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Förord  
 
Först och främst vill vi rikta ett varmt tack till  eleverna i årskurs 5K på Triangelskolan i Ki-
runa, för deras positiva inställning till arbetet och för deras vilja att göra sitt bästa.    
 
Ett stort tack även till handledaren och klassläraren i årskurs 5K, Anna-Lena Tapani, för det 
engagemang och stöd hon gett oss. Vi vill även tacka rektor Ulf Linder som bidrog till arbe-
tets genomförande. 
 
Vi tackar också vår vetenskaplige handledare Åke Forslund, för de synpunkter vi fått samt det 
stöd och den respons som vi känt att han gett oss.  
 
Slutligen tackar vi personalen på biblioteken i Kiruna och Karesuando som lade ner mycket 
tid på att hjälpa oss att söka fram litteraturen.  
 
 
Kiruna den 17 december 2002 
 
 
 
Monica Grape Maria Ring  Gunnel Wälitalo 
 



Abstrakt  
 
Syftet var att undersöka om man genom att sammankoppla samtida historiska händelser på 
både lokal- och riksplanet i Sverige kan öka förståelsen hos elever att historiska skeenden 
påverkar samhället och att eleverna kan vara med och bidra till framtidens samhälle. Under-
sökningen genomfördes under sju veckor i en femteklass i Kiruna. Vi har i undersöknings-
gruppen arbetat med historia på många olika pedagogiska sätt. Undersökningen präglas av ett 
hermeneutiskt förhållningssätt, mätinstrumenten bestod av enkäter och observationer. Resul-
taten visade att eleverna nått kunskaper som i viss mån lett fram till förståelse. 
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Bakgrund 
 
 
Introduktion 
 

Personliga synpunkter 
 
I en tidigare kurs på grundskollärarutbildningen gjorde vi en ortsinventering om Enontekis 
socken (Grape, Ring, Wälitalo, 2001). Vi kunde se att dess betydelse i historien varit mycket 
större än vi kunnat föreställa oss. Vår förvåning var stor när vi upptäckte att denna historia var 
okänd bland andra människor i vår omgivning trots att det gällde vårt eget geografiska närom-
råde och vår egen historia. Detta gav oss inspiration att delge skolelever Enontekis historia 
som är den första omskrivna kyrkohistorien i det stora område som omfattar nuvarande Enon-
tekiö och Utsjoki i Finland, Kautokeino i Norge, delar av Gällivare samt nuvarande Karesu-
ando och Jukkasjärvi församlingar i Sverige ( bilaga 1). 
 
I Kiruna kommun lever vi i en mångkulturell miljö och eftersom det finns motsättningar mel-
lan folken behöver vi känna till vilka förutsättningar människor har levt under för att bli mer 
toleranta mot varandra. Vi tror att det skulle leda till mindre motsättningar och i stället för att 
motarbeta varandra så kunde vi samarbeta för en bättre gemensam framtid. Om detta skriver 
Florén (Florén & Ågren, 1998): ”Exempelvis handlar det om att förstå varför skilda grupper 
kan ställa anspråk på vissa territoriella områden. Att förstå betyder i detta sammanhang inte 
att försvara den ena eller andra sidans handlingar, utan att försöka begripa hur de olika sidor-
na argumenterar och resonerar” (s 114). Han skriver även …”historien …vidgar vår tidshori-
sont, så att vi lättare kan sätta våra egna och samhällets liv i ett större sammanhang” (s 114).  
 
 
Förankring i styrdokumenten 
 

Ur tidigare styrdokument 
 
Enligt 1919 års undervisningsplan skulle den första undervisningen ske i hembygden. Den 
verklighetsnära undervisningen från praktik till teori eftersträvades. 
  
I Läroplan för grundskolan 1980 (Skolöverstyrelsen, 1980) kunde man se en viss vilja till att 
utgå från barnens närmiljö. Däremot var målen och föreskrifterna otydligt formulerade och vi 
anser att de gav motstridiga budskap.  Som exempel sägs det att eleverna skall få möjligheter 
att uppleva att deras eget liv har rötter i tidigare generationer men studierna bör bara leda till 
insikt. Detta är motsägelsefullt eftersom ordet skall är ett starkare ord än bör. 
 

Undervisningen skall hjälpa eleverna att sätta sig in i allt större sammanhang i tid 
och rum. De skall få möjligheter att uppleva att deras eget liv har rötter i tidigare ge-
nerationer. Studierna bör leda till insikt om att såväl materiella villkor som idéer och 
föreställningar påverkat utformningen av människors liv. Eleverna bör vidare göras 
medvetna om att det varit och är möjligt att ändra rådande förhållanden. De skall 
lära sig att varje tid har sina särdrag och att dess människor bör bedömas utifrån de 
förutsättningar som då rådde. Eleverna skall stifta bekantskap med olika sätt att se 
på den historiska utvecklingen (s 120). 
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Vidare står det skrivet: ”Undervisningen skall leda till att eleverna får kunskaper om sådana 
skeenden och företeelser som bidragit till att skapa de förhållanden som råder idag. Genom att 
analysera rådande förhållanden ur ett historiskt perspektiv bör eleverna bli medvetna om att 
framtiden är beroende av handlingar och beslut i gårdagens och dagens samhälle” (s 120). 
 
 
Förankring i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet - Lpo 94 
 
I skolans uppdrag enligt Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) ingår bland annat att främ-
ja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. ”Kunskap är inget entydigt be-
grepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra” (s 8). I vårt arbete inriktade vi oss 
på att ge eleverna kunskap om sin lokalhistoria och öka deras förståelse för att det historiska 
skeendet har påverkat och fortsätter att påverka det lokala samhället. 
 
Om man ökar kunskapen om bakgrunden till det historiska skeendet kan man bättre förstå 
varför motsättningar finns mellan olika intressegruppers sätt att agera och resonera. En förut-
sättning för att kunna känna förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor är 
en trygg identitet som kan utvecklas genom ökad kunskap om kulturarvet, vilket också lyfts 
fram i Lpo 94. Enligt grundskolans uppnåendemål är det skolans ansvar att eleverna ska få en 
förtrogenhet med centrala delar av svenska, nordiska, samiska samt västerländska kulturarvet 
och ha utvecklat förståelse för andra kulturer.   
 
 
Kiruna kommuns skolplan 
 
I Kiruna kommuns skolplan (2001) sägs att olika erfarenheter och bakgrunder är en resurs 
som skall tas tillvara i allt lärande. Även här tar man upp vikten av att känna till sitt eget kul-
turarv för att kunna utvecklas till en trygg människa som respekterar andra människor i en 
mångkulturell miljö.  
 
 
Lokal arbetsplan för Triangelskolan Kiruna 
 
Vi genomförde vårt examensarbete på Triangelskolan i Kiruna. I Triangelskolans lokala ar-
betsplan (2002) finner vi stöd för vårt arbete att lyfta fram Enontekis historia. För att eleverna 
ska ha möjlighet att kunna ta ansvar för att i förlängningen förbättra sina och andra männi-
skors livsvillkor behöver de få redskap för att förstå och bearbeta sitt historiska sammanhang. 
Genom de olika pedagogiska arbetssätt vi använt i klassen ville vi få eleverna motiverade, 
intresserade och aktiva i enlighet med den lokala arbetsplanens inlärningssyn.   
 
 
Grundskolans kursplan för ämnet historia 
 
Ytterligare stöd för vårt arbete fann vi i grundskolans kursplan för ämnet historia där det står 
att det är skolans skyldighet att sträva efter att eleverna får ett historiemedvetande för att de 
ska kunna tolka det som sker i nutiden och få en beredskap för framtiden. De ska också få en 
möjlighet att utveckla förståelse för bakgrund och samband till olika historiska företeelser och 
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skeenden samt förstå att dessa kan tolkas ur olika perspektiv. I samtliga gällande styrdoku-
ment hittade vi alltså stöd för vår forskning.  
 
 
Forskningsöversikt 
 

Den brasilianske pedagogikprofessorn Freire framhåller i sin bok Pedagogik för förtryckta 
(1970) att:  

 
Det finns ingen historisk verklighet, som inte är mänsklig. Det finns ingen historia 
utan människor, och ingen historia för människor; det finns bara historia av männi-
skor, skapad av människor, historia som i sin tur…skapar dem. Det är när majorite-
ten förnekas sin rätt att delta i historien som subjekt som de blir dominerade och ali-
enerade. Att avlösa deras ställning som objekt med ställningen som Subjekt…kräver 
alltså att folket såväl handlar med som reflekterar över den verklighet som skall för-
ändras (s 139-140). 
 

Våra reflektioner över Freires tankar ger oss associationer till hur staten har gripit in i olika 
gruppers levnadssätt på Nordkalotten, vilket i sin tur har medfört konsekvenser som på ett 
olyckligt sätt har skapat onödiga konflikter mellan människor. Följder av detta agerande kan 
vi bland annat se när det gäller diskussionerna kring jakt- och fiskerätten ovan odlingsgränsen 
i Sverige. 
 
 
Tidigare forskning om lokalhistoriens betydelse 
 
I kapitlet Historia som populärvetenskap förklarar författaren Gunnar Eriksson (Danielsen & 
Eriksson, 1988) att historisk kunskap är en maktfaktor som bör bli rättvist tillgänglig för alla. 
Eriksson fortsätter: ”Det är lätt att se ned på denna kunskap som väsentligen kuriosabetonad 
och underhållande. Vi kontrasterar den ofta mot den teknisk-naturvetenskapliga kunskapen 
eller den ekonomisk-administrativa och skänker den vår sympati men inte vår tilltro att den 
ska kunna förändra världen” (s 12). Lokalhistoria betraktas av många som mindre viktig och 
man ser inte att den ger den enskilda människan viktiga kunskaper som ger ökad kompetens 
till handlande i dagens samhälle. Att historia bara är kuriosabetonat och underhållande är tan-
kegångar som även vi har mött men som vi inte kan hålla med om. Tvärtom anser vi att det är 
nödvändigt med lokalhistoria därför att en god identitetskänsla som har historisk förankring, 
leder till självkännedom och förståelse för andra människor. Lokalhistoria ger förståelse för 
hur tidigare generationers agerande format vårt samhälle idag och den ger oss en utgångs-
punkt från vilken vi har möjlighet att forma framtiden. Vi får stöd i våra tankar hos Eriksson: 
”Skall vi kunna planera våra liv, fatta övertänkta beslut, känna något av trygghet i denna 
snabbt föränderliga tillvaro, måste vi veta vilka vi själva är.” Vidare skriver han: ”Det uppstår 
en särskild närhet till historien av att veta att den utspelats just här, där jag själv konkret be-
finner mig” (s 113). Även Hans Landberg, huvudsekreterare i Forskningsrådsnämnden, påpe-
kar i Brev till de historiska institutionerna angående utvärderingen HSFRs/UHÄs utvärdering 
av svensk historisk forskning 1987-03-19 (Danielsen & Eriksson, 1988) att speciella områden 
inom historieämnet är viktiga att studera även ur ett lokalt och regionalt perspektiv. 
 
Elisabet Jernström och Henning Johansson har i ett aktionsforskningsprojekt studerat vad som 
händer när pedagoger konkret och medvetet använder elevers egna kulturella bakgrund som 
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resurs i verksamheten. Detta arbete har beskrivits i boken Kulturen som språngbräda (1997). 
De menar att, ”Det är summan av allas insatser, i olika miljöer och situationer, som resulterar 
i ett lärande och i en förståelse utifrån varje barns kulturella bakgrund” (s 5). Johansson skri-
ver längre fram om vikten av att upptäcka ”… styrkan i de krafter, som kan utlösas när med-
vetenheten om den egna bakgrunden når den tröskelnivå där bakgrunden upphör att vara en 
börda och blir en resurs” (s 17). Denna tankeprocess ville vi väcka till liv hos eleverna i vår 
undersökningsgrupp. Jernström och Johansson  poängterar också hur viktigt det är att elever-
na uppnår en förståelse för att det har skett en utveckling som har format dagens samhälle och 
att eleverna inser att framtiden kan se ut på ett annat sätt och att de kan vara med om att på-
verka den. 
 
 
Begreppet förståelse    
 
I Statens offentliga utredningar (SOU 1992:94) kan man läsa: 

 
Fakta och förståelse är intimt förbundna med varandra. Så t.ex. avgör förståelsen 
vilka ”fakta” vi kan se eller uppfatta. Fakta kan därför inte heller sägas vara en för-
utsättning för eller av mer grundläggande natur än förståelse. Samtidigt är fakta för-
ståelsens byggstenar. Det är fakta, som vi med förståelse försöker se en mening i  
(s 32).  

 
Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära. Kurt Liljequist (1999) har i sin bok beskrivit att 
hermeneutiskt tänkande bygger på att man utgår från ett individperspektiv för att söka förstå 
det man studerar och att det i denna process är viktigt med människans förförståelse för sin 
omgivning. Bit för bit växer förståelsen och efterhand börjar en helhet att skymta fram som i 
ett pussel. Fortsättningsvis skriver Liljequist att i Lgr 80 fastslogs ”…att människan måste 
söka kunskap för att i samverkan med andra förstå sina egna och sina medmänniskors livs-
villkor. Det hermeneutiska tänkandet lever vidare i Lpo 94, även om man i denna läroplan 
kanske i högre grad betonar förståelsen av inlärda kunskaper än förståelsen av egna och 
medmänniskors villkor” (s 40).  
 
I vår undersökning har vi använt oss av ett hermeneutiskt tänkesätt. ”Hermeneutikern me-
nar… att det går att förstå andra människor och vår egen livssituation genom att tolka hur 
mänskligt liv, existens, kommer till uttryck i det talade och skrivna språket samt i människors 
handlingar och i mänskliga livsyttringar” (Patel & Davidsson 1994, s 26). 
 
Vi anser att om eleverna kan förklara och förstå sin omgivning kan de också vara med om att 
påverka sin framtid. Jensen (1983) talar om förståelseberedskap, det man redan vet något om 
lär man sig effektivare mera om än när man först började studierna. Vi menar att kunskaper i 
lokalhistoria, förankrad i den svenska historien på riksplanet, leder till en ökad förståelse för 
hur historiska skeenden har påverkat och fortsätter att påverka vårt samhälle. Detta i sin tur är 
en början till tankeprocesser som leder mot en förförståelse inför framtiden till att exempelvis 
bemöta olika konflikter som kan uppstå i vårt mångkulturella samhälle. Stensmo (1994) skri-
ver, ”Att kunna är att förstå och att förstå är att fatta meningen med något” (s 174). Även Da-
nielsson och Liljerot (2001) menar att förhållningssättet hos en person byggs upp under hela 
livet. Människan bär med sig olika upplevelser, erfarenheter, kunskaper och ideal. Det är här 
vi vill vara med och hjälpa elever att börja bygga upp sitt eget förhållningssätt.  
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Enontekis – en region i en mångkulturell bygd  
 

Enontekis pastorat omfattade från början nuvarande Enontekiö och Utsjoki i Finland, Kauto-
keino i Norge, delar av Gällivare samt nuvarande Karesuando och Jukkasjärvi församlingar i 
Sverige (bilaga 1). 
 
Wiklund (1909) skriver om hur Gustav Vasa på 1500-talet började organisera de avlägsna 
lappmarkerna och hur Karl IX senare fortsatte arbetet: ”Varje lappmark fick sin bestämda 
centrala punkt…där marknader och ting skulle hållas på bestämda tider, där birkarlarna skulle 
sätta upp stugor och bodar, där kyrkor skulle uppbyggas och där präster skulle bo”(s 5).  Syf-
tet var att driva in skatter, kontrollera handeln och befästa Sveriges gränser gentemot Norge 
(som tillhörde Danmark) och Ryssland, samt att missionera bland befolkningen. Gustav Vasa 
var från början katolik men konverterade till protestantismen eftersom han på det sättet kunde 
stärka sin kungamakt. Som protestantisk kung var han enbart underställd Gud, inte påven, och 
fick därmed makt över prästerna och de tillgångar som kyrkan hade. Karl IX fortsatte sin fars 
lappmarks- och ishavspolitik för att försöka få makten över allt område fram till ishavskusten 
(Slunga, 1993). 
 
Rounala var den ursprungliga kyrk-, handels- och tingsplatsen i Enontekis pastorat. Rounala 
ligger 77 kilometer nordväst om Karesuando. Vi har funnit olika uppgifter om kyrkans upp-
förande men den oftast förekommande tidsangivelsen är mitten av 1530-talet. Sägnen berättar 
att kyrkan byggdes på eget initiativ av tre samiska bröder. Rounala låg vid en stor handelsled 
och hade därför redan tidigt varit en central marknadsplats och samlingspunkt. Som kyrk-, 
handels- och tingsplats fungerade den fram till början av 1600-talet. Den naturliga handeln 
hade skett i öst-västlig riktning och människorna hade täta kontakter med befolkningen vid 
Västerhavet. 
 
Under denna period låg Sverige i krig med många länder och behövde finansiera krigen. På 
grund av tillgången på bland annat fisk, kött och pälsvaror intresserade sig kungen för områ-
det på Nordkalotten, ända upp till ishavskusten. Befolkningen hade tidvis beskattats av tre 
riken eftersom också Danmark och Ryssland gjorde anspråk på regionen. I sina försök att be-
fästa området som svenskt beslutade Karl IX därför att placera en ny kyrka strategiskt, cent-
ralt på Nordkalotten. Därmed gick Rounalas betydelse som naturlig samlingsplats förlorad.  
 
År 1601 stod den nya kyrkan färdig, 70 kilometer i sydostlig riktning från Rounala, på en kul-
le vid stranden där Lätäseno och Könkämä älvar sammanflödar och Muonio älv börjar. Den 
nya församlingen fick namnet Enontekis (bilaga 1). Namnet Enontekis kommer av de finska 
orden eno som betyder älv och tekiö som betyder görare.  Kring kyrkplatsen växte det upp en 
liten by som fick namnet Markkina, vilket betyder marknad. Befolkningen blev hänvisad till 
Markkina istället för Rounala. Eftersom även handels- och tingsplatsen placerades invid kyr-
kan stärktes Markkinas ställning som ny central samlingsplats ytterligare och folket tvingades 
att ändra sina invanda levnadsmönster. Därigenom kunde kungen enklare uppbära skatt av 
befolkningen.  
 
Slunga skriver även om den sägenomspunna Olof Sirma, den första bofasta prästen i Markki-
na. Sirma var av samisk härkomst och född i Kemi. Han innehade tjänsten som kaplan från 
1676 till sin död 1719. Sirma var känd som en originell och stridslysten präst som emellanåt 
ställdes inför rätta men han värnade även om folkupplysningen och översatte ett flertal böcker 
till samiska. Sirma skrev även dikter som blev uppskattade i hela Europa. Han slets mellan sin 
tjänst som präst i moderkyrkan i Markkina och sin önskan att predika i kapellet i Rounala. 
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Sirma blev den präst som kom att tjänstgöra i brytningstiden mellan den gamla samiska reli-
gionen och kristendomen. 
 
Efter Sirma tjänstgjorde andra välkända präster såsom Johannes Wegelius dy, Henric Ganan-
der och framförallt Erik J. Grape som blev känd för sin detaljerade beskrivning över Enonte-
kis socken. Beskrivningen kom att intagas i Kongliga Vetenskaps Academins nya handlingar 
år 1803-1804. I förordet till denna bok står att läsa om Grapes strävan att alla skulle komma 
till kyrkan. Det upprättades regler för det antal besök församlingsborna var ålagda att göra per 
år, beroende på vilket avstånd de hade till kyrkan. Om folket uteblev från kyrkobesök bestraf-
fades de av tinget med böter, till dem som inte kunde betala utdelades spöstraff. Hos nybyg-
garna hölls husförhör två gånger om året. Samerna hade skyldighet att inställa sig byavis en 
gång per vinter för husförhör, samtidigt som det lästes ur katekesen. 
 
Erik J. Grape (1803) skriver att det uppstod en livlig marknadsplats kring kyrkan i Markkina  
”vida större än i Juckasjärvi”. Marknad, ting och skatteuppbörd började i mitten av februari. 
Marknaden hölls av Torneå Stads handlande och pågick ungefär i en och en halv vecka. Ting-
et varade i tre till fyra dagar och tingsmålen var vanligtvis mellan fyrtio och femtio stycken. 
Domaren hade att skipa världslig rättvisa i domarstugan och till sin hjälp hade han, liksom 
fogden, tolkar som församlingen avlönade. Tvistemålen var inte alltid av den lättare karaktä-
ren. Det hände att gärningsmän dömdes till döden och avrättades genom stegling på Teilinie-
mi intill Markkina. Grape betonar att nybyggare och lappar levde i god sämja. 
 
Efter gränsdragningen år 1809 kom Markkina att tillhöra Enontekiö kommun, på den finska 
sidan av gränsälven. 
 
 

  



 7

Syfte 
 

Att pedagogiskt presentera närområdets lokalhistoria, sammankopplad med samtida historiska 
händelser på riksplanet i Sverige, för att öka förståelsen för att det historiska skeendet har 
påverkat och fortsätter att påverka det lokala samhället, och att vi kan bidra till hur framtiden 
formas. 
 
 
Avgränsningar 
 
Det pedagogiska arbetet går att överföra till andra sammanhang men vi har avgränsat vårt 
arbete till att omfatta en del av Nordkalotten eftersom det tillhör vårt närområde. 
 
Historien belyser vi i huvudsak under tidsperioden från Gustav Vasa och fram till 1700-talets 
slut.   
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Metod 
 

I vår undersökning använde vi oss av ett hermeneutiskt synsätt då vi utgick från våra indivi-
duella perspektiv för att förstå det vi studerat. Vi ansåg att förhållningssättet lämpade sig väl  
för vår undersökning. Inom samhällsvetenskap, som historia är,  är det svårt att mäta sig fram 
till lagbundna sanningar. Enligt ett hermeneutiskt synsätt vill man ur det individuella perspek-
tivet försöka förstå det man studerar, i denna tolkningsprocess är  förförståelsen viktig. Det 
sökande, reflekterande, fördomsfria och förståelseskapande samtalet  mellan de medagerande 
är ett viktigt inslag i den hermeneutiska tolkningsprocessen. Etappvis växer förståelsen fram 
därför att tolkarens upplevelse av tillvaron erkänns ett kunskapsvärde (Liljequist,1999). Vår 
forskning är kvalitativt inriktad, ambitionen är att analysera och försöka förstå helheter. 
 
 
Undersökningsgrupp 
 
Vår undersökningsgrupp bestod av 25 elever, 11 flickor och 14 pojkar, i årskurs fem på Tri-
angelskolan i Kiruna.  
 
Bortfall 
Tre elever har varit frånvarande vid tre olika arbetspass.  
 
 
Material 
 
Enkäter (bilaga 2) 
Med hjälp av enkäter mätte vi elevernas kunskaper före och efter undersökningen. Vi gjorde  
även en kunskapsundersökning med hjälp av frågor till en tipspromenad.  
 
Observationer  
Vi observerade eleverna under: 
 våra arbetspass i klassrummet.  
 studieresan.  
 planering och genomförande av elevdramatiseringar.  
 gruppdiskussioner. 

 
Vi grundade våra observationer på minnesanteckningar om vilka frågor de ställde under ar-
betspass samt vad de diskuterade med varandra om under studiebesök, gruppdiskussioner och 
arbetspass i drama. 
 
Dokumentationer  
Minnesanteckningar dokumenterade vi i  dagboksform. 
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Genomförande 
 
Undersökningen genomfördes under sju veckor, varav sex veckor i klassrumsmiljö med två 
arbetspass per vecka samt vid studieresa under en dag (bilaga 3).  
 
Steg 1: Under den första veckan ville vi göra oss bekanta och skapa kontakt med eleverna och 
studerade klassrumssituationen, för att kunna planera utifrån gruppens dynamik och färdighe-
ter. Eleverna fick svara på en enkät för att vi skulle kunna bilda oss en uppfattning om var 
eleverna stod kunskapsmässigt när det gällde Enontekis historia och vilken förståelse de hade 
för de historiska sambanden. Med hjälp av en tankekarta avsåg vi att få en uppfattning om 
elevernas förkunskaper som en hjälp för vår fortsatta planering av arbetet i undersöknings-
gruppen. Efter detta introducerade vi vårt historiearbete. Under veckan planerade vi studiere-
san. 
 
Steg 2: Denna fas omfattade i snitt två timmar per vecka under en period av fem veckor. Vi 
arbetade tillsammans med eleverna med lokalhistoria parallellt med rikshistoria samt genom-
förde studieresan. Under arbetets gång observerade och dokumenterade vi eleverna i enlighet 
med vår frågeställning i syftet. Vi iakttog eleverna under arbetspassen och studieresan genom 
att se vilka frågor eleverna ställer och hur relevanta de är i förhållande till vårt historiearbete. 
Under dramapassen observerar vi elevernas kunskaper och förståelse av historien genom att 
studera om de kan göra ett verklighetstroget drama. Under den avslutande gruppdiskussionen 
observerar vi elevernas förmåga att själva dra slutsatser om positiva och negativa effekter av 
det historiska skeendet. Vi observerade även elevernas förmåga att resonera om möjliga alter-
nativ med konsekvenser, till kungamaktens agerande. Vi avslutade steg 2 med en liknande 
enkät som under första lektionen för att jämföra om kunskapen och förståelsen har förändrats 
under arbetets gång. 
 
Steg 3: Det tredje och sista steget i vår undersökning bestod av att analysera och dra slutsat-
ser. Den insamlade informationen presenteras under rubriken resultat.  
 
 
Tidsplan 
 
Vår tidsplan sträcker sig från januari 2002 fram till december 2002. 
 
Januari – formulering och inlämning av PM. 
 
April/maj – informationssökning och litteraturstudier inför inlämning av del av examensarbe-
te innehållande syfte, metod och bakgrund. Vi sökte även praktikklass för att kunna genomfö-
ra den vetenskapliga undersökningen. 
 
Juni – inlämning av syfte, bakgrund och metod till vetenskaplig handledare för godkännande.  
 
September – byte samt möte med ny vetenskaplig handledare, planering och utformning av 
metoder och arbetssätt. Förberedelse av studieresa med praktikklassen samt medelsansökan 
för resan. 
 
Oktober – planeringsmöte med praktikhandledaren/klassläraren, information till elever, övriga 
lärare och föräldrar, godkännande av studieresa med klassen.  
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November – undersökningens genomförande. Tiden vi har haft till vårt förfogande med klas-
sen har varit begränsad till sju veckors praktik varav en vecka då eleverna har haft lov. Vi har 
under dessa veckor kunnat undervisa i klassen i snitt under två arbetspass per vecka. 
 
November/december – sammanställning av rapporten. 
 
17 december - slutseminarium. 
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Resultat 
 

Vi grundar resultatet av undersökningen på enkäter och observationer. 
 
Enkätundersökningar    
 
Enkät 1 
24 elever, 1 bortfall 
 
 Fråga 1   

Varför tror du man läser historia i skolan? 
20 elever anser att man läser historia i skolan för att veta hur det var förr. 
1 elev svarar att man läser historia i skolan för att veta hur kunskapen utvecklats. 
2 elever svarar att man behöver kunskap om intressanta historiska platser. 
1 elev svarar att man behöver kunskap om andra länder.  
 
 Fråga 2 och 3 

Vad tycker du om skolans historieundervisning/skolböckerna i historia? 
14 elever har en positiv bild av skolans historieundervisning och tycker att läroböckerna i 
historia är intressanta och bra.  
10 elever har en negativ uppfattning om skolans historieundervisning och tycker att läroböck-
erna är svåra att förstå och tråkiga. 
 
 Fråga 4 

Du vill åka och handla till exempel kläder. Vart kan du åka inom 40 mils avstånd? 
Anta att priserna är lika på de olika orterna. 
10 elever svarar till Luleå. 
11 elever svarar till Gällivare, Luleå, Piteå.  
1 elev svarar till Muonio. 
1 elev svarar Kalmar. 
1 elev vet inte. 
 
 Fråga 5 

Har du haft undervisning i skolan om Kiruna kommuns historia? 
13 elever kommer inte ihåg om de har haft undervisning i skolan om Kiruna kommuns histo-
ria. 
2 elever svarar lite grann. 
8 elever svarar att de har haft undervisning. 
1 elev svarar att de inte har haft undervisning. 
 
 Fråga 6 

Vad fick du då göra? 
3 elever svarar att de har gjort ett studiebesök i Kiruna när de har haft undervisning om Kiru-
nas historia. 
3 elever svarar att de har läst i böcker om Kiruna. 
4 elever svarar att de har skrivit, ritat och redovisat om Kiruna. 
14 elever vet ej vad de har gjort. 
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 Fråga 7 
Sträcker sig Kiruna kommun till något annat lands gränser? Vilka? 
12 elever vet att Kiruna kommun angränsar till Norge och Finland. 
6 elever vet ej. 
4 elever är osäkra. 
2 elever svarar Norge. 
 
 Fråga 8 

Vilka av nedanstående orter tillhör Kiruna kommun?  
Gällivare Haparanda Riksgränsen Pajala Svappavaara Karesuando Nikkaluokta 
10 elever vet att tre av de sju föreslagna orterna  tillhör Kiruna kommun. 
6 elever har två orter rätt. 
4 elever har en ort rätt. 
4 elever vet ej. 
 
 Fråga 9 

Känner du till någon annan ort eller by i kommunen? Vilken? 
19 elever kan nämna minst en annan ort i Kiruna kommun än de tidigare föreslagna. 
5 elever kan inte nämna någon annan ort i Kiruna kommun. 
 
 Fråga 10 

Kiruna kyrka har funnits i snart 100 år. Vilken kyrka besökte folket innan dess tror du? 
16 elever kan namnge en kyrka som befolkningen kunde besöka för 100 år sedan.  
6 kan inte nämna någon kyrka. 
2 elever ger felaktigt svar. 
 
 Fråga 11 

Beskriv hur historieundervisningen brukar gå till i din klass. 
8 elever svarar att historieundervisningen i deras klass består av högläsning. 
6 elever svarar högläsning och frågor. 
6 elever vet ej hur historieundervisningen går till i deras klass. 
2 elever svarar rita, skriva, redovisa. 
1 elev anser sig aldrig ha haft historieundervisning i skolan. 
1 elev ger ett irrelevant svar. 
 
 Fråga 12  

Hur lär du dig saker på bästa sätt? 
5 elever tycker att de lär sig bäst genom att läsa. 
3 elever vill att läraren förklarar och berättar. 
3 elever vill läsa och svara på frågor. 
2 elever vill läsa och göra studiebesök. 
2 elever har ingen uppfattning. 
9 elever har ej besvarat frågan. 
 
 Fråga 13 

Beskriv hur du tycker att man kan göra skolarbetet intressant. 
4 elever tycker att skolarbetet skulle bli mer intressant med fler studiebesök. 
1 elev vill ha mer media i undervisningen. 
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2 elever vill lära sig fler roliga och intressanta detaljer. 
17 elever har ingen uppfattning om hur man kan göra skolarbetet mer intressant. 
 
Enkät 2  
23 elever, 2 bortfall. 
 
 Fråga 1 

Vad tror du att historia är? 
19 elever tror att historia är något som har hänt förr i tiden. 
4 elever vet ej vad historia är. 
   
 Fråga 2  

Varför tror du att man läser historia i skolan? 
20 elever tror att man läser historia för att lära sig hur det var förr. 
1 elev anser att man behöver kunna sitt lands historia när man är vuxen. 
2 elever vet ej. 
 
 Fråga 3 

Vilken eller vilka delar av vår historieundervisning har varit bra? 
a) 10 elever anser att allt har varit bra. 

5 elever anser att resan har varit bäst. 
2 elever anser att drama har varit bäst. 
2 anser att bildmomentet har varit bäst. 
1 anser att den skönlitterära boken var bäst. 
1 anser att filmerna varit bäst. 
2 vet ej. 
 

Vilken eller vilka delar har varit mindre bra? 
b)   12 anser att allt har varit bra. 
       8 vet ej. 
       2 anser att traditionell undervisning har varit sämst. 
       1 anser att det är sämst när eleverna har högläsning. 
 
 Fråga 4 

Vilka inlärningssätt föredrar du? 
Av 9  alternativa inlärningssätt väljer: 
14 elever studiebesök. 
13 elever grupparbeten.  
12 elever drama. 
10 elever att läraren undervisar. 
8 elever film/annan media. 
7 elever läroböcker. 
2 elever skönlitteratur. 
3 elever forskning i grupp. 
Ingen elev väljer att arbeta enskilt. 
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 Fråga 5 
Varför tror du att det är viktigt att ha kunskaper om sin egen hembygds historia? 
a) 11 elever anser att det är bra att ha kunskap om sin egen hembygds historia. 
    1 elev tror att man kan lära sig något av att kunna sin hembygds historia. 
    11 elever vet ej varför. 
 
Hur kan man bäst få sådan kunskap tror du? 
b) 6 elever tycker att man kan få kunskap om sin egen hembygds historia genom böcker och  
    studiebesök. 
    5 elever tycker att man kan få den kunskapen genom att läsa böcker och ha historia i  
    skolan. 
    1 elev tycker att man får kunskapen bäst genom att tänka tillbaka. 
    11 elever vet ej.  
 
 Fråga 6 

Sträcker sig Kiruna kommun till något annat lands gränser? Vilka? 
12 elever vet att Kiruna kommun angränsar till Norge och Finland. 
8 elever vet ej. 
2 elever svarar Finland. 
1 elev svarar Norge. 
 
 Fråga 7 

Vilka av nedanstående orter tillhör Kiruna kommun? 
Gällivare Haparanda Riksgränsen Pajala Nikkaluokta Karesuando Svappavaara 
9 elever vet att tre av de sju föreslagna orterna  tillhör Kiruna kommun. 
11 elever har två orter rätt. 
 har en ort rätt. 
 
 Fråga 8 

Känner du till någon annan ort eller by i kommunen? Vilken/vilka? 
18 elever kan nämna minst en annan ort i Kiruna kommun än de tidigare föreslagna. 
5 elever kan inte nämna någon annan ort i Kiruna kommun. 
 
 Fråga 9 

Kiruna kyrka har funnits i snart 100 år. Vilka kyrkor besökte folket innan dess tror du? 
18 elever kan namnge en kyrka som befolkningen kunde besöka för 100 år sedan.  
4 elever kan inte nämna någon kyrka. 
1 elev ger felaktigt svar. 
 
 Fråga 10 

Vilken tror du är den främsta anledningen till att Karl IX intresserade sig för vår del av landet 
och lade sig i våra förfäders levnadssätt? 
6 elever tror det var ishavskusten, skatten , köttet och pälsen  som gjorde att Karl IX intresse-
rade sig för vår del av landet.  
1 elev tror att det var för att kungen ville ha kontroll över landet. 
16 elever vet ej. 
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Tipspromenad     
 
Genomförs under studiebesöket på Markkina gamla kyrkoplats. 
1 bortfall.  24 elever uppdelade i 12 grupper med 2 elever i varje grupp. 
 
 Fråga 1     91% avger rätt svar. 

 
 Fråga 2     91% avger rätt svar. 

 
 Fråga 3     66% avger rätt svar. 

 
 Fråga 4     58% avger rätt svar. 

 
 Fråga 5     91% avger rätt svar. 

 
 Fråga 6     58% avger rätt svar. 

 
 Fråga 7     74% avger rätt svar. 

 
 Fråga 8     58% avger rätt svar. 

 
 Fråga 9     83% avger rätt svar. 

 
 Fråga 10   33% avger rätt svar. 

 
Observationer  
 
Klassrumsdiskussioner  
Eleverna  ställer frågor till oss och diskuterar med varandra om det aktuella undersöknings-
området. 
 
Studiebesök  
24 elever, 1 bortfall 
Eleverna deltog aktivt och ställde relevanta frågor till oss om den historia vi arbetar med. 
 
Eleverna utvärderar studiebesöket och vad de lärt sig genom att besvara några frågor. 
 
 Fråga 1 

21 elever hade inte hört talas om Rounala eller Markkina innan vi påbörjade historiearbetet. 
  3 elever hade hört talas om Rounala eller Markkina innan vi påbörjade historiearbetet.  
 
 Fråga 2 

13 elever anser att de har lärt sig om befolkningens tidiga religion. 
  7 elever har lärt sig om den första prästen i Markkina. 
  4 elever har lärt sig annat. 
 
 Fråga 3 

20 elever anser att de vet mer än innan besöket. 
  3 elever vet lika mycket som innan. 
  1 elev kan inte svara på frågan. 
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 Fråga 4 

17 elever anser att de kommer att minnas Markkina och dess historia bättre genom    
     studiebesöket. 
  2 elever anser att de kanske kommer att minnas Markkina och dess historia bättre. 
  4 elever anser att de inte kommer att minnas Markkina bättre. 
  1 elev kan inte svara på frågan. 
 
Drama  
25 elever 
Eleverna klarar av att tillsammans i grupperna förbereda och genomföra dramauppgiften. 
 
Avslutande gruppuppgift  
24 elever, 1 bortfall  
Eleverna kan se positiva och negativa konsekvenser av ishavspolitiken. De ger även egna för-
slag på hur politiken kunnat bedrivas annorlunda samt vilka konsekvenser det hade kunnat ge. 
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Diskussion 
 

Syftet ger oss två undersökningskriterier att ta ställning till, kunskap och förståelse, eftersom 
förståelse bygger på kunskap. Förståelse är beroende av kunskap, som Statens offentliga ut-
redningar (SOU 1992) också konstaterar, det är därför viktigt att reflektera över om man med 
kunskap också menar förståelse för det man lär sig. Den kunskap som eleven ibland uppvisar 
kan lura läraren att tro att eleverna har nått förståelse. Som lärare är det viktigt att tänka över 
hur man utformar undervisningen så elever kan reflektera över sitt eget lärande och fördjupa 
sin kunskap till förståelse.  
 
 
Enkäter  
 
Av enkäterna kan vi se att eleverna från början hade varierande kunskaper angående historia. 
Lite fler än hälften har en positiv inställning till historieundervisning  och något färre har en 
negativ inställning till historieundervisning efter första enkäten. Efter den andra enkäten kan 
vi se att de flesta är positiva till vår undervisning och föredrar varierad undervisning. Av anta-
let rätta svar på tipspromenaden kan vi utläsa att undersökningsgruppen  har tillgodogjort sig 
kunskap om den historia vi har arbetat med.  
 
 
Observationer 
 
Klassrumsdiskussioner 
Efter de första lektionstillfällena märker vi att eleverna är rädda för att svara fel när vi ställer 
frågor i klassen och väljer därför att vara tysta. Vid flera tillfällen påpekar vi för eleverna att 
vi vill att de ska tänka själva vad de tror är rätt. Efter att vi har lett flera diskussioner, både i 
grupper och i helklass märker vi en förändring. Efterhand blir eleverna mera frispråkiga, stäl-
ler frågor själva och vågar ha egna åsikter. Av dokumentationer som vi och eleverna för under 
diskussionerna går det att utläsa att de tillgodogör sig kunskaper och får viss förståelse för 
historiska sammanhang men om eleverna inser att de kan vara med om att påverka framtiden 
kan vi med säkerhet inte avgöra. 
 
Studieresa 
Av iakttagelserna kan vi konstatera att besöket engagerar eleverna och ger dem merkunska-
per. Eleverna är förväntansfulla inför resan och har funderingar om  och diskuterar hur det ser 
ut på den gamla kyrkoplatsen i Markkina. De deltar aktivt genom att ställa följdfrågor till oss 
efter våra framställningar och under vår rundvandring på platsen. Vi kan konstatera att det 
betyder mycket för eleverna att konkret få uppleva platsen. Det är viktigt att med alla sinnen 
få uppleva och få en känsla för historien. 
 
Drama 
Tillsammans i gruppen kan eleverna, trots ovana, åstadkomma korta dramatiseringar. Vi drar 
slutsatsen att de genom kunskaper om historien, tillskansat sig tillräcklig förståelse för att 
göra trovärdiga händelseförlopp. Varje dramauppvisning avslutas med korta diskussioner då 
vi får möjlighet att kontrollera om de andra eleverna förstår vilken förtrogenhet dramatise-
ringarna har med historien. Här kan vi konstatera att eleverna behöver vårt stöd för att kunna 
ställa frågor till varandra, om händelseförloppet i handlingen, under den efterföljande diskus-
sionen. 
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Avslutande gruppdiskussioner 
Elevernas anteckningar tyder på att de har en relativt god uppfattning om Gustav Vasas och 
hans söners politik och vad den fick för konsekvenser på Nordkalotten. Eleverna kan presen-
tera  både positiva och negativa följder. De har även idéer om hur förhållanden kunnat vara 
annorlunda om kungen fört en annan slags politik. 
 
 
Sammanfattning 
 
Det vi kommit fram till genom våra mätmetoder är att de flesta elever har fått kunskaper om 
historien och har en viss förståelse för att historiska skeenden påverkar samhället. Vi ser att 
när eleverna får varva teori och praktik och själva vara aktiva påverkas deras engagemang och 
sätter igång tankeprocesser där kunskapen har en möjlighet att utvecklas till förståelse. 
  
Däremot kan vi inte med säkerhet veta om eleverna kommit till insikt om att de kan vara med 
och påverka framtiden. Det är svårt att mäta ett sådant resultat på så kort tid som vi haft till 
förfogande. Det behövs mer tid till reflektion och eftertanke för att få insikt om sin egen bety-
delse för det framtida samhället. 
 
 
Validitet 
 
Tre elever har varit frånvarande vid tre olika lektionstillfällen. vilket vi inte anser har påverkat  
resultatet. 
 
De resultat som vi når fram till i vår undersökning grundar sig till största del på  observationer 
och enkäter. Vi har använt oss av flera olika enkäter och observationer under alla arbetspass 
och anser oss därför ha tillräckligt med underlag för att kunna se resultat och utifrån dem dra 
slutsatser. 
 
 
Reliabilitet 
 
Denna undersökning pågick i sju veckor som inkluderade en lovvecka. I en sådan typ av un-
dersökning som vi gjort är sju veckor att betrakta som en mycket begränsad tid. Vi fick känna 
på att man i skolans värld måste vara flexibel eftersom många oförutsedda aktiviteter påver-
kade våra lektionsplaneringar såsom luciaträning, film och teater.  
 
Vi förstår att det är svårt att mäta kunskap men att det är betydligt svårare att mäta förståelse. 
Det är svårt att formulera öppna frågor. Eleverna var måna om att ge svar som de trodde att vi 
förväntade oss. När vi inte gav dem ledtrådar till ”rätta” svar, blev många osäkra och kunde 
inte svara. Vi försökte förmedla till dem att det inte alltid finns rätta svar, vi ville veta vad de 
tror. Vi anser att detta påverkar de svar som framkommer i enkäterna. Svaren blir också, av 
naturliga skäl, subjektivt bedömda av oss. 
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Fortsatt forskning 
 
Under undersökningens gång har vi blivit  övertygade om att det är viktigt att i en mer omfat-
tande studie undersöka om elevernas förståelse (för hur historiska skeenden påverkar samhäl-
let i nutid) ökar, när man studerar lokalhistoria parallellt med  undervisning i historia på riks-
planet. När vi drog paralleller mellan lokal- och rikshistoria har vi funnit att det är lättare att 
förklara tidsperspektivet för eleverna eftersom man kan sammankoppla lokala händelser med 
kungar och stora historiska händelser i Sverige. Vi tror att historien blir mer hel och levande 
för eleverna.  
 
I fortsättningen skulle det även vara intressant att få  möjlighet att studera, om elever som  har 
fått en sådan undervisning också har ett annat perspektiv på varför etniska konflikter kan upp-
stå i mångkulturella samhällen och om detta  perspektiv inverkar på enskilda människors  
beteenden mot sin omgivning. 
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ENKÄTUNDERSÖKNING 1 
 

1. Varför tror du att man läser historia i skolan? 
 
2. Vad tycker du om skolans historieundervisning? 
 
3. Vad tycker du om skolböckerna i historia? 
 
4. Du vill åka och handla t ex kläder. Vart kan du åka – inom 40 mils avstånd? 
Anta att priserna är lika på de olika orterna. 
 
5. Har du haft undervisning i skolan om Kiruna kommuns historia? 
 
6. Vad fick du då göra? 
 
7. Sträcker sig Kiruna kommun till något annat lands gränser? Vilka? 
 
8. Vilka av nedanstående orter tillhör Kiruna kommun? 
Gällivare Haparanda Riksgränsen Pajala Svappavaara Karesuando Nikkaluokta 
 
9. Känner du till någon annan ort eller by i kommunen? Vilken? 
 
10. Kiruna kyrka har funnits i snart 100 år. Vilken kyrka besökte folket innan 
dess tror du? 
 
11. Beskriv hur historieundervisningen brukar gå till i din klass? 
 
12. Hur lär du dig saker på bästa sätt? 
 
13. Beskriv hur du tycker att man kan göra skolarbetet intressant? 
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   ENKÄTUNDERSÖKNING 2 
 
1. Vad tror du att historia är? 
 
2. Varför tror du att man läser historia i skolan? 
 
3. a) Vilken eller vilka delar av vår historieundervisning har varit bra? 
  
   b) Vilken eller vilka delar har varit mindre bra? 

 
4. Vilka inlärningssätt föredrar du? Ringa in dina alternativ. 
 
Läroböcker     Skönlitteratur      Läraren undervisar 
 
Drama     Studiebesök     Film/annan media     Grupparbete 
 
Forskning i grupp – intervjuer, söka litteratur på biblioteket m.m. 
 
Enskilt arbete     Egna förslag     ………………………………………… 
         
                                             ………………………………………… 
 
5. a) Varför tror du att det är viktigt att ha kunskaper om sin egen hembygds  

historia? 
 

   b) Hur kan man bäst få en sådan kunskap tror du? 
 
6. Sträcker sig Kiruna kommun till något annat lands gränser? Vilka? 
 
7. Vilka av nedanstående orter tillhör Kiruna kommun? 
 
Gällivare     Haparanda     Riksgränsen     Pajala 
 
Nikkaluokta     Karesuando     Svappavaara 
 
 
8. Känner du till någon annan ort eller by i kommunen? Vilken/vilka? 
 
9. Kiruna kyrka har funnits i snart 100 år. Vilka kyrkor besökte folket innan dess 
tror du? 
 
10. Vilken tror du är den främsta anledningen till att Karl IX intresserade sig 
för vår del av landet och lade sig i våra förfäders levnadssätt? 
 

Tack för dina svar!
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Tipsfrågor 
 
1. Vem byggde kyrkan i Rounala? 
 
     1. Prästen. X. Kungen. 2. Tre samer 
 
2. Varför flyttade kyrkan från Rounala till Markkina? 
 

1. Folket ville ha kyrkan i inlandet. 
    X.  Prästen ville ha en större och finare kyrka. 

2.  Kungen ville ha en central samlingsplats för befolkningen. 
 
3. Vilken kyrka byggdes först? 
 

1. Jukkasjärvi kyrka. X. Rounala kyrka. 2. Markkina kyrka. 
 
4. Vem var Paulus – Jouni? 
 

1. Präst. X. Länsman. 2. Nåjd. 
 
5. Vad hette prästen i Markkina? 
 

1. Sirma. X. Martinsson. 2. Heikki. 
 
6. Vad hette avrättningsplatsen i Markkina? 
 

1. Torneå. X. Teiliniemi. 2. Rounala. 
 
7. Varför behövde nåjden en trumma? 
 

1. För att kalla på människornas uppmärksamhet. 
    X. För att komma i kontakt med de döda och gudarna. 

2. För att kunna komma i extas och få hjälp av prästen. 
 
8. Vad är seitar? 
 

1. Dragrenar. 
X. Gömställen för människornas skatter. 
2. Av naturen formade stenar, träd och föremål som ansågs heliga. 
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9. Vad är en handelsled? 
 

1. En färdväg utefter vilken man reste med varor och bedrev handel/ 
Byteshandel på marknadsplatser. 

X. En färdväg där bara handlaren (köpmannen) fick fördas för att sälja varor  
     från affären. 
2. En färdväg där bara kungens fogdar fick fördas för att driva in skatter av    

folket.  
 
 
 
 
10. Folket på Nordkalotten bedrev handel på marknadsplatser norska kusten i          
     väster mot Ryssland i Öster. För att… 
 

1.…  Den svenska kungen inte var intresserad av handeln i den norra delen av  
        landet. 

    X.… Det var naturligt för människorna i norr att färdas till Västerhavet och 
Österut mot Ryssland för sitt handelsutbyte. 

 2. … Ryssarna inte lät människorna färdas till södra Norge och södra Sverige. 
 

 
Rätt tipsrad: 
2, 2, X, 2  1, X, X, 2, 1, X 
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Planering för arbetspass 
 
Undersökningsvecka 1 
Arbetspass 1 och 2 
   
Vid det första arbetspasset förklarar vi vad ett examensarbete innebär och involverar eleverna 
i vårt arbete.  
 
Eleverna får därefter svara på vår första enkät där vi undersöker vad de har för uppfattning 
om kommunens gränser och orter samt vilka förkunskaper de har om Enontekis historia. Vi 
frågar också om hur de tycker att skolämnet historia behandlas i skolan.  
 
Vi ritar upp en tidsaxel på tavlan för att för eleverna åskådliggöra och underlätta förståelsen 
av tidsperioden från 1500-talet och fram till idag. Därefter presenterar vi kort den övergripan-
de historian om Gustav Vasa till Karl IX och framåt, och drar paralleller till vad som hände i 
det område på Nordkalotten som senare kom att heta Enontekis pastorat. 
Dessa områden behandlar vi: 
 

o Kungar/krig/skatteuppbörd. 
o Ishavskustens betydelse för det svenska riket. 
o Rysslands, Sveriges och Danmark/Norges intressen för landgränserna på Nordkalot-

ten. 
o Vilka bodde i området på Nordkalotten? 
o Vad levde befolkningen av? 
o Var handlade man? 
o Hur färdades man? 
o Varför byggdes kyrkan i Enontekis? (Idag Markkina). 

 
Som avslutning på arbetspasset har vi högläsning ur ”Karin från Kautokeino”, en skönlitterär 
bok med verklighetsanknytning till Nordkalotten. Samtidigt får eleverna måla en bild av hur 
de tror att kyrkan i Markkina såg ut. 
 

 
Undersökningsvecka 2 
Arbetspass 3  
 
Under detta arbetspass gör vi en tankekarta tillsammans med eleverna för att få en uppfattning 
om hur de tror att livet ter sig på Nordkalotten under 1600-1700-talet. Familjen, bostäder, 
skola, försörjning, religion, sjukdom, vägar och transportmedel är ämnen som vi funderar 
omkring. Därefter informerar vi om den dagslånga studieresan till Markkina som vi ska 
genomföra två dagar senare med eleverna.  
 
Vi avslutar detta arbetspass med högläsningsboken och färdigställande av elevernas bilder av 
kyrkan. 
 
Studieresa 
Vi genomför studieresan under en dag.  
Under förmiddagen besöker vi Karesuando skola och äter lunch där. 
På eftermiddagen åker vi vidare till Enontekis gamla kyrkoplats i nuvarande Markkina. 
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Under studiebesöket har vi tre undervisningsmoment: 
o Vid minnesstenen – handel, kyrka och ting i Rounala, den första prästen Olaus Sirma i 

Enontekis. Om kyrkhelger, marknad, ting och livet kring kyrkplatsen i Markkina. 
o Vid offertallen – offertallens historia,  befolkningens gamla religion och den nya reli-

gionen  (kristendomen). 
o Vid kyrkostaketet – om begravning och gravplatser på och utanför kyrkogården, säg-

ner om nåjder, om avrättningsplatsen Teiliniemi och stegling.  
 
Innan studiebesöket avslutas går eleverna en tipspromenad, därefter tänder vi ett ljus vid min-
nesstenen på den gamla kyrkplatsen. 
 
Undersökningsvecka 3 
Lovvecka för eleverna. 
 
Undersökningsvecka 4 
Arbetspass 4 och 5  
 
Som inledning på arbetspasset gör vi en utvärdering av studieresan. 
Vi repeterar historian genom att eleverna läser högt ur vårt kompendium.  
 
Vi har under sommaren besökt Rounala och videofilmat. Den visar vi för eleverna. Efteråt får 
de ställa frågor till oss om Rounala. Högläsning ur boken ”Karin från Kautokeino”. 
Därefter visar vi en kort film om Markkina som vi filmat under ett tidigare besök, och elever-
na får ställa frågor till oss om Markkina. Muntlig sammanfattning om lappmarkspolitiken och 
de konsekvenser  som den förde med sig. 
 
Undersökningsvecka 5 
Arbetspass 6  
 
Vi redogör för resultatet av studieresans utvärdering och visar Herman Lindqvists  film om 
Gustav Vasa för halva klassen. 
 
Arbetspass 7  
 
Upprepning av arbetspass sex för den andra halvan av klassen. 
 
 
Undersökningsvecka 6 
Arbetspass  8 och 9 
 
Vi samtalar om innebörden av drama och förklarar att eleverna i grupper ska dramatisera hän-
delser och att detta blir ett inlärningstillfälle för både de agerande och publiken. Vi ger stöd-
ord till eleverna för att se hur de använder dessa och om de med hjälp av dem kan utforma en 
verklighetstrogen händelse. Vi gör själva ett kort drama för att visa eleverna hur en enkel 
dramatisering kan gå till. Under elevernas dramaförberedelser, föreställning och den gemen-
samma sammanfattande diskussionen observerar vi dem.  
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Exempel på dramauppgift:  
Händelse: En dag på sommaren kommer en svårt sjuk man till er. Inget går att göra, mannen 
dör. Vad gör ni? 
Stödord: I kåtan, båt, sommargrav, dödholme, vinterföre och kyrkogård. 
 
 Som ett ytterligare inlärningstillfälle spelar vi dockteater för eleverna. Teatern handlar om 
morfar Alberts och barnbarnet Alvas samtal om förr och nu.  
 
Undersökningsvecka 7 
Arbetspass 10  
 
Vi läser färdigt den skönlitterära boken, sammanfattar handlingen och konstaterar att perso-
nerna  i boken har funnits i verkligheten. 
 
Arbetspass 11 
 
Eleverna delas in i fem grupper. Varje grupp får diskutera och skriva ner sina tankar om vilka 
positiva och negativa följder lappmarkspolitiken gett samt hur det hade kunnat vara om kung-
en hade agerat på ett annat sätt. 
 
Sedan utgår vi från påståendet: ”Ett klokt folk är svårt att styra.” Uttrycket fick ligga som 
grund för ett inledande samtal om hur vi med vårt sätt att agera kan styra det som blir historia 
i framtiden. Eleverna får också fundera över vilken klokhet som avses. Fortsättningsvis disku-
terar vi nedanstående punkter:  
 

o Vad vill du bli när du blir stor? 
o Vill du bo kvar i Kiruna kommun? 
o Går det att förena med ditt yrkesval?  
o Varför/varför inte? 
o Kan du välja yrke efter intresse eller måste du välja efter de förutsättningar som du 

tror finns här i framtiden för att kunna bo kvar? 
o Kan du själv påverka din situation?  
o Kan man kräva att få bo kvar i glesbygd? 
o Vad har Kiruna kommun bidragit med till Sverige? 
o Vem/vilka tar beslut som rör vår landsända? Som till exempel fjällområden, skoterle-

der, allemansrätt, jakt och fiske, sjukvård… 
 
Vi avslutar vårt arbetspass med en liknande enkät som i början av undersökningen. 
 

  


