som ställs på framtiden.  


Vidare menar han att, då historien uppfattas som närvarande i nuet, först då, blir den bekväm 


och trygg till vår tid.
61


 


Karlsson skriver om ett ointresse för historia i Sverige. Han menar att detta kanske skulle bero 


på att Sverige stod utanför andra världskriget och dess föreställningar som gav upphov till 


ointresset.
62


 Vidare skriver han om bristande historisk identitetsgrund som istället riktades 


mot framtiden, då välståndet som mål. Detta nådde sin kulmen under åren efter 1980 års 


läroplan för grundskolan. Eftersom rubriken ”Människans verksamhet – tidsperspektivet” 


skulle integreras med ämnens som samhällskunskap, religionskunskap och geografi. Här 


menar Karlsson att det ämne som fick mest med uppmärksamhet var ämnet samhällskunskap 


och historieämnet blev obetydligt.
63


 


3.7 Historieundervisningen i grundskolan 


Hermansson Adler skriver att undervisningen ofta präglas av det genetiska perspektivet, där 


många elever noterar historiska händelser på sin egen tidslinje. Dock är nu denna tidslinje 


bruten. Då grundskolan idag, endast gör nedslag i historien som ett fristående ämne, har 


eleven oftast inget samband och därmed ingen bakgrundskunskap som binder samman 


nedslagen. Dessutom läser eleverna inte alltid läser i kronologisk ordning, vilket medför stora 


krav på pedagogens bakgrundsinformation till eleverna.
64


  


Historia som undervisningsämne och som vetenskap är begränsad. Det är vad en människa 


varit med som social person och inte som biologisk person, därmed är historiens objekt, alltså 
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den sociala individen. Det allmänna med historieundervisningen i skolan är att behandla 


samhällen, dock än viktigare att se samhällen som helheter, historieundervisningen måste vara 


relaterat till samhället i dess helhet. Ämnet historia kan framstås som vagt, därför är det 


viktigt med helhetstolkningar, anser Lindkvist
65


 Likt Lindkvist skriver också Hans De Geer, 


forskare och professor, vikten av en helhet i historieundervisningen. De Geer anser att det 


också är viktigt att utveckla ett analyserande sinnelag, vilket skall gynna individens 


emancipation.
66


  


En annan Lindqvist är Gunilla Lindqvist, fil. dr i pedagogik, anser att det finns behov inom 


skolan att levandegöra historien. Historieundervisningen i skolan kan göras genom 


gestaltning, tematisering samt berättande, vilket får en lustfylld inlärning anser Lindqvist.
67


 


Lindqvist får medhåll av Hermansson Adler vikten av att levandegöra historien, då han anser 


att rollspel är av stor betydelse för elevers lärande, med fokus på kunskapsförmedling som är 


byggd på upplevelse av historien.
68


  


3.8 Begreppet lokalhistoria 


Nationalencyklopedin definierar lokalhistoria på följande sätt: ”lokalhistoria, ett geografiskt 


begränsat områdes historia, såsom en by, en socken, en stad eller en kommun”.
69


  


Lokalhistoria förknippas främst med studier som berör processer och aktörer till de lokala 


utgångspunkterna. Detta skulle då innebära att lokalhistoria beskriver en sorts ”historia 


underifrån”.
70


 Vilket då betyder att ”historia underifrån” skulle vara att den skildrades från ett 


bonde- och industrisamhällets villkor. Men lokalhistoria kan också utgå från det moderna 


samhällets villkor.
71


 Knut Kjeldstadli, norsk historiker, menar att studiet av lokalhistoria kan 


användas i två olika övergripande syften. Det ena är: lokalhistoria och det andra är: 


undersökningar på lokal nivå. Lokalhistoria är det fält där man intresserar sig för ett speciellt 


lokalsamhälle och fenomen i detta samhälle för dess egen skull. Undersökningar på lokal nivå 


avser man att undersöka en större allmän fråga. Dock tar man utgångspunkten på lokal nivå.
72
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Anna Götlind, docent i historia och Helena Kåks, etnolog och doktorand skriver att 


definitionen av vad lokalhistoria är och kan förväntas vara, till viss del är gammalmodig om 


den ses ur detta perspektiv: 


”lokalhistorikern arbetar däremot med allmängiltiga frågeställningar på 


nationell eller till och med internationell nivå. Forskningen hämtar visserligen 


materialet från hembygden men syftet är att förklara ett problem som gäller 


hela landet eller kanske västerlandet i stort vid denna tid…”
73


 


En modernare definition enligt Götlind och Kåks är den som Örebros Universitet använder sig 


av: 


”Lokalhistoria är vetenskapligt underbyggd forskning om politiska, ekonomiska, 


sociala eller kulturella förhållanden, förändringar och samband i ett likalt 


avgränsat område, skriven för och förankrad hos befolkningen i detta område.” 


74
 


Att föra samman den akademiska forskningen med hembygdsforskningen är fruktbart. Då 


yrkeshistoriker bidrar med hantverkskunnande som gör undersökningen prövbar och 


hembygdsforskaren som innehar en djup kunskap om bygden. Självklart kan lokalhistoria 


skrivas både av och för personer som inte är en del av det lokala samhället som undersöks. 


Det lokalhistoriska perspektivet bör betraktas som ett av flera vetenskapliga perspektiv som 


kan grundläggas på det förflutna.
75


 


 


3.9 Lokalhistoria i undervisningen 


Lokalhistoria skall utgöra basen i ämnet historia. Det är en förutsättning för elever att skapa 


förståelse för hur vårt mänskliga liv har förändrats över tid. Detta kan endast göras om 


lokalhistoria utgör grunden. Lokalhistoria behöver inte vara hembygdens historia. Den lokala 


historien skall skildra utgångspunkterna för det mänskliga livet och för att skapa förståelse för 


hur det mänskliga livet sett ut över tid, så bör den lokalhistoriska undersökningen byggas på 


en helhetssyn. En helhetssyn, som innebär att olika aspekter tas i beaktning, från orten eller 


området. Dessa aspekter är: politiska, ekonomiska, sociala, geografiska.
76
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Hans Nilsson, professor i historia, anser att det finns problem när pedagoger arbetar 


lokalhistoriskt. Han menar att det finns olika kunskapssyn. En kunskapssyn som går ut på 


snabb och effektiv inlärning. Att arbeta med lokalhistoria är tidskrävande och med den 


kunskapssynen uppstår problem. Dessutom är det mycket enklare att ställa frågor och utgå 


från en lärobok än att anpassa fakta från nuet och verkligheten. Det största problemet att 


arbeta med lokalhistoria är, oviljan att samarbeta pedagoger emellan.
77


  


Undervisningsmaterialet i skolorna varierar, men finns på varje skola eller bibliotek. Saknas 


material finns det vanligtvis något att hämta hos kommunen. Flera kommuner beskriver sin 


historia i en Kulturmiljövårdsplan, som kan användas som en utgångspunkt för den lokala 


undervisningen. Därutöver finns också material att tillgå som: 


 ”konkret material i form av vägar, bebyggelse, arbetsplatser, minnesmärken, 


kyrkor… 


 muntligt material i form av minnen, traditioner, seder och vanor 


 litterärt material i form av kartor, tidningar, fotografier och lokalhistorisk 


litteratur”.
 78


 


4. Frågeställning 


Utifrån mina teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning, är mina frågeställningar 


följande:  


 Vad får eleverna ta del av i undervisningen, i lokalhistoria? 


 Går den kunskapen att koppla till historiemedvetande, historia som identitetsbildande, 


historia – en kritisk process och historia – möte med det annorlunda – i ett 


mångkulturellt samhälle? 


 Vilka förutsättningar finns för att eleverna skall få undervisning i lokalhistoria, i de 


tidiga åldrarna? 


 Läser pedagogerna kursplanen i historia? 


 Hur ser pedagogerna på begreppet lokalhistoria? 


 Har det någon betydelse om eleverna har samhörighet till bygden, då området 


lokalhistoria läses i skolan? 
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5. Metod  


För att få reda på mina frågeställningar har jag valt två metoder. Metoderna som jag använder 


mig av är, enkätundersökningar och intervjuer. Intervjuerna har jag spelat in på band och 


sedan transkriberat.
79


 Jag har valt båda metoderna därför att användning av flera 


undersökningsmetoder gör att jag kan tränga djupare i ämnet. Detta styrks också av Staffan 


Stukát. Han anser att flera metoder kan komplettera varandra och på så sätt få ett område mer 


belyst.
80


 Min undersökning är kvalitativ. En kvalitativ undersökning som jag kommer att tolka 


och förstå de resultat som kommer fram.
81


  


Jag har utgått från mina frågeställningar, teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning, då 


jag gjorde enkätundersökningen och intervjuerna. 


Jag har tillfrågat fyra stycken låg- och mellanstadieskolor i en mellansvensk kommun om de 


vill medverka i min enkätundersökning. Jag delade ut 44 stycken enkäter fördelade på dessa 


fyra skolor. 28 enkäter besvarades, ett bortfall på 36 %. Samtliga pedagoger undervisar på 


låg- och mellanstadiet. Valet av låg- och mellanstadiepedagoger har jag gjort därför att, i 


kursplanen i historia och ett av målen som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte 


skolåret är att: ”eleven skall känna till hembygdens historia och hur denna har format 


kulturen”
82


. 


Strukturen på min enkätundersökning är öppen.  Med öppna frågor finns många fördelar, man 


kommer åt vad som är väsentligt för uppgiftslämnaren. Slutna frågor kan vara hämmande då 


uppgiftslämnaren kan tvingas att använda en främmande och oacceptabel referensram. Öppna 


frågor är mest användbara då det finns många möjliga svar för att dessa ska kunna listas i 


förväg.
83


 Risken med öppna frågor kan vara att svaren kan vara ganska intetsägande och 


magra.
84


  


Jag har utformat nio stycken enkätfrågor
85


. Min första och andra fråga handlar om utbildning 


och fortutbildning. Varför jag väljer att fråga om pedagogernas utbildning och fortutbildning, 


är för att se om de har någon form av utbildning där historieämnet ingår. Tredje frågan 


handlar om huruvida pedagogerna har kännedom om kursplanen i ämnet historia, vilket jag 
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anser är en relevant fråga då det är ett styrdokument man skall förhålla sig till som pedagog. 


Fråga fyra och fem hör samman med fråga tre, ett styrdokument innehållande uppnående mål 


i årskurs fem. I fråga sex undersöker jag pedagogers tolkning av begreppet 


hembygd/lokalhistoria. Detta är relevant, då mitt syfte är att undersöka hur undervisningen i 


lokalhistoria genomförs. Om pedagogerna inte kan tolka begreppet hembygd/lokalhistoria blir 


det svårt att undervisa i det också. Resterande frågor, sju, åtta, nio och tio handlar om 


pedagogernas material då de undervisar i ämnet. Dessa frågor har sin relevans i mina 


teoretiska utgångspunkter, historiemedvetande, identitetsbildande, historia som en kritisk 


process och möte med det annorlunda- ett mångkulturellt samhälle. 


Därefter gjordes intervjuer med pedagogerna. Jag frågade skriftligen i enkätundersökningen 


om det var några som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Pedagogerna intervjuades 


enskilt. Detta för att informanterna inte skulle kunna påverkas av varandra.
86


 


Intervjufrågorna
87


 baseras på mina teoretiska utgångspunkter: historiemedvetande, 


identitetsbildande, historia som en kritisk process och möte med det annorlunda- ett 


mångkulturellt samhälle. Jag genomförde en halvstrukturerad intervju med hjälp av teman. 


Dessa teman är mina teoretiska utgångspunkter. Jag mailade dessa teman till mina 


informanter och bad dem fundera över begreppen, eftersom jag ansåg att de behövde få veta 


vilka områden intervjun skulle komma att beröra. Detta gjordes för att jag skulle få ut så 


mycket som möjligt av informanterna.  


Jag ställde ett antal huvudfrågor till samtliga deltagare, därefter följdes svaren upp 


individualiserat, följdfrågor användes för att få svaren mer fördjupade och utvecklade.
88


 


Intervjuerna genomfördes på två av de tres arbetsplatser. Den tredje pedagogen intervjuades i 


sin hemmiljö. Båda miljöerna var lugna och det var inte några störande moment. Det är viktigt 


med en ostörd och lugn miljö, eftersom informanterna skall kunna känna sig trygga.
89


 


Eftersom antalet intervjuer endast var tre ansåg jag att detta var för få. Jag kontaktade därför 


mina informanter i enkätundersökningen, dock inte de som jag intervjuade, och frågade om 


det var några pedagoger som kunde besvara mina frågor skriftligen, angående 


historiemedvetande, identitetsbildande, historia som en kritisk process och möte med det 
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annorlunda- ett mångkulturellt samhälle. Sju stycken pedagoger besvarade mina frågor
90


 


skriftligt. Jag åkte till informanternas arbetsplatser för att få svaren skriftligen i min hand. 


5.1 Reliabilitet och validitet 


När undersökningar av detta slag utförs kan problem uppstå eftersom att jag inte med 


självklarhet vet att jag får den information som avses. En god reliabilitet avser att mäta på ett 


tillförlitligt sätt och en god validitet avser att mäta det som är relevant i kontexten.
91


 


Reliabiliteten i undersökningen anser jag är god. I enkätundersökningen så kanske fasta 


svarsalternativ varit att föredra då en högre reliabilitet ha kunnat nås. Validiteten i 


enkätundersökningen är en viktig aspekt, hur på vilket sätt de uppfattade frågorna.  När det 


gäller reliabiliteten och validiteten i intervjuerna och de kompletterande enkätfrågorna, anser 


jag att det är tillfredsställande. Dock kan validiteten ha påverkat informanterna på så sätt att 


de i förväg fick veta mina teman.  


5.2 Forskningsetiska principer 


Det finns fyra stycken forskningsetiska principer, nyttjandekravet, samtyckekravet, 


konfidentialitetskravet och informationskravet. Dessa har till syfte att ”ge normer för 


förhållandet mellan forskar och undersökninsdeltagare/uppgiftslämnare så att vid konflikt en 


god avvägning kan ske mellan forskningskravet och individskyddet”
92


. I enlighet med 


informationskravet informerade jag skriftligen i enkäten och muntligt i intervjun om syftet 


med min undersökning. Jag meddelade också informanterna som deltog i undersökningen, att 


deras deltagande är anonymt och frivilligt men att de har rätt att avbryta sin medverkan när 


som helst. Genom konfidentialiteteskravet upplyste jag dem om anonymitet och att de inte 


kan identifieras av utomstående. Jag informerade också om att de uppgifter som 


informanterna ger mig endast kommer att användas i syfte för min undersökning, enligt 


nyttjandekravet. Som forskare är jag tvungen att ha informanternas samtycke för att få 


genomföra min undersökning.
93


 


6. Resultat 


Jag har gjort en enkätundersökning med pedagoger på låg- och mellanstadiet angående hur 


undervisningen i lokalhistoria/hembygdsundervisning genomförs.
 94


 Jag kommer här nedan att 


presentera pedagogernas svar. Detta görs i en löpande text. Då jag hädanefter kommer att 
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använda mig av begreppet ”lokalhistoria” avses också hembygdsundervisningen. Jag har 


också gjort en intervju med tre pedagoger angående begreppen: historiemedvetande, 


identitetsbildande, historia som en kritisk process och möte med det annorlunda- ett 


mångkulturellt samhälle. Då det endast var tre pedagoger som ställde upp på en intervju 


kontaktade jag pedagogerna som svarat på enkäten om det var några pedagoger som kunde 


tänka sig att besvara mina frågor angående begreppen skriftligen. Detta resulterade i att sju 


pedagoger beskrev hur de uppfattade begreppen: historiemedvetande, identitetsbildande, 


historia som en kritisk process och möte med det annorlunda- ett mångkulturellt samhälle. 


Resultatet av de sammanlagt tio pedagogernas svar kommer också att presenteras i en löpande 


text.  


6.1 Informanterna 


Samtliga pedagoger, 28 stycken, har någon form av lärarutbildning. Tio stycken av 


pedagogerna har sv/so (svenska/samhällsorienterade ämnen) år 1-7 i sin utbildning. Nio 


stycken av de tillfrågade har ma/no (matematik/naturorienterade ämnen) år 1-7 och övriga nio 


har inte specificerat sin utbildning. Två av dessa nio har svarat ”lågstadielärare”, tre har 


svarat ”grundskoleutbildning”, en har svarat ”småskolelärarutbildning” och tre har svarat 


”lärarhögskola”. 27 stycken av pedagogerna har inte fortbildat sig i någon lokal historiekurs. 


Endast en svarade att denna hade det och att det ingick i utbildningen, dock har pedagogen 


inte svarat vad kursen innehöll. Fem av de 27 som inte har fortbildat sig skriver dock att de 


sökt information på egen hand via bibliotek och hembygdsföreningar eller nära släktingar som 


är duktig i lokalhistoria. 


Samtliga pedagoger känner till kursplanens innehåll för år fem men 24 av dessa kontrollerar 


inte uppnående målet enligt kursplanen. Övriga har någon form av kontroll som läxförhör och 


prov. Endast en läser kursplanen i historia och tar del av syfte och mål när personen 


undervisar i t.ex. lokalhistoria. 


Pedagogernas syn på begreppet lokalhistoria är likartade. De anser att det är barnens egna 


historier, landskapets historia och mor- och farföräldrars historier. Olika människors 


levnadsöden. De anser också att det är att förstå att en plats har en egen historia att det gäller 


både natur och människor. Vikten av att ta del av den egna hembygden, hur den har sett ut i 


olika tidsepoker, hur människor har levt, arbetat och bott, nu – då. Fyra besvarade inte frågan. 


26 stycken undervisar på något sätt i lokalhistoria. Tio stycken pedagoger har so i sin 


utbildning. Två har inte besvarat frågan.  
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De som undervisar i lokalhistoria gör det i bestämda år, år tre eller i år fyra.  De pedagoger 


som undervisar i ämnet tar upp landskapets tillgångar, hur det har förändrats genom tiderna. 


Stadens förändring i samband med en brand. Eleverna får ta del av olika historiska platser i 


sin hembygd/stadsdel, platser som har en betydelse för bygden/stadsdelen. Två av dessa 


pedagoger skriver att ”det är viktigt att få en bakgrund av den bygd man bor i” och ”för att 


kunna se framåt måste man blicka bakåt”. Eleverna får också släktforska.  


De pedagoger som undervisar är överens om att det finns dåligt med tryckta läromedel att 


använda sig av i undervisningen. Flertalet pedagoger använder sig av eget tillverkat material. 


Pedagogerna använder sig av internet, biblioteket, hembygdsskrifter, lokala tidningsklipp och 


turistbyrån. De tar också till sin hjälp äldre personer som ”kan” sin stad och har lokal 


kännedom. Det finns också enligt flera pedagoger möjligheter att göra besök på museum, som 


ibland har utställning om staden. Därutöver görs också stadsvandringar, besök i kyrkor, besök 


på slottet och teatrar. Många pedagoger använder sig av elevernas föräldrar till att göra olika 


studiebesök, de besöker föräldrarnas arbetsplatser. Dock anser flera av pedagogerna att det 


vore önskvärt med mer pengar, så fler studiebesök och föreläsare kan tillgås.  


 


6.2 Historiemedvetande 


Samtliga pedagoger anser att begreppet historiemedvetande är att förstå sin egen bakgrund 


samt sin omgivnings. Men också att kunna tänka tillbaka och att förstå bakgrunden. För att 


elever skall kunna skapa sig ett historiemedvetande krävs närhet till sin omgivning. Det får 


inte bli för abstrakt. Det är viktigt att se en utveckling där nutid, dåtid och en framtid finns. 


Begreppet historiemedvetande är en central del i elevers lärande och i deras utveckling och en 


pedagog menar att ”för att förstå vad historiemedvetande är bör eleverna känna till 


förhistorian till deras egen existens.” Det är mycket viktigt att kunna se framtiden men också 


dåtiden som en del i historiemedvetandet. Begreppet historiemedvetande är att eleverna skall 


veta att det har funnits en tid före dem. Men också att det är något som finns i nutid och att det 


kommer en tid, en framtid. En bra utgångspunkt är att börja med elevernas mor- och 


farföräldrar. Fem pedagoger arbetar med intervjuer av något slag t.ex. att eleverna får ställa 


frågor till mor- och farföräldrar eller äldre personer i sin närhet. Vad kan de berätta? Hur såg 


de ut och vad bar de för kläder när de var barn? Parallellt är det bra om eleverna kan reflektera 


över sin egen vardag. Alla historier kan sedan berättas i klassen så att alla elever få ta del av 


samtliga berättelser. Nya upplevelser och upptäckter kan då göras av eleverna.  
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Släktforskning är ett bra sätt att försöka utveckla elevernas historiemedvetande anser tre 


pedagoger. En pedagog skriver att ett historiemedvetande är ”att se sig själv i en annan tid” 


och menar att det är av vikt att eleverna får ta del av både nutid och dåtid. Detta görs i och 


med att eleverna släktforskar.  


Två pedagoger arbetar med tidslinjer. Dessa anser att ett historiemedvetande är att kunna ”se 


sig själv som en länk” samt ”att se sig själv i backspegeln”. En av pedagogerna anser att det 


är viktigt att man inte stannar vid en tidpunkt utan att det sätts in i nutid och framförallt i en 


framtid. Samma pedagog arbetar med hällristningar tillsammans med eleverna och eleverna 


får fundera vad vi i vår samtid skulle ha skrivit och gjort på våra hällristningar. 
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6.3 Identitetsbildning 


En av pedagogerna anser att identitetsbildning börjar genom släktingar och deras tradering 


samt när eleverna förstår att de själva är en del av historien och att de kan blicka bakåt. Denne 


pedagog uttrycker det så här: ”Det är liksom att hitta sina rötter. Det är som små sagor som 


är sanna”.  


Åtta pedagoger menar att identitet är att veta vem man är och veta varifrån man kommer. En 


av pedagogerna uttryckte sig så här om identitetsbildning: ”det är att ta del av olika intryck 


som finns i vårt samhälle, som skall samlas, sorteras och formas till eget material”. En av de 


åtta ansåg också att det skall finnas med i individens tankar vilka planer som individen har 


inför framtiden. En av dessa åtta pedagoger tycker att man skall medvetande göra frågan 


”Vad har jag för del i allt det här?”  Ytterligare en pedagog har en liknande förklaring på 


begreppet identitetsbildning. Att synliggöra ”jaget” är identitet, anser en pedagog. ”Jaget” kan 


skrivas på ett papper eller på tavlan, därefter fylls ”jaget” på med olika saker som eleven 


tycker om sig själv, detta är ett sätt att arbeta med identiteten anser en pedagog. Men 


pedagogen anser att denne inte kan hjälpa eleverna att skapa identitet men däremot att hjälpa 


dem att stärka identiteten eftersom identitet sammankopplas med självkänsla enligt 


pedagogen. En av dessa åtta menar också att ”identitet är något som hela tiden förändras, 


eftersom vi människor lever i en föränderlig värld, med många nya intryck och 


mångkulturella möten”. 


Samtliga pedagoger anser att det är bra med s.k. byvandringar då en identitetsbildning skapas. 


Då lokalhistoria läses i skolan underlättas det om eleverna kan känna samhörighet med det 


som undervisas. Dessutom är det bra om det finns något konkret som eleverna kan ta del av. 


Där konkreta exempel finns att tillgå till exempel kyrkor, gamla hus, hembygdsgårdar. En av 


pedagogerna anser att det också är betydelsefullt om det finns material att läsa innan 


byvandringar görs. Två av pedagogerna tror att där människor lever från generation till 


generation, t.ex. i en by, har den egna identiteten stor betydelse då lokalhistoria undervisas.  


De menar att det är mer betydelsefullt och identitetskapande för en person som är född och 


uppvuxen på en ort eller i en by än för en person som inte har någon förankring till platsen. 


En av dessa två pedagoger anser att det är viktigt att hela tiden koppla samman framtiden med 


generationer. Ett bra sätt att hjälpa eleverna att skapa identitet är att visa varifrån vi människor 


kommer ifrån. Varför kommer vi därifrån? Vad kommer att hända i framtiden? Vad är viktigt 


och vad är inte viktigt? Utifrån dessa frågor och funderingar anser pedagogen att ett 


identitetsbildande kan utvecklas.  







26 
 


En av pedagogerna har ställt sig frågan om man överhuvudtaget skall läsa lokalhistoria i 


skolan eftersom det finns elever som inte har någon som helst förankring till bygden. Däremot 


har pedagogen aldrig märkt att elever som inte har någon förankring till byn skulle vara helt 


ointresserade men att barnen med förankring tycker att det är mer intressant. 


6.4 Historia- en kritisk process 


Samtliga pedagoger anser att det är viktigt att på ett tidigt stadium hjälpa eleverna att börja 


tänka kritiskt och att eleverna och inte bara pedagoger, använder sig av olika källor. Fyra av 


dem menar att skeva bilder ges i gamla historieböcker. En av dessa fyra menar att innehållet i 


läromedlen är utvalda av och skrivna av kungar och de som fanns runt omkring kungarna. I 


dessa historier fanns inga kvinnor och barn med. Samme pedagog menar också att man inte 


behöver gå så långt tillbaka i tiden eftersom det kan vara svårt att greppa och förstå för 


eleverna, då de inte är så gamla. Man kan göra nedslag i vardagen hos ”vanligt” folk. En 


annan pedagog anser att i alla läroböcker finns utvalda delar där ”någon” valt ut stoffet och 


därför är det viktigt att kritiskt granska flera läromedel. Denne pedagog anser att det allra 


bästa är att arbeta med intervjuer eftersom eleverna ofta har äldre släktingar i sin omgivning. 


Det blir konkret samtidigt som de skapar sin egen kunskap på ett lustfyllt sätt. Samma 


pedagog använder sig av ett äldreboende som finns i nära anslutning till skolan, där eleverna 


gör intervjuer.  


 En av pedagogerna säger att elever på lågstadiet inte är kritiska och de tror oftast på vad 


fröken säger. Denne anser att det är mycket bra med många diskussioner, i både små och i 


stora grupper, när eleverna skall börja tänka kritiskt. Det är en viktig del i processen därför att 


de får ta del av nya synsätt och perspektiv från övriga elever. Detta anser också tre andra 


pedagoger. En av dem menar att ”historia är en kritisk process på det viset att man hela tiden 


är en del av historien och som vi alla ska förhålla oss till”. Samma pedagog anser att det är 


mycket viktigt att de grundläggande didaktiska frågorna: Vad? När? Hur? Varför? tidigt finns 


med i elevernas kritiska tänkande. Det skall bli ett naturligt tänkande och inte ansträngande, 


anser pedagogen. 


Två av de tio pedagogerna säger sig inte veta, hur på vilket sätt, historia är en kritisk process. 
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6.5 Historia- möte med det mångkulturella 


Sju pedagoger anser att det mångkulturella begreppet är något som handlar om människors 


olika bakgrund och att de kommer från olika länder. En av dessa säger att det är något som 


berikar men också något som kan vara en kulturkrock. Samma pedagog menar att 


kulturkrockar mestadels berikar möten mellan människor då vi lär av varandra och att vi alla 


är olika. Det är viktigt att eleverna får lära sig att det är ingenting som är rätt eller fel. En 


pedagog uttryckte sig så här: ”Att man lär av varandra. Det tror jag är mångkulturellt. När 


det är som bäst”.  


Två pedagoger anser att det mångkulturella begreppet är svårt att definiera och sättas i 


samband med historia eftersom att de inte har erfarenhet av att arbeta med det mångkulturella 


i skolan. Problemet är, som en av pedagogerna uttrycker det på sin skola: ”det är ju 


problematiskt på det viset att det är så väldigt samkulturellt”. Denne menar att det inte finns 


invandrare på skolan och därför får inte eleverna ta del av det mångkulturella. Det är också 


viktigt att få eleverna att förstå hur ett utanförskap ser ut och här påstår pedagogen att den 


lokala identiteten är ett problem som kan skapa motsättningar bland elever. Den andra 


pedagogen som hade svårt att definiera begreppet anser att det mångkulturella perspektivet, 


inte behöver vara att man kommer från ett annat land utan det kan likväl vara ett möte med 


grannfamiljen som inte ser ut som ”kärnfamiljen”, mamma, pappa och barn. Det är viktigt att 


förstå att det inte ser ut som hos den enskilda individen utan att det finns olikheter på nära 


håll. 


En pedagog anser att det mångkulturella begreppet är något som skapar gemenskap eftersom 


vi alla människor är lika och har varit så en lång tid tillbaka, så tillvida att vi alla har 


grundläggande behov. Pedagogen menar också att det är viktigt att olika kulturer vågar mötas. 


Ofta handlar det om bristande kunskaper och rädsla för det som är främmande, menar 


pedagogen. Men om rädslan övervinns, då först kan människor ta del av det som är 


mångkulturellt och därmed utvecklas och få förståelse för det mångkulturella i vårt samhälle.  


Samtliga tillfrågade anser att det är mycket viktigt med kulturarv och lokalhistoria. En av dem 


anser att utgångspunkten skall vara eleven och att man möter alla elever där de befinner sig. 


Vilket går ut på att hitta alla elevers lokala historia, man besöker allas närmiljö, där de bor. På 


detta sätt kan också identitet skapas om utgångsläget är eleven. Dock är en av pedagogerna 


tveksamt inställd till kulturarvet men tycker ändå att det är av värde att veta vad som en gång 


varit betydelsefullt och vad som är viktigt idag. Men också vikten av att föra kulturarvet 
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vidare till nästa generation eftersom det hör ihop med den egna identiteten. Lokalhistoria är 


viktigt för eleverna då de på så sätt känner samband och ett sammanhang i undervisningen.   


För att möte med det mångkulturella skall uppnås är det bra om eleverna får vandra i bygden 


tillsammans med elever från andra kulturer anser en pedagog.  Eleverna från andra kulturer 


kan uppmanas att ta med sig bilder, fotografier från deras hemland och visa. Jämförelser kan 


då göras. Pedagogen menar att det är mycket som är lika för eleverna, de spelar fotboll och 


leker på samma sätt men också att eleverna får se de skillnader som finns.  


Det är också viktigt att elever med annan härkomst än svensk får ha sina traditioner, men lika 


viktigt att de får ta del av svensk tradition och kultur anser flera pedagoger. 


6.6 Läser pedagogerna kursplanen i historia? 


Endast en av pedagogerna säger sig ta del av kursplanen i historia och att syfte och mål läses 


inför varje område i historia. Detta är tack vare de skriftliga omdömena eftersom det är mål 


som skall uppnås och strävas efter. Innan de skriftliga omdömena fanns läste pedagogen inte 


kursplanen lika frekvent som nu. Nio pedagoger tar inte del av kursplanen i historia och läser 


inte syfte och mål, dock känner de till innehållet men de läser inte kursplanen frekvent. Två 


av dessa nio menar att kollegor och de själva säkert en gång i tiden har gjort det då de 


utformade temat lokalhistoria.  


7. Slutsatser 


I enkätundersökningen framkommer att 26 av 28 pedagoger undervisar i någon form av 


lokalhistoria i år tre eller i år fyra, dock har ingen av dem fortutbildat sig i lokalhistoria. Detta 


visar att de tycker att det är viktigt med den lokala historien i undervisningen. Det är endast 


tio stycken av dem 26 som har so i sin grundutbildning. Detta ställer höga krav på 


pedagogerna.  Men flera pedagoger söker sin information själv via hembygdsföreningar, 


bibliotek, turistbyrån. Flera pedagoger tar personer som ”kan” sin historia till hjälp. Dessutom 


tillverkar flera pedagoger sitt eget material. Detta tycker jag påvisar en professionalism, 


respekt och ett kreativt skapande i sitt yrke. Endast två av de 28 pedagogerna som besvarade 


enkäten undervisar inte i lokalhistoria, en av dessa har dock läst lite lokalhistoria. Detta 


innebär inte att de struntar i att undervisa i lokalhistoria, utan det kan vara så att de undervisar 


i andra ämnen där lokalhistoria inte ingår. De pedagoger som undervisar i lokalhistoria ser till 


att eleverna får släktforska, ta del av äldre personers olika levnadsöden, gå stadsvandringar, 


besöka museet samt göra studiebesök av olika slag.   
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Begreppet lokalhistoria definieras av pedagogerna i enkäten på ett liknande sätt. Det innefattar 


människors olika livsöden, barnens egna historier och deras anhörigas, i olika tidsepoker. Det 


är också olika samhällens egna historier, både när det gäller djur och natur. Det får också stöd 


i litteraturen. Pedagogerna ansåg att ett historiemedvetande är att förstå sin egen bakgrund och 


kunna ses tillsammans i ett nu- och ett framtidsperspektiv. Begreppet lokalhistoria kan då 


kopplas till begreppet historiemedvetande. 


Forskning visar också att det är mycket viktigt att eleverna får sina ”egna” historier berättade 


och bekräftade oavsett varifrån de kommer och att skolan har en viktig roll som arena för 


berättandet och bekräftandet.  I och med att eleverna intervjuar ”äldre” personer i sin närhet, 


släktforskar, besöker sitt eget närområde och samtidigt tar del av allas historier när de 


redovisar för varandra, vill jag påstå att Jensens frågeställningar
95


 är berättigade men också 


bekräftade att så är fallet. Men det kan ifrågasättas då det gäller elever som har en stark 


förankring till t.ex. en bygd som studeras. De har en större behållning av det. Pedagogerna 


anser att det är viktigt att känna samhörighet till det som skall undervisas/studeras, vilket i sig 


bidrar till att skapa identitet. Barn med en förankring till en plats vidgar alltså inte bara sin 


kunskap utan det bidrar också till ett identitetsskapande. De elever som inte har lika stark 


förankring till en plats får inte/har inte samma förutsättningar som de med en stark förankring. 


Här tillgodoser man inte allas behov, därmed följer man heller inte styrdokumenten. 


Kulturarvet och lokalundervisning är en viktig del i historieundervisningen om man utgår från 


varje enskild individ och tillgodoser allas behov. Vilket blir problematiskt eftersom två av 


pedagogerna förknippar kulturarv med identitet.  


Historia i sig är en kritisk process då man inte kan ta för givet att allt är sant som vi läser i 


olika böcker och tar del av i andra multimodala sammanhang. Pedagogerna anser att det är 


mycket viktigt att lära eleverna tänka kritiskt i tidig ålder och att det är en process men 


samtidigt en lustfylld kunskapsinhämtning. Forskning visar också att historiemedvetande är 


en kompetens när vi ska värdera och tolka olika handlingar och händelser och på så vis sker 


en kritisk process. Ett historiemedvetande behövs för att eleverna skall förstå den ”lilla 


historien”, lokalhistoria. Pedagogerna arbetar alla med den ”lilla historien”, jämförelser om 


”så var det då” och ”så var det nu”, som utgångspunkt när lokalhistoria läses. Detta skulle 


kunna få konsekvenser eftersom pedagogerna stannar vid just jämförelser, det kommer att 


saknas reflektioner om orsak och verkan, enligt en forskare. Det är dock en pedagog som 


                                                           
95


 Se s. 6 







30 
 


menar att det är viktigt att i tidiga åldrar ge dem de didaktiska frågorna: Vad? När? Hur? 


Varför? Forskning visar att det är då först reflektioner, analyser, orsak och verkan utvecklas. 


Detta skriver också skolverket då de kommenterar kursplanerna. De menar att det analytiska 


tänkandet måste förbättras.  


Styrdokumenten i historia är mycket tolkningsbara och talar inte om hur pedagoger skall göra 


för att målen skall uppnås.  


Synen på det mångkulturella begreppet skiljer mellan pedagogerna. Två av dem har ingen 


större erfarenhet av att arbeta med mångkultur och kan därmed inte förklara begreppet 


mångkulturell. Men de är överens om att mångkultur är, att alla inte är lika och att det är okej. 


Pedagogerna likställer begreppet med invandrare. Men det är ett större begrepp än så. Studier 


visar att förståelse av vår samtid påverkas av de olika historiekulturerna som vi alla tillhör. 


Därför är det mycket viktigt att historiebruk och historiekulturer studeras. Detta görs inte om 


det inte finns mångkultur/invandrare i pedagogernas klasser. Det är olyckligt eftersom 


eleverna på så sätt kommer att leva i en ”skyddad värld” och till viss del bli historielösa. I 


litteraturen kan jag läsa att det är viktigt att elever med annan bakgrund än svensk får ta del av 


vår svenska kultur. Detta är också något som pedagogerna anser. Men problem uppstår om 


pedagoger inte vågar möta det som är främmande. Utbildningen i historia blir då begränsad. 


Begränsat blir det också om elever med svensk bakgrund inte får ta del av det mångkulturella 


för att det inte finns invandrare på skolor. Detta kan inte vara en ursäkt för att pedagoger inte 


ger elever möte med det mångkulturella, snarare bristande kunskaper hos pedagogerna.  


Samtliga pedagoger känner till vad som står i kursplanen i historia i år fem. Märkligt är dock 


att det endast är fyra stycken som på något sätt ”kontrollerar” om uppnåendemålet är fyllt. 


Men ännu märkligare är att det endast är en av alla pedagogerna som läser kursplanen i 


historia och dess syfte och mål och detta tack vare de skriftliga omdömenas intåg i skolan. 


Annars hade denne förmodligen inte heller läst kursplanen. När ett ”större” material skall 


göras i lokalhistoria läser man förmodligen kursplanen. Dock kan jag inte säkert veta det. Vad 


som däremot är tydligt är att det blir mycket svårt att följa kursplanen om den inte aktivt läses 


och då räcker det inte med något enstaka tillfälle. Eftersom avsikten med kursplanen i historia 


är att vårt samhälle och tid skall speglas i all slags historieundervisning, så även det 


mångkulturella perspektivet.  
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De fyra teoretiska utgångspunkterna: historiemedvetande, identitetsbildning, historia – en 


kritisk process och historia – möte med det mångkulturella är nära sammankopplade med 


varandra. Litteraturen och forskningsmaterial visar att så är fallet.  Pedagogerna kan inte 


undgå att prata om (förmodligen på ett omedvetet sätt) identitet, historia – en kritisk process 


eller historia – möte med det mångkulturella utan att begreppet historiemedvetande finns med. 


Detta innebär då att, ett historiemedvetande är grunden för att överhuvudtaget kunna arbeta 


med lokalhistoria i skolan. Forskning visar att det saknas en plan, metoder för att skolor idag 


skall kunna utveckla elevernas historiemedvetande. Detta stöds då endast en pedagog i min 


undersökning arbetar aktivt med kursplanen i historia när ett nytt område startas upp. Detta 


om något kan få konsekvenser på sikt! 


8. Sammanfattning 


Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur undervisningen i lokalhistoria genomförs 


på låg- och mellanstadiet. Valet av låg- och mellanstadiet gjordes därför att i kursplanen, i 


historia, finns en måluppfyllelse för år fem som innebär att eleverna skall känna till sin 


hembygd samt hur den har format kulturarvet. Mina frågeställningar i uppsatsen är:  


 Vad får eleverna ta del av i undervisningen, i lokalhistoria? 


 Går den kunskapen att koppla till historiemedvetande, historia som identitetsbildande, 


historia – en kritisk process och historia – möte med det annorlunda – i ett 


mångkulturellt samhälle? 


 Vilka förutsättningar finns för att eleverna skall få undervisning i lokalhistoria, i de 


tidiga åldrarna? 


 Läser pedagogerna kursplanen i historia? 


 Hur ser pedagogerna på begreppet lokalhistoria? 


 Har det någon betydelse om eleverna har samhörighet till bygden, då området 


lokalhistoria läses i skolan? 


 


Metoden som använts är enkätundersökning och intervjuer. Uppsatsens teoretiska 


utgångspunkter är: historiemedvetande, identitetsbildning, historia – en kritisk process samt 


historia – möte med det mångkulturella. Samtliga utgångspunkter finns med i kursplanen i 


historia på något sätt. Forskares definitioner på utgångspunkterna är överensstämmande och 
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visar att lokalhistoria inte kan undervisas i skolan om inte begreppen historiemedvetande, 


identitet, den kritiska processen och ett möte med det mångkulturella berörs.  


Det är få pedagoger i undersökningen som har So i sin utbildning, endast tio stycken. Endast 


en av dessa har en kurs i lokalhistoria. Dock undervisar 26 av 28 i lokalhistoria. Flertalet 


pedagoger anser att det finns alldeles för lite material att tillgå och är därför kreativa och till 


verkar material själva men tar också hjälp av sin omgivning. Detta påvisar engagemang hos 


pedagogerna. Nästan samtliga pedagoger i undersökningen säger sig känna till kursplanen och 


vad som står i den när det gäller uppnåendemålet i årskurs fem. Några få kontrollerar att 


eleverna kan dem. Anmärkningsvärt är att det endast är en av alla dessa pedagoger som aktivt 


arbetar med kursplanen. 


Eleverna i min undersökning får undervisning om landskapet och dess tillgångar och hur 


landskapet och byar/stadsdelar har förändrats genom tiderna. Eleverna får släktforska, gå på 


stadsvandringar, ta del av föreläsningar, göra olika studiebesök. Mina teoretiska 


utgångspunkter kan länkas samman med det pedagogerna förmedlar till eleverna. Dock är 


historia – möte med det annorlunda – i ett mångkulturellt samhälle något som de behöver 


utveckla eftersom det är stort fokus på det i den nuvarande kursplanen i historia. Men också 


för att pedagogerna inte anser sig behöva arbeta med det, då de inte har det mångkulturella i 


direkt anslutning till sig men indirekt finns det där. Undersökningen visar också att 


pedagogerna anser att det är av vikt att eleverna känner en viss samhörighet till sin hembygd 


då lokalhistoria läses i skolan. Detta styrks dock inte av forskningen då forskare anser att det 


är mycket viktigt att alla elevers ”egna” historier blir berättade och bekräftade oavsett varifrån 


de kommer. 
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Enkätundersökning     Bilaga 1 


Syftet med enkätundersökningen är att ta reda på hur undervisningen i lokalhistoria 


genomförs på låg- och mellanstadiet. 


1. Vad har du för utbildning? 


 ..........................................................................................................................................  


 ..........................................................................................................................................  


 ..........................................................................................................................................  


2. Har du fortutbildat dig i någon lokal historiekurs? Om ja, vad innehöll den?  


 ..........................................................................................................................................  


 ..........................................................................................................................................  


 ..........................................................................................................................................  


 ..........................................................................................................................................  


 ..........................................................................................................................................  


3. Känner du till att det står i kursplanen för år 5 att eleverna skall:  


”känna till hembygdens historia och hur denna har format kulturen”? 


 ....................................................................................................................................................... 


4. Läser du kursplanen i historia och tar del av syfte och mål när du undervisar i t.ex. 


lokalhistoria? ....................................................................................................................  


5. Hur kontrollerar du uppnåendet av lärandemålet? (”känna till hembygdens historia och 


hur denna har format kulturen”)  


 


 ..........................................................................................................................................  


 ..........................................................................................................................................  


 ..........................................................................................................................................  


 ..........................................................................................................................................  


 


6. Vad lägger du i begreppet hembygd/lokalhistoria? 


 ..........................................................................................................................................  
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 ..........................................................................................................................................  


 ..........................................................................................................................................  


 


7. Undervisar du i hembygdshistoria/lokalhistoria?  


 ..........................................................................................................................................  


 ..........................................................................................................................................  


 ..........................................................................................................................................  


 ..........................................................................................................................................  


 ..........................................................................................................................................  


8. Vad tar du upp i hembygdsundervisningen/lokalhistoria?  


 ..........................................................................................................................................  


 ..........................................................................................................................................  


 ..........................................................................................................................................  


 ..........................................................................................................................................  


 ..........................................................................................................................................  


9. Vad använder du dig av för material/läromedel i 


hembygdsundervisningen/lokalhistoria?  


 ..........................................................................................................................................  


 ..........................................................................................................................................  


 ..........................................................................................................................................  


 ..........................................................................................................................................  


10. Finns det möjligheter att göra studiebesök/utflykter? I så fall, vad? 


 ..........................................................................................................................................   


 ..........................................................................................................................................  


 ..........................................................................................................................................  
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Vill du medverka i en intervju? Skriv då ditt namn och telefonnummer på raden nedan. Om du 


väljer att delta blir du inte anonym för mig, men din medverkan är ändå anonym i min 


undersökning.  


Namn och telefonnummer: ...........................................................................................................  
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Intervjufrågor     Bilaga 2 


 historiemedvetande Vad lägger du i begreppet historiemedvetande? Vad anser du 


behövs för att skapa ett historiemedvetande hos elever? Hur gör du?  


 Identitetsbildning Vad lägger du i begreppet identitet? Spelar den egna identiteten 


någon roll när man läser lokalhistoria? Spelar det någon roll till förhållandet till sin 


egen historia? Hur gör man när man skapar sig en identitet? Hur på vilket sätt kan du 


hjälpa eleverna att skapa identitet? 


 historia- en kritisk process En forskare anser att när historia skapas sker en 


process, en utvärdering av information, egna erfarenheter och kunskap. Hur på vilket 


sätt kan det vara kritiskt anser du?   


 historia - möte med det mångkulturella Vad lägger du i begreppet mångkulturell? 


Hur tänker du när historia/lokalhistoria skall möta det annorlunda/mångkulturella och 


vidare förankras hos eleverna? Hur viktigt är kulturarvet i undervisningen?  


 Är lokalhistoria viktig i undervisningen? Hur på vilket sätt? 


 Läser du kursplanen i historia och tar del av syfte och mål när du undervisar i 


t.ex. lokalhistoria? 
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 historiemedvetande (vad lägger du i begreppet historiemedvetande) Bilaga 3 


 identitetsbildning (begreppet identitet) 


 historia - en kritisk process (när historia skapas sker en process, en utvärdering av 


information, egna erfarenheter och kunskap, hur på vilket sätt kan det vara kritiskt)   


 historia -möte med det mångkulturella (begreppet mångkulturellt).  
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