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Abstract:  
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare resonerar kring lokalhistorisk 

undervisning, hur närområdet kan utnyttjas i sådan undervisning och vad den kan 

tänkas ge eleverna. Då det finns lite forskning kring lokalhistoria i grundskolans 

tidiga del är det just dessa årskurser som varit av intresse i studien. Metoden för 

den empiriska studien har varit kvalitativa intervjuer med ett antal lärare om deras 

tankar och erfarenheter kring lokalhistorisk undervisning.  

 

I resultatet från intervjuerna framkommer att lärare lägger upp sin undervisning på 

olika sätt, beroende på de förutsättningar de har för stunden och den elevgrupp de 

har. Bristen på läromedel med lokalhistorisk anknytning innebär att lärare får 

kompensera för detta genom egenproducerat material eller genom att utgå från mer 

allmänna läromedel. I studien framkommer att lärare främst ser fördelar med 

lokalhistorisk undervisning, som att närområdet erbjuder möjlighet att besöka 

platser, att kunna berätta på rätt plats anses viktigt. Att elever har förkunskaper i 

ämnet är en annan fördel som tas upp. De nackdelar som framkommer är främst att 

planering av lokalhistorisk undervisning är tidskrävande och mer praktiska 

problem kopplade till studiebesök. Lokalhistoria genom dess direkta koppling till 

elevernas närhet anses påverka elevernas motivation och intresse positivt.  
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1. Inledning  
Enligt den aktuella kursplanen för historia är lokalhistorisk undervisning 

egentligen enbart obligatoriskt för årskurs ett till tre. Lokalhistoria nämns i både 

det centrala innehållet och kunskapskraven, som hemortens historia, och kan 

därför inte väljas bort i undervisningen (Skolverket 2011b, s. 173, 177). I årskurs 

fyra till nio nämns dock inte lokalhistoria och är därför inte obligatoriskt, även om 

flera mål i kursplanen kan nås genom lokalhistoriskt arbete. Att hemortens historia 

betonas i de lägre åldrarna specifikt kan tolkas som att vikt läggs vid att börja i det 

nära för att sedan närma sig den nationella och till slut globala historien.  

 

Skolverket (2011c, s. 9) skriver att kursplanens centrala innehåll enbart anger vad 

som ska behandlas i undervisningen. Det står inget om hur mycket tid som bör 

ägnas till de olika delarna, vilket innebär att det är upp till den enskilde läraren att 

avgöra hur mycket de arbetar med ett ämnesinnehåll (Skolverket 2011c, s. 10). Det 

är inte möjligt att utelämna delar av det centrala innehållet eller spara det till andra 

årskurser, dock kan lärare tillsammans med elever lägga till ytterligare innehåll 

som ryms inom ämnet. Det står inget i kursplanerna om hur undervisningen bör 

ske. I Skolverkets (2011c s. 11) text Planering och undervisning i undervisningen 

står det att lärare ska låta elever få prova olika arbetssätt och arbetsformer. Vidare 

står det också att lärare i sin undervisning bör utgå från elevernas intressen, 

erfarenheter och föreställningar kring ett undervisningsinnehåll (Skolverket 2011c, 

s. 12). Detta innebär att lärare är fria att lägga upp sin undervisning så länge alla 

delar i det centrala innehållet tas upp. De uppmuntras att använda varierande 

arbetsmetoder och att utgå från elevernas förkunskaper och intressen.  

 

Författarna till boken Plats, identitet, lärande. Närområdesstudier i skolan menar 

att undervisning i närområdet svarar särskilt väl mot yngre elevers krav på 

konkreta studieobjekt (Sanderoth, Werner & Båth 2009, s. 110). De menar att när 

klassrummet flyttas ut i närområdet stärks kopplingen mellan teori och verklighet, 

då eleverna får en möjlighet att direkt koppla kunskap till sin egen levda värld 

Sanderoth, Werner & Båth 2009, s. 78).  

 

Då jag personligen är intresserad av närområdesstudier som arbetsmetod i 

lokalhistorisk undervisning, eller historieundervisning i stort, har jag valt att 

studera detta närmare. Vid ett tidigare examensarbete gjorde jag en systematisk 

litteraturstudie för att ta reda på vad tidigare forskning säger om lokalhistorisk 

undervisning och dess koppling till närområdesstudier. Under det arbetet framkom 

att det finns relativt lite forskning i ämnet. Den forskning som finns tillgänglig 

berör till större delen undervisning i grundskolans mellanår och senare del, eller 

undervisning på gymnasienivå. Detta är intressant då den lokalhistoriska 

undervisningen egentligen bara är obligatorisk i grundskolans tidiga del, det borde 

rimligen vara främst under dessa år som lärare arbetar med ämnet. Av denna 

anledning har jag valt att göra en empirisk undersökning för att få en bild av hur 

lärare i grundskolans tidigare del resonerar kring lokalhistorisk undervisning. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna empiriska studie är att undersöka lärares tankar kring 

lokalhistorisk undervisning i grundskolans tidiga del, specifikt hur de resonerar om 

närområdet som en resurs i sådan undervisning.  

 

Syftet preciseras i följande frågeställningar:  

 Hur arbetar lärare praktiskt med lokalhistorisk undervisning? 

 I vilken utsträckning utnyttjar lärare närområdet som en resurs i 

lokalhistorisk undervisning? 

 Vilka för- och nackdelar ser lärare med undervisning i lokalhistoria? 

 Upplever lärare att lokalhistoriskt arbete påverkar elevers lärande, och i 

sådana fall påverkas alla elever på samma sätt?  

 

 

3. Bakgrund 
Här presenteras först vad de aktuella styrdokumenten har att säga om lokalhistoria 

och närområdesstudier i undervisningen. Vidare följer en genomgång av vad 

författarna Sanderoth, Werner och Båth (2009) skriver i sin bok angående 

närområdesstudier är och vad det kan ge som en alternativ arbetsmetod i skolan, 

både allmänt men också i koppling till lokalhistoria.  

 

3.1 Styrdokument 
Skolverket (2011a, s. 6) skriver i Kommentarmaterial till kursplanen i historia att 

det övergripande syftet med historieundervisningen är att eleverna ska utveckla ett 

historiemedvetande och få ett sammanhang mellan dåtid, nutid och framtid. 

Begreppet historiemedvetande beskrivs som förmågan att reflektera över hur olika 

händelser och företeelser i det förflutna påverkar vår situation idag, samt hur vi 

människor kan påverka vår nutid och framtid (Skolverket 2011a, s. 6). På detta sätt 

ska eleverna bli medvetna om att historia är en konstant pågående process som de 

själva påverkas av men även deltar i.  

 

I det centrala innehållet för årskurs ett till tre, som är detsamma för alla 

samhällsorienterade ämnen, finns fyra kunskapsområden. Ett av dessa områden 

kallas Att leva i närområdet. Där betonas att händelser och företeelser i elevernas 

egna omgivning ska studeras (Skolverket 2011a, s. 12). Det motiveras genom 

hänvisningar till att fokus på närområdet ger en konkretion åt innehållet, och att 

elever får en möjlighet att känna att skolans innehåll är kopplat till deras egen 

livsvärld. I detta kunskapsområde är det framförallt två punkter som direkt kan 

kopplas till lokalhistoria. Det ena är hemortens historia (Skolverket 2011b, s. 173). 

Det återkommer i kunskapskraven för årskurs tre, där det står att eleverna ska 

kunna ge exempel på människors levnadsvillkor från olika tidsperioder på 

hemorten samt göra jämförelser mellan livet förr och nu (Skolverket 2011b, s. 

177). Skolverket (2011a s. 13) föreslår att hemortens historia kan studeras genom 

historiska minnesmärken, byggnader, gator och olika slags texter. 

Hembygdsmuseer föreslås som en utgångspunkt för att finna autentiska föremål 

och livsberättelser från olika tider. Att eleverna kan leva sig in i hur människor 

levde förr på den egna hemorten anses kunna öka elevernas förståelse för deras 

egen tid. Den andra punkten i det centrala innehållet som kan anses ha direkt 

koppling till lokalhistoria är kristendomens roll i skolan och på hemorten förr 
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(Skolverket 2011b, s. 173). Detta motiverar Skolverket med att religion och 

framförallt den kristna kyrkan har haft en stor betydelse för den svenska historien 

(2011a s. 13).  

 

3.2 Närområdesstudier och lokalhistoria 
Sanderoth, Werner och Båth (2009 s. 15) beskriver närområdet som det fysiska 

området utanför skolan till kommungränsen. Författarna menar att 

närområdesstudier innebär att man inte enbart studerar den geografiska platsen, 

utan även vad som har skett historiskt, vad som händer nu och vad som eventuellt 

kan komma att ske i framtiden. Närområdet är därför ett studieobjekt i samtliga 

samhällsorienterade ämnen, även om geografi och historia kanske är det mest 

framträdande. Detta stämmer väl med den aktuella kursplanens centrala innehåll 

med kunskapsområdet Att leva i närområdet, som i årskurs ett till tre är detsamma 

i alla samhällsorienterade ämnen. I Kommentarmaterial till kursplanen i historia 

(Skolverket 2011a, s. 12) står det att närområdet även kan räknas som grannorten, 

en plats där man känner någon eller en plats som figurerar i media och i 

populärkultur. Med andra ord skulle närområdet kunna ses som mycket större än 

elevernas direkta omgivning. I detta arbete kommer dock Sanderoth, Werner och 

Båths definition av närområdet främst att användas, det vill säga den ort där skolan 

och eleverna befinner sig. Det innebär att med begreppet lokalhistoria generellt 

avser den historia som finns i samma område.  

 

När närområdet studeras är det elevernas egna levda värld, något som redan är 

bekant, som blir till studieobjekt (Sanderoth, Werner & Båth 2009, s. 71). 

Närområdet som studieobjekt ger eleverna en möjlighet att dra nytta av sina egna 

erfarenheter och förkunskaper, samt att historia som kan te sig abstrakt kan bli 

konkret och mer begripligt. Som redan nämnts tidigare syftar kunskapsområdet Att 

leva i närområdet till att lyfta in elevernas omgivning i undervisningen. Även 

Skolverket (2011a s. 12) betonar att innehållet kan konkretiseras genom att 

eleverna redan känner till området och har vissa förkunskaper. Didaktikern Bo 

Andersson (2004 s. 55) menar att allt lärande ska vara erfarenhetsbaserat. Med det 

menar han att det är den dolda kunskapen, elevernas förförståelse, som lärare ska 

bygga vidare på i undervisningen. Samtidigt kan man läsa i Skolverkets text 

Kommentarmaterial till kursplanen i historia att det elevnära inte behöver syfta till 

elevernas fysiska närhet (2011a s. 12). Så länge det knyter an till elevernas 

erfarenheter kan det vara något som ligger långt utanför elevernas fysiska 

omgivning.  

 

Det som är viktigt att komma ihåg när man studerar närområdet är att det inte är en 

isolerad plats som inte påverkas av andra faktorer (Sanderoth, Werner & Båth 

2009, s. 199). Vid närområdesstudier måste svar och förklaringar ibland sökas 

utanför själva närområdet i det nationella och globala. Exempelvis är förändringar 

inte något som vanligtvis sker plötsligt, utan är en ständigt pågående process med 

kopplingar mellan den lokala, nationella och ibland globala nivån (Sanderoth, 

Werner & Båth 2009, s. 198, 83). Närområdet som studieobjekt ger en möjlighet 

att lämna det fysiskt begränsade klassrummet och besöka området utanför 

skolgården. Det ger en möjlighet att ta ett steg ifrån den strukturerade och 

vedertagna undervisningen och låta ett undersökande och upptäckande arbetssätt 

bli centralt (Sanderoth, Werner & Båth 2009, s. 78). Undervisningen kan då ske i 

autentiska situationer med autentiskt material, som exempelvis användande av 
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olika källor som olika former av texter, bilder och föremål eller genom att ta del av 

andra personers erfarenheter. I ett sådant arbete blir närområdet i sig ett läromedel 

(Sanderoth, Werner & Båth 2009, s. 110). Undervisning i närområdet i samband 

med de samhällsorienterade ämnena är ett arbetssätt som anses svara väl mot 

särskilt yngre elevers krav på konkreta studieobjekt. Även äldre elever gynnas av 

att få studera sin närmiljö där de får möjlighet att dra nytta av sina förkunskaper. 

Sanderoth, Werner och Båth (2009 s. 18) menar att närområdesstudier dessutom 

lämpar sig väl för ämnesövergripande arbete. För att kunna förstå och förklara 

förhållanden i närområdet kan kunskaper inom de naturorienterande ämnena samt 

matematik och teknik beröras. I många temaarbeten inkluderas även 

kommunikativa ämnen som svenska, engelska och bild, framförallt i olika former 

av redovisning.  
 

För att kunna tillägna sig en förståelse för hur samhället ser ut idag menar 

Sanderoth, Werner och Båth (2009 s. 92) att man måste se till historien och fråga 

sig hur samhället såg ut förut. Även Skolverket (2013 s. 83) menar att en 

lokalhistorisk utgångspunkt i undervisningen ofta engagerar och gör elever mer 

intresserade. Att historien ligger nära eleverna anses bidra till en utveckling av 

historiemedvetande och historisk empati. Närområdet kan erbjuda autentiskt 

material i form av föremål som eleverna kan se och känna på (Skolverket 2013, 

s.83). Hur långt tillbaka i tiden man kan gå beror på det material som finns 

tillgängligt i närområdet, vilket innebär att det kan variera stort från plats till plats 

(Sanderoth, Werner & Båth 2009, s. 92). Minnesplatser kan besökas vilket ger 

eleverna en konkret situation och plats att reflektera över. Författarna ger förslag 

på historiska källmaterial att nyttja, som kartor, böcker och olika sorters statistik. I 

närområdet finns ofta hembygdsföreningar eller museum som kan bidra med 

information och hjälpa till att plocka från material. Just arbete med historiskt 

källmaterial finns tydligt skrivet för alla årskurser i den aktuella kursplanen för 

historia (Skolverket 2013, s. 82). Dock brukar de flesta elever vara enbart 

intresserade av innehållet utan att reflektera över vem som skrivit källan, i vilket 

sammanhang och om den är pålitlig. Därför betonas vikten av att elever tidigt lär 

sig att kritiskt granska och värdera de källor som de tar del av. Förutom skriftliga 

källor av olika slag kan lärare också använda sig av muntliga källor. Det innebär 

att eleverna genom exempelvis intervjuer tar del av andra personers erfarenheter, 

som hur det var att leva på orten förr i tiden (Skolverket 2013, s. 82–83). När 

eleverna sedan analyserar dessa berättelser och sätter in dem i större sammanhang 

bildas en koppling mellan den lilla och den stora historien.  

 

 

4. Tidigare forskning 
Här presenteras vad tidigare forskning kan berätta om lokalhistorisk undervisning 

och vad det gör för att påverka elevernas motivation och lärande.  

 

4.1 Lokalhistoria i grundskolans tidiga år 
Just vad gäller lokalhistorisk undervisning i grundskolans tidiga år finns det inte 

mycket forskning att tillgå. Gunnarsson (2007) har i sin studie intervjuat ett antal 

lärare kring lokalhistorisk undervisning i årskurserna två till sex. Dessvärre finns 

det inga tydliga markeringar vilka av de intervjuade lärarna som talar specifikt om 

grundskolans tidigaste del. Dock ska det då uppmärksammas att när Gunnarsson 

genomförde sin studie var det fortfarande den föregående kursplanen som var 
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aktuell, och då gavs det inga betyg förrän i årskurs fem. Det kan vara anledningen 

till att lärarna i studien inte talar specifikt kring de yngre eleverna. Det som 

framkommer i studien är att lärare upplever det svårt att ta vara på och utgå ifrån 

de yngre elevernas egna erfarenheter (Gunnarsson 2007, s. 274). Dessa lärare 

menar att de yngsta eleverna har magra förkunskaper som det är svårt att bygga 

vidare på. De framkommer också att lärare upplever det som att de yngre eleverna 

är för små för att kunna förmedla vad de vill få kunskap om, men att detta blir 

lättare när de blir äldre (Gunnarsson 2007, s. 284).  

 

4.2 Lokalhistorisk undervisning 
Hultman (2012) har i sin studie kring lokalhistorisk undervisning kommit över 

flera exempel på hur lärare i svenska och norska skolor arbetar med lokalhistoria, 

både i och utanför klassrummet. Hultman presenterar i sin licentiatavhandling flera 

praktiska exempel på hur närområdet kan utnyttjas som en resurs för lärande 

utanför klassrummet. Ett exempel är en klass som studerar samernas historia 

genom att besöka det samiska kulturlandskapet tillsammans med arkeologer och 

ett annat exempel där klassen besöker en hembygdsgård och fysiskt får prova på 

gamla metoder (Hultman 2012, s. 131, 140). I båda exemplen påpekas att 

upplevelsen att lämna klassrummet och besöka den plats man talar om eller att få 

arbeta praktiskt med något av historiskt värde påverkade elevernas intresse för 

ämnet positivt.  

 

Gemensamt för både Gunnarssons (2007 s. 267, 269) och Hultmans (2012 s. 77) 

studier är att lärarna samarbetar med olika institutioner. Dessa är bland annat 

museer, hembygdsföreningar, medeltidsföreningar, stadsarkiv och kommuner. Det 

framkommer i båda studierna också att ta kontakt med institutioner utanför skolan 

är upp till den enskilde lärarens. I Gunnarssons studie (2007 s. 284) framkommer 

också bland flera lärare att de är tvungna att producera eget material för 

undervisning. Lärarna får hjälp av museer, stadsarkiv och hembygdsföreningar för 

att få fram information kring den lokala historien. Anledningen som framkommer 

är att det helt enkelt inte finns färdiga läromedel med lokal anknytning och att de 

då i undervisningen är av underordnad betydelse. I både Gunnarsson (2007 s. 268) 

och Hultmans (2012 s. 132) studier framkommer att lärarna använder sig av 

muntliga källor, antingen genom att eleverna intervjuar äldre personer eller att 

experter bjuds in i klassrummet för att berätta om något av lokalhistoriskt värde.  

 

Hultman (2012 s. 96, 97) betonar att lokalhistoria tydligt nämns i kursplanen för de 

yngre åldrarna och därför inte kan väljas bort. Det är med andra ord ett 

obligatoriskt inslag i historieundervisningen i grundskolans tidiga del. Vidare 

skriver Hultman att lokalhistoria inte nämns i det centrala innehållet för högre 

årskurser, de lärare som intervjuas i studien undervisar i grundskolans mellanår, 

senare del eller på gymnasiet. Ändå finns det utrymme i kursplanen för lärare att 

välja en lokalhistorisk utgångspunkt i sin undervisning för att nå andra delar av det 

centrala innehållet (2012 s. 97). Även i yngre årskurser kan ytterligare delar av det 

centrala innehållet nås genom lokalhistorisk undervisning. Det innebär att en 

lokalhistorisk utgångspunkt i undervisningen kan ge möjligheter att utveckla 

elevers historiemedvetande. Dessutom innebär det att mängden lokalhistoriskt 

arbete är upp till den enskilde läraren. I Hultmans (2012 s. 195) studie 

framkommer att lärarna motiverar lokalhistoria utifrån kursplanerna, trots att det 

inte är obligatoriskt i dessa årskurser varken i svensk eller norsk läroplan. En 
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lärare i norskt högstadium menar att kursplanen är väldigt styrande och att det 

därför krävs ordentlig planering om man vill få in lokalhistoria, det är dock 

definitivt möjligt att göra så (Hultman 2012, s. 128). En annan lärare i ett svenskt 

högstadium anser att kursplanen är ett hinder om läraren inte själv är intresserad 

eller nyfiken på lokalhistoria. Det är endast läraren själv som sätter gränsen, då 

målen är så vida att läraren själv fritt kan plocka stoff och ändå hålla sig till 

kursmålen (Hultman 2012, s. 130, 133).  

 

4.3 Vad ger lokalhistoria i undervisningen? 
Hultman har i sin studie också intervjuat ett antal elever angående vad den 

lokalhistoriska undervisningen ger dem. Eleverna berättar att dessa 

historielektioner brukar domineras av ett problembaserat arbetssätt som beskrivs 

som undersökande, självständigt och kreativt (Hultman 2012, s. 155). 

Lokalhistoria innebär ett avbrott från den vanliga undervisningen i form av att 

lärandet ofta tas utanför klassrummet där eleverna får uppleva historien på plats 

(Hultman 2012, s. 156). Lärare i Hultmans studie (2012 s. 178) anser också att 

lokalhistoria är tacksamt för ämnesövergripande undervisning, framförallt i de 

samhällsorienterade ämnena.  

 

Lokalhistoria och kopplingen till närområdet, ett område redan bekant och nära för 

eleverna, anses skapa motivation och ett naturligt intresse. Gunnarsson (2007 s. 

270, 272) kommer i sin studie fram till att eleverna lättare tar till sig kunskaper om 

det är kopplat till deras närhet. Eleverna får en större förståelse för att de själva 

deltar i historien. Ett annat sätt som anses skapa motivation hos eleverna är att 

lärare utgår från deras erfarenheter och förkunskaper i undervisningen. 

Gunnarsson (2007 s. 270) kommer fram till att lokalhistoria konkretiserar 

historieämnet och att eleverna får en fördjupad förståelse för orsak och verkan i 

samhället. Detta för att eleverna på ett konkret sätt kan få en möjlighet att se att 

samhället inte alltid har sett ut som det gör idag. Lärare i studien beskriver också 

hur jämförelser på lokal och nationell nivå vid samma tidpunkt skapar en 

uppfattning av sammanhang och ger eleverna en bättre helhetssyn på historien.  

 

Även de Laval, som i sin licentiatavhandling skriver om ett eget 

undervisningsprojekt på gymnasiet med lokalhistorisk anknytning, anser att arbete 

med autentiskt material och besök på stadsarkiv skapade ett engagemang hos 

eleverna, då de upplevde att de läste om historiens ”riktiga människor” (de Laval 

2011, s. 111). Även det faktum att det lokala ger eleverna en förutsättning att dra 

nytta av sina förkunskaper ledde till ökat och fördjupat engagemang (de Laval 

2011, s. 112). Den lokala utgångspunkten i projektet anses av författaren ha 

fördjupat elevernas förståelse ifråga om samband mellan olika händelser. Eleverna 

i projektet gjorde kopplingar mellan Norrköpings fattigdom och den härjande 

spanska sjukan, samt till det rådande kriget i Europa. Eleverna fick möjlighet att se 

samband och orsak-verkanförhållanden på den lokala, nationella och 

internationella nivån (de Laval 2011, s. 51–52).  

 

I tidigare forskning är det många fördelar med lokalhistoria och närområdesstudier 

som framkommer, både kring utbudet av autentiskt material, möjlighet till 

studiebesök och samarbeten med institutioner. Men även den positiva inverkan på 

elevers motivation och intresse, samt vad lokalhistoria gör för elevers förståelse 

och känsla för samband och sammanhang betonas starkt. Dessa författare och 
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forskare har inte hittat några större svårigheter eller nackdelar med lokalhistorisk 

undervisning. Lärare i Gunnarssons (2007 s. 284) är tvungna att producera eget 

inlärningsmaterial, då tillgången på läromedel med lokal anknytning är bristfällig. 

I Hultmans (2012 s. 195) studie framkommer att flera lärare tycker att det är 

tidskrävande att plocka fram lokalhistoriskt material. Den tidigare forskningen 

syftar dessutom till att lokalhistoria påverkar elevers motivation och intresse att 

lära på ett positivt sätt. Det framgår dock inte i någon studie om alla elever känner 

lika och påverkas på samma sätt av lokalhistoria. Det ska här betonas att de lärare 

som Hultman och Gunnarsson intervjuat i sina studier verkar ha en positiv 

inställning till lokalhistoriskt arbete, och detta skulle kunna vara en anledning till 

att så få nackdelar och svårigheter framkommer.  

 

 

5. Teoretisk utgångspunkt 
Under denna rubrik ges en presentation av det teoretiska perspektiv som använts 

vid analys och diskussion av resultatet i denna studie.  

 

Säljö (2012 s. 140) skriver att termen lärande är en term vi ofta använder i 

vardagliga diskussioner. Det är en term vars betydelse kan verka självklar, men 

som är svårdefinierad och mångtydig. Det har formulerats en rad olika definitioner 

i försök att ringa in fenomenet, men det finns inte någon bra gemensam definition 

som alla använder (Säljö 2012, s. 141). I en vetenskaplig diskussion blir det därför 

viktigt att reda ut på vilket sätt man ser på lärande, vilket är beroende av vilket 

teoretiskt perspektiv man har. Säljö (2012 s. 142) menar därför att det är 

nödvändigt att presentera den syn på lärande som ligger till grund för de åsikter 

och argument som framförs i en diskussion om fenomenet. Undervisning är 

således också färgat av vilken syn lärare har på lärande. En lärare som antas anse 

att lärande uppstår genom praktiskt arbete har troligen en pragmatisk syn på 

lärande och den lärare som anser att lärande uppstår i social interaktion mellan 

individer kan antas ha en sociokulturell syn på lärande. Vilken syn lärare har på 

lärande och hur det uppstår, bör synas i den undervisning de bedriver.  

 

Denna studie har inte avsett att be de intervjuade lärarna resonera kring sin syn på 

lärande och hur det färgar deras undervisning, men genom lärares sätt att resonera 

kring sin lokalhistoriska undervisning bör detta ändå kunna utläsas till viss del.  

 

Som redan konstaterats tidigare är det övergripande syftet med 

historieundervisning att utveckla elevernas historiemedvetande (Skolverket 2011a, 

s. 6). Även didaktikern Bo Andersson trycker på vikten att utveckla elevers 

historiemedvetande. Andersson (2004 s. 44) skriver att historieundervisningens 

uppgift är att hjälpa elever att få kontrollen över deras historiemedvetande genom 

reflektion och kritiskt tänkande, som ska leda till ett större medvetande. Vidare 

skriver han att eleven ska utifrån sina egna erfarenheter, intresse, behov och 

förutsättningar öka sitt historiemedvetande i interaktion med andra. Med andra ord 

uttrycker Andersson att lärande och utveckling av historiemedvetande ska vara 

erfarenhetsbaserat, att det sker i en dialog mellan individer och att reflektion och 

kritiskt tänkande är centralt. Dessa tankar kring elevers förförståelse och den 

lärande dialogen med språket som hjälpmedel ligger nära Vygotskijs teorier och 

det sociokulturella perspektivet.   
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5.1 Det sociokulturella perspektivet 
Denna studie grundar sig framförallt i det sociokulturella perspektivet, som 

grundar sig i den pedagogiska teoretikern Lev Vygotskijs tankar om att allt lärande 

hela tiden sker i ett socialt och kulturellt sammanhang (Elfström m.fl. 2014, s. 31). 

Det sociokulturella perspektivet utvecklades på 1920-talet och försvann sedan i 

princip helt då andra perspektiv som behaviorismen var dominerande. I Sverige 

återkom det under 1980- och 1990-talet, och de utredningar som gjordes för 

läroplansreformerna 1994 är tydligt påverkade av detta perspektiv på lärande 

(Säljö 2012, s. 194–195).  

 

Säljö (2012 s. 187) skriver att ett grundläggande begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet är mediering, och medierande redskap. Människor använder sig av 

medierande redskap för att förstå och agera i sin omvärld, och det anses finnas två 

olika redskap: språkliga och fysiska. Ett språkligt redskap är en symbol, ett tecken 

eller teckensystem som används för att tänka och kommunicera. Dessa språkliga 

redskap utvecklas genom kulturella gemenskaper och formas av traditioner, därför 

är de i ständig utveckling (Säljö 2012, s. 188). Ett fysiskt redskap används för att 

utföra något, som exempelvis ett redskap för att utöva ett yrke. Det krävs 

kunskaper för att kunna behärska dessa fysiska redskap, vilket gör att de är direkt 

kopplade till de språkliga redskapen (Säljö 2012, s. 188–189). Många inom den 

sociokulturella traditionen menar därför att man inte bör skilja på språkliga och 

fysiska redskap, då de förutsätter varandra och istället talar man då mer allmänt 

om kulturella redskap. Säljö (2012 s. 189) menar att kopplingen mellan det 

mentala och fysiska gör att den sociokulturella traditionen kommer mycket nära 

pragmatismens syn på lärande och kunskap. Pragmatismen och Dewey anser att 

kunskaper inte kan ses som teoretiska eller praktiska, de är alltid både och. I alla 

situationer finns reflektion, kunskap och fysisk handling, utan dessa kan inget 

åstadkommas.  

 

Inom det sociokulturella perspektivet har språkanvändningen en mycket central 

roll, eftersom språket är länken mellan människor och dess omgivning (Elfström 

2014, s. 31). Det är med språket i kommunikation med andra människor som vi 

kan uttrycka oss, och det är genom språkliga begrepp vi förstår vår omvärld. 

Vygotskij själv refererar till språket som redskapens redskap, och har därför en 

särställning som medierande redskap (Säljö 2012, s. 189). Säljö (2012 s. 190) 

beskriver språket som ett flexibelt teckenspråk, och med det menas både det talade 

och skrivna språket, som används för att kommunicera med världen och för att 

etablera en gemensam förståelse.  

 

Appropriering är ett annat grundläggande begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet som används för att beskriva lärande. Appropriering innebär kortfattat 

att en person blir bekant med och lär sig att bruka kulturella redskap (Säljö 2012, s. 

192). Mycket av det vi lär oss blir vi bekanta med redan i vardagen och många av 

de begrepp vi använder finns i vardagsspråket. Medieringen i vardagen sker ofta 

utan undervisning, och barnen blir bekanta med olika kulturella redskap genom 

samtal och samspel med sin omgivning. Denna tidiga appropriering anses mycket 

betydelsefull. I skolan får barnen sedan möta begrepp de inte möter i vardagen, 

och där får eleverna en möjlighet att appropriera de kunskaper som hjälper dem att 

förstå världen utanför deras egna erfarenheter (Säljö 2012, s. 193).  
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Vygotskij menar att lärande sker konstant, det finns möjlighet att appropriera nya 

kunskaper i olika situationer både i och utanför konstruerade lärsituationer 

(Elfström 2014, s. 31). Ytterligare ett centralt begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet är den närmaste proximala utvecklingszonen, vilket hänger samman 

med Vygotskijs syn på lärande som en ständig process (Säljö 2012, s. 193). 

Vygotskij menar att när man behärskar en färdighet är man också nära att behärska 

något nytt, det finns ytterligare kunskaper inom räckhåll och i denna zon är 

människor särskilt känsliga för instruktion och förklaring. Det är här som läraren 

spelar en viktig roll att vägleda den som lär i hur man använder detta nya kulturella 

redskap. Till en början är den som lär beroende av stöd från den som är mer 

kunnig, och detta behöver inte vara en lärare utan kan vara en så kallad mer 

kompetent kamrat (Säljö 2012, s. 193). Denna pedagogiska situation kallas inom 

engelskan för scaffolding, vilket innebär att den mer kunnige ger mycket stöd 

inledningsvis, för att efterhand ge mindre stöd tills den lärande på egen hand 

behärskar den nya färdigheten. Detta är en viktig princip inom den sociokulturella 

traditionen, det som en person behöver en mer kunnig persons hjälp att klara av 

kan man så småningom klara på egen hand. Genom scaffolding kan man 

appropriera kunskaper som den mer kunnige besitter (Säljö 2012, s. 194).  

 

Det sociokulturella perspektivet pekar klart på vikten av sociala samspel för 

lärande och utveckling. Säljö (2012 s. 195) skriver att interaktion och 

kommunikation blir nycklar till lärande. Kunskap är inte något som överförs 

mellan individer. Elfström m.fl. (2014 s. 31) menar att det är i samspelet mellan 

individer när man söker förstå varandra som kunskap utvecklas, skapas och görs 

tillgängliga.  

 

Anledningen till att det sociokulturella perspektivet valts för denna studie är dels 

för att det är det perspektiv som tydligt påverkat senare läroplaner, och att det till 

stor del är en dominerande syn på lärande och undervisning i nuläget i Sverige. 

Därför är det intressant att undersöka om och hur detta perspektiv uppenbaras i 

lärares resonemang kring undervisning. Dels för att det är den syn på lärande som 

ligger mest i linje med min egen. Dessutom kan det sociokulturella perspektivet 

anas i Bo Anderssons beskrivning av hur elever lär och utvecklar sitt 

historiemedvetande.  

 

 

6. Metod 
Här presenteras först den kvalitativa intervjumetod som valts för denna studie. 

Sedan följer ett redogörande för urval av informanter, utformande av intervjuguide 

och hur hänsyn tagits till forskningsetiska principer. Vidare följer en redogörelse 

för hur intervjuerna genomförts och hur transkribering och analys har gått till. Sist 

presenteras en diskussion kring de olika metodiska val som gjorts och hur de kan 

antas ha påverkat resultatet av studien. 

 

6.1 Forskningsmetod 
Det finns två huvudtyper av forskningsmetoder. Vilken metod man väljer beror på 

vad man är intresserad av att undersöka. Är man intresserad av att få en 

representativ överblick är en kvantitativ metod mest lämplig, men är man mer 
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intresserad av en helhetsförståelse kring hur personer tänker kring något bör en 

kvalitativ metod väljas (Larsen 2009, s. 21, 23).  

 

Det finns fördelar och nackdelar med båda varianter på metod. En kvantitativ 

metod, som exempelvis frågeformulär, innebär att forskaren kan ställa samma 

fråga till ett stort antal personer, vilket ger möjligheten att generalisera. För 

sammanställning av resultat kan man använda dataprogram och presentera data i 

tabeller. Dock innebär ofta en kvantitativ metod som frågeformulär att man får en 

begränsad mängd information, det finns ingen möjlighet för följdfrågor och därför 

en risk att man drar felaktiga slutsatser (Larsen 2009, s. 25–26). En kvalitativ 

metod innebär ofta att forskaren kan gå mer på djupet, vilket ger större möjligheter 

till en helhetsförståelse. Forskaren kan ställa följdfrågor och alternativa 

missförstånd kan redas ut direkt. Nackdelar är dock att den kvalitativa metoden 

ofta innebär färre informanter, vilket medför att man inte kan generalisera sitt 

resultat. Databehandling är dessutom både svårare och mer tidskrävande (Larsen 

2009, s. 27).  

 

Då det är lärares tankar och erfarenheter angående lokalhistorisk undervisning som 

är av intresse för denna studie har en kvalitativ intervju valts som metod. Tanken 

är att få en bild av hur lärare resonerar kring lokalhistoria, och då önskan är att 

kunna gå mer på djupet och ställa följdfrågor har en kvalitativ metod bedömts som 

lämplig. Den kvalitativa metoden ger färre informanter, men ger möjligheten till 

att skapa en helhetsförståelse kring hur lärare tänker, samt att eventuella 

missförstånd mellan forskare och informant kan redas ut direkt. Detta minskar 

risken för att felaktiga slutsatser dras på grund av misstag i resultatet. Poängen är 

inte att generalisera, och därför behövs inte en större mängd informanter som en 

kvantitativ metod hade kunnat erbjuda.  

 

6.2 Intervjumetod 
Den kvalitativa intervjun kan till formen liknas vid ett samtal mellan forskaren och 

informanten, men med ett specifikt fokus. Det är forskaren, i sin roll som 

intervjuare, som genom frågor ser till att samtalet håller sig till ämnet (Kihlström 

2007, s. 48). Då det är informantens uppfattningar och tankar man vill komma åt är 

det viktigt att forskaren bortser från sin egen förförståelse och undviker att ställa 

ledande frågor eller på annat sätt styra samtalet för att få ett önskat svar.  

 

Intervjuerna som används i denna studie är av halvstrukturerad art, vilket innebär 

att intervjusamtalet har ett tydligt fokus men inte är slutet som ett frågeformulär 

(Kvale & Brinkmann 2014, s. 45). Intervjun utgår från en i förväg strukturerad 

intervjuguide med teman och förslag på följdfrågor. Intervjuguiden finns som ett 

stöd för att hjälpa forskaren att fokusera samtalet och för att inga viktiga delar ska 

falla bort. Intervjuguidens ordning behöver dessutom inte följas, då man ibland 

naturligt kommer in på ett tema när man talar om ett annat. De frågor som finns i 

intervjuguiden formuleras så att de inte ska styra informanternas svar och så långt 

det går uppmuntra informanterna att själva berätta om sina tankar och erfarenheter.  

 

6.3 Urval 
För att komma i kontakt med lämpliga informanter har både ett 

bekvämlighetsurval och ett slumpmässigt urval gjorts (Larsen 2009, s. 78). 

Bekvämlighetsurval innebar i detta fall att de rektorsområden som kontaktats 
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ligger i närheten av platsen där jag som forskare befinner mig. Detta på grund av 

både ekonomiska skäl och tidsbrist. Ett slumpmässigt urval innebär att forskaren 

inte direkt själv bestämmer vilka informanter som ska delta i studien (Larsen 2009, 

s. 78). I detta fall har ett antal rektorer kontaktats som sedan återkommit med 

mejladresser till lärare som uppfyller kriterierna för att ställa upp i denna studie. 

Genom detta har jag som forskare inte själv valt ut mina informanter, även om jag 

delvis påverkat det genom urvalet av rektorer som kontaktats.  

 

Först togs kontakt med tio olika rektorsområden som ligger på ett lämpligt 

avstånd, då det är begränsad tid för denna studie fick det inte gå för mycket tid, 

eller pengar, till resande. Dessa tio rektorer har informerats om studiens syfte och 

även de har haft möjlighet att se informationsbrevet (bilaga 1). Rektorerna ombads 

att återkomma med mejladresser till lärare som uppfyller kriterier för att kunna 

ställa upp i intervju. Dessa kriterier har varit att lärarna ska vara behöriga i de 

samhällsorienterade ämnena och att de undervisar eller har undervisat i 

grundskolans tidiga år. Sedan har mejl gått ut till rekommenderade lärare med 

informationsbrev och en formell förfrågan om att ställa upp för en intervju.  

 

Sammanlagt skickades mejl ut till sjutton lärare med informationsbrev och formell 

förfrågan om medverkan. Utav dessa sjutton lärare svarade tio stycken, varav fem 

avböjde. De lärare som avböjde gjorde detta på grund av tidsbrist då det var 

utvecklingssamtal och stundande sportlov på skolorna. Fem lärare kunde ställa upp 

och med dessa bestämdes datum och tid för intervju. Lärarna är anonyma i denna 

studie och benämns som visas i tabell 1. I tabellen framkommer även hur många 

års yrkessam erfarenhet lärarna har samt vilka årskurser de är behöriga att 

undervisa enligt utbildning.  

 

Tabell 1: Presentation av informanter.  

Lärare  Års erfarenhet Behörighet 

Lärare 1 (L1) 10 1–6 

Lärare 2 (L2) 1,5 F–3  

Lärare 3 (L3) 40 1–3 

Lärare 4 (L4) 15 F–6   

Lärare 5 (L5) 15 1–7  

 

Som kan utläsas finns en variation där L2 är relativt nyutbildad, medan L3 har 

många års erfarenhet. Alla fem lärare har dessutom olika utbildningar. De som alla 

ändå har som gemensamt är att de har viss erfarenhet av att undervisa i 

lokalhistoria i grundskolans tidiga del. Lärarna presenteras i tabell 1 i den ordning 

de intervjuades. Det ska dessutom nämnas att genom det bekvämlighetsurval som 

dels legat till grund för val av informanter är samtliga lärare från skolor på 

landsbygd och mindre tätorter.  
 

6.4 Utformning av intervjuguide 
Då denna studies empiriska undersökning grundar sig i en halvstrukturerad 

intervju har en intervjuguide tagits fram. Intervjuguiden (se bilaga 3) består av ett 

antal för studien centrala teman som används för att behålla intervjuns fokus. Till 

varje tema finns också en eller ett antal intervjufrågor, för att ytterligare fokusera 

intervjun. Teman och frågor är framtagna utifrån studiens syfte och 

frågeställningar, och till viss del utifrån tankar som väckts vid studerande av 
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tidigare forskning. Dessa teman och flera av dessa frågor går in i varandra, och 

därför behöver inte intervjuguidens ordning följas. En del frågor kommer kanske 

inte heller att tas upp, då de kan komma upp när en annan fråga besvaras.  

 

Det första temat (se bilaga 3) var tänkt att styra in intervjun på rätt område. Först 

ombads lärarna att berätta vad begreppet lokalhistoria betydde för dem och deras 

undervisning. Detta för att få en bild av hur informanten definierar begreppet, då 

man kan ha en något olika tolkning kring begrepp.  

 

Då den lokalhistoriska undervisningen är central för studien uppmuntrades lärarna 

att fritt berätta om sin undervisning. Vad lärarna ser för fördelar och nackdelar är 

direkt kopplat till en av studiens frågeställningar. Styrdokumentens betydelse är av 

intresse för att se om dessa lärare upplevde styrdokumenten som inbjudande eller 

begränsande. Denna fråga kom upp vid läsning av Hultmans (2012 s. 195) studie 

där flera lärare ansåg att de nuvarande styrdokumenten inbjuder till lokalhistoria. 

Det är också intressant att se hur mycket vikt lärare lägger vid styrdokumenten i 

sin planering, eller om det är andra aspekter som läraren kanske ser som mer 

styrande.  

 

Lärarna ombads även att definiera begreppet närområde, då detta också kan vara 

ett begrepp man har varierande uppfattning kring. Närområdet som resurs är också 

en mycket central del av denna studie, och lärarna ombads att fritt berätta kring 

dess betydelse för deras undervisning.  

 

I tidigare forskning framgår att lokalhistoria genom dess koppling till elevernas 

egen närhet ökar motivation och intresse hos eleverna, därför tas frågan om elevers 

motivation upp (se bilaga 3), för att se om dessa lärarna anser detsamma. En av 

studiens frågeställningar berör dessutom hur elever påverkas av lokalhistoria och 

närområdesstudier. Av intresse är också att se vad elevernas egna erfarenheter och 

förkunskaper har för betydelse för undervisningen, om det upplevs vara skillnad 

jämfört med i andra ämnen. 

 

Den sista frågan (se bilaga 3) är riktad till läraren själv och vad de personligen 

känner kring lokalhistoria i undervisningen. 
 

6.5 Forskningsetiska överväganden 
När det kommer till forskning som inbegriper personer måste forskaren ta hänsyn 

till det så kallade individskyddskravet (Björkdahl Ordell 2007, s. 26). Precis som 

namnet antyder är det till för att skydda individen. Individskyddskravet delas in i 

fyra huvudkrav som måste tillgodoses. De fyra kraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

kräver att forskaren informerar alla deltagare om forskningens syfte. 

Samtyckeskravet innebär att alla deltagare i en undersökning själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet kräver att alla uppgifter i en 

undersökning rörande personer ska ges största möjliga konfidentialitet. Detta 

innebär att uppgifter ska förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dem. 

Slutligen finns nyttjandekravet som innebär att uppgifter kring enskilda personer 

endast kan användas i forskningsändamål (Björkdahl Ordell 2007, s. 26–27).  
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För att tillgodose de fyra kraven i individskyddskravet har alla deltagare fått ta del 

av ett informationsbrev (se bilaga 1) innan de har godkänt sin medverkan. 

Informationsbrevet informerar om undersökningens syfte och kort om hur det 

praktiskt genomförs. Deltagarna får veta att intervjun kommer att spelas in och 

transkriberas, samt vad de ska användas till, i detta fallet denna uppsats. Det 

understryks att enbart student och handledare kommer att ta del av det insamlade 

materialet och att deltagarna kommer att vara anonyma i denna uppsats. Vid 

intervjutillfället får dessutom deltagarna skriva under en samtyckesblankett (se 

bilaga 2) där de godkänner sin medverkan och att materialet får användas. Där 

understryks att deltagande är frivilligt och att deltagarna för avbryta när helst de 

vill. Där framkommer även att ljudinspelning och transkribering kommer att 

förstöras när uppsatsen är färdig och godkänd. Det innebär att ljudfilerna och 

transkriberingarna raderas från dator och eventuella utskrifter förstörs. Detta för att 

ingen obehörig ska kunna komma åt materialet.   
 

6.6 Genomförande 
Samtliga intervjuer genomfördes på den skola där lärarna arbetar på en tid 

passande för dem. För några innebar detta efter skoltid, och några när de hade 

planeringstid. Samtliga intervjuer genomfördes i lärarnas egna klassrum, förutom 

L1 som genomfördes i ett gemensamt arbetsrum. Detta medförde att intervjun inte 

genomfördes helt ostört, men andra lärare visade hänsyn och undvek att befinna 

sig på arbetsrummet.  

 

Innan intervjun formellt tog sin början ombads lärarna läsa igenom och 

underteckna ett samtyckesbrev (bilaga 2) för att än en gång påminna om att 

intervjun skulle spelas in och att deras deltagande var helt frivilligt och kunde 

avbrytas närhelst de ville. Sedan togs några minuter att diskutera hur länge de 

arbetat som verksamma lärare och vilka årskurser de är behöriga i.  

 

Ljudinspelningen skedde via en applikation i mobiltelefon, som för övrigt var satt i 

flygplansläge för att inga samtal eller plötsliga notifikationer skulle störa. 

Applikationen hade i förväg testats vad gäller kvalitet på ljudinspelning, 

upptagningsavstånd och hur filerna sedan sparas för att försäkra att inget skulle gå 

på tok under intervjun. Mobilen låg mitt på bordet mellan intervjuare och 

informant och informanten kunde tydligt se när ljudinspelningen startade och 

stängdes av.  

 

Samtliga lärare hade fått intervjuguiden via mejl i förväg för att de skulle kunna 

förbereda sig inför intervjun. Några av lärarna hade anteckningar med sig under 

intervjun. Intervjuguiden låg också utskriven på bordet under intervjun, så att både 

intervjuare och informant kunde läsa den.  

 

Intervjuerna inleddes med att lärarna ombads att definiera begreppet lokalhistoria 

och vad de betyder för dess undervisning, och sedan följdes inte intervjuguidens 

ordning strikt. Flera av frågorna går in i varandra och besvaras därför samtidigt, 

guiden är mestadels till för att försäkra att något inte glöms bort.  

  

6.7 Analys 
Att transkribera en intervju innebär att man transformerar intervjusamtalet från 

talat språk till skriftspråk. Kvale och Brinkmann (2014 s. 217) konstaterar att det 
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inte är någon enkel process då det är stora skillnader i tal- och skriftspråk. 

Författarna menar att man vid en transkribering strukturerar samtalet i en form 

som lämpar sig för analys och att det finns en rad val att göra vad gäller hur 

mycket som ska skrivas ut och hur detta ska göras (2014 s. 220). Vidare skriver 

författarna att det vid transkribering inte finns många standardregler, utan 

utformningen beror på de val som forskaren gör som är beroende av bland annat 

studiens syfte och tiden som finns tillgänglig. Grundregeln är dock att det måste 

framkomma på ett tydligt sätt i rapporten hur transkriberingen gått till (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 221).  

 

Till denna studie har samtliga intervjuer transkriberats för att underlätta vid analys. 

Ljudinspelningarna har noga genomlyssnats upprepade gånger och har sedan 

skrivits ned. På grund av bristande tid har en grov transkribering gjorts, vilket 

innebär intervjuerna har omvandlats till en aningens mer formellt skriftspråk. Det 

innebär att pauser, ljud och upprepningar inte återges om det ej tolkats vara av 

betydelse för innehållet. Intervjuerna är för övrigt återgivna så ordagrant det går, 

fast i en mer skriftspråklig ton. Det ska också nämnas att det gjordes en 

datareducering i detta stadium, vilket innebär att data som tolkas vara onödig och 

irrelevant för studiens syfte inte tas med. Detta är då främst information där lärarna 

talar om något som inte har direkt koppling till de teman som funnits i 

intervjuguiden, eller om de på annat sätt ansetts irrelevant för att besvara studiens 

syfte. Exempelvis är det en lärare som börjar tala om hur de allmänt arbetar med 

dinosaurieperioden i historieundervisningen, utan koppling till den lokala 

historien. Detta ansågs då inte vara relevant för studiens syfte och togs därför inte 

med i transkriberingen. Om något upplevs som osäkert så har det dock tagits med 

tills vidare.  

 

Syftet med att transkribera intervjuerna var i första hand att förenkla analysen, 

genom att man har intervjuerna framför sig på papper. Det ger en bättre översikt 

när man vill ställa de olika intervjuerna mot varandra, och ljudinspelningarna finns 

kvar om man behöver lyssna på dem igen.  

 

Först har en helhetsanalys gjorts av materialet för att skaffa en överblick och för 

att kunna se centrala teman som delvis uppkommer genom intervjuguidens frågor, 

men också genom de olika svar informanterna givit. Dessa teman har sedan 

kategoriserats under övergripande rubriker. När lärarnas svar ställs bredvid 

varandra utifrån de centrala teman som funnits har det gått att utläsa både likheter 

och skillnader i svaren.   

 

6.8 Metoddiskussion 
Här diskuteras denna studies styrkor och svagheter, samt hur de metodiska val som 

gjorts kan antas ha påverkat utfallet och trovärdigheten för denna studie.   

 

Valet av forskningsmetod, i detta fall en kvalitativ intervjumetod, kan anses vara 

en styrka för denna typ av studie. Som Larsen (2009 s. 21, 23) skriver ger en 

kvalitativ metod möjlighet att studera hur personer tänker kring något. Detta är 

syftet med studien, att få en bild av hur man kan undervisa i lokalhistoria, men 

framförallt hur lärare tänker och resonerar i sin undervisning. Det ska betonas att 

det bara är några få lärares erfarenheter och tankar som belyses i studien, och att 

det kommande resultatet inte är generaliserbart.  
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En fördel och styrka med valet av intervju som metod är möjligheten till 

följdfrågor och chansen att reda ut eventuella missförstånd mellan forskare och 

informant. Detta kan anses höja denna studies validitet, då följdfrågor innebär att 

forskaren kan försäkra sig om att relevanta svar framkommer. Att intervjun är 

halvstrukturerad med en intervjuguide kan också anses vara en styrka för studiens 

trovärdighet. Intervjuguiden innehåller centrala teman där lärarna uppmuntras att 

tala fritt och exempel på följdfrågor som i detta fall har formulerats så de inte ska 

vara ledande. Det är viktigt att man inte påverkar informantens svar genom de 

frågor man ställer. Dessa förslag på frågor som ändå finns med i intervjuguiden 

har försökts formuleras så att de inte ska vara ledande, och höjer då trovärdigheten 

av studiens resultat.  

 

Vidare finns det också svagheter med intervju som metod. Intervjueffekten, där 

intervjuaren medvetet eller omedvetet påverkar informantens svar genom sitt 

agerande kan vara svårt att kontrollera och enbart övning av intervjuteknik kan 

påverka detta. Dessutom finns det en svaghet med intervjuer som innebär att de 

bara till viss del går att upprepa med likande resultat. Trots att tillgången till 

intervjuguide finns och att tillvägagångssättet tydligt beskrivs, kan samma 

informanter svara annorlunda vid ett annat tillfälle, en annan forskare kanske inte 

har tillgång till samma informanter och intervjueffekten innebär också att olika 

forskare kan få skilda resultat trots att de intervjuar samma informanter med 

samma frågor.  

 

En möjlig svaghet med valet av metod är dessutom min eget något bristande 

erfarenhet av att genomföra intervjuer. Det går inte att spekulera i hur stor 

skillnaden i resultatet hade kunnat vara om jag haft större erfarenhet av intervju 

som metod, men man kan anta att resultatet hade kunnat skilja sig.  En pilotstudie 

hade kunnat vara intressant som övningstillfälle och utvädring av intervjuguiden, 

men detta har valts bort på grund av tidsbrist och svårigheter att få tag på 

informanter. 

 

En annan svaghet ligger bland annat i antalet informanter och spridningen av 

dessa. Larsen (2009 s. 27) skriver att kvalitativa metoder generellt har den mindre 

mängden informanter som nackdel jämfört med en kvantitativ. Men även för en 

kvalitativ metod kan fem informanter ses som ett litet antal. Resultatet hade kunnat 

vara mer varierande om informanterna varit fler och mer spridda över Sverige, 

men på grund av tidsbrist för studien och av ekonomiska skäl var detta inte 

möjligt. Fem till sju informanter får anses vara ett rimligt antal med tanke på den 

tid som funnits för studien. Det är också oturligt att flera informanter inte återkom 

eller tackade nej till medverkan på grund av att de var upptagna med 

utvecklingssamtal.  

 

Att ett bekvämlighetsurval har använts för val av informanter har medfört att alla 

lärare i studien arbetar i skolor på landsbygd, och detta kan möjligen ha påverkat 

resultatet. Man kan anta att resultatet hade varit mer varierande om lärarna 

representerat både landsbygd och storstad. Ett slumpmässigt urval har använts 

genom att rektorer, som valts genom bekvämlighetsurvalet, har rekommenderat 

lärare för intervju. En styrka med detta är att jag som forskare inte direkt har valt 

mina informanter, även om jag delvis har påverkat det. Det har då också 
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garanterats att de lärare jag intervjuat är verksamma i grundskolans tidiga del samt 

är behöriga och undervisar i historia. Ett validitetsproblem som dock framkommer 

här är att samtliga lärare är positivt inställda till lokalhistorisk undervisning, och 

detta innebär att enbart ett förhållningssätt är representerat i studien. Detta var 

dock utanför min kontroll vid val av informanter.  

 

Att intervjuerna transkriberas kan både ses som en svaghet och en styrka. En 

svaghet därför att en tolkningsprocess och analys sker redan vid transkriberingen, 

och att viktig information kan falla bort eller feltolkas i utskriften senare. Vid 

transkriberingen gjordes även en datareducering, vilket innebär att viktig 

information kan ha fallit bort. Dock är transkriberingar också en styrka då detta 

underlättar analysen, samt att ljudinspelningarna finns kvar om man blir osäker 

och behöver lyssna på dem igen.  

 

Under intervjuerna fördes inga anteckningar utöver de inledande frågorna kring 

lärarnas yrkeserfarenhet och behörighet. Detta medförde att jag som intervjuare 

kunde fokusera helt på att följa samtalet och ge direkt respons på det lärarna säger. 

Av den lilla erfarenhet jag har från intervjuer är det stressigt och svårt att hinna 

anteckna under samtalets gång, man blir ofokuserad och missar mycket av vad 

informanten säger. Eftersom intervjuerna spelas in ansågs anteckningar inte 

behövas.  

 

 

7. Resultat 
Här presenteras resultatet av intervjuerna. Resultatet presenteras här under de 

övergripande rubriker som användes vid analysen. De mönster som går att utläsa i 

resultaten vad gäller likheter och skillnader i lärares tankar och 

undervisningsmetoder kommer att diskuteras och belysas utifrån teori, bakgrund 

och tidigare forskning under det kommande diskussionskapitlet.  

 

7.1 Den lokalhistoriska undervisningen 
Eftersom lokalhistoria är i fokus för denna studie inleddes intervjun med att 

lärarna fick ge sin definition av begreppet lokalhistoria. Samtliga lärare anser att 

den lokala historien är ortens historia, det vill säga den ort där skolan ligger och 

där eleverna bor. Flera av lärarna konstaterar att detta även inbegriper de byar som 

ligger i direkt anslutning till orten och som eleverna kommer ifrån. Den lokala 

historien anses innefatta hur orten har vuxit fram och varför den ligger där den 

ligger. Den enda av lärarna som direkt nämner något om ett tidsperspektiv är L3, 

som konstaterar att historia är allt från gårdagen och så långt som flera miljoner år 

sedan. L3 påpekar också att hen i den lokalhistoriska undervisningen oftast talar 

om det som skett från ca 100–200 år fram till idag, särskilt då små elever har svårt 

med tidsuppfattning när man går längre än så.  

 

De fem lärarna har olika sätt att angripa den lokala historien och alla påpekar att 

undervisningen är beroende av olika förutsättningar vid olika tillfällen och för 

olika elevgrupper. L1 använder kartan som utgångspunkt i sin lokalhistoriska 

undervisning. Många elever kommer ifrån utbyar som ligger kring den ort där 

skolan ligger, och därför börjar de med att studera vart alla kommer ifrån för att 

komma in på det lokala. Sedan får eleverna berätta vad de redan vet om orten och 

dess historia, och den vidare undervisningen utgår sedan från detta. Läraren 
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använder ett färdigt häfte som innehåller ortens historia som flera lärare på samma 

skola använder som har tagits fram genom åren. L2 som enbart arbetat med 

lokalhistoria i sin undervisning en gång hade också ett färdigt häfte som fanns på 

skolan. Häftet beskrevs som ett typiskt informationshäfte med instuderingsfrågor. 

L2 ansåg inte att instuderingshäfte var en bra metod och valde att utgå från 

informationen i häftet och gjorde så kallade mikrolektioner som fokuserade på 

olika områden i historien. Dessa mikrolektioner består av ett bildspel där läraren 

berättar muntligt med enbart bilderna som stöd och där eleverna uppmuntras att 

direkt ställa sina frågor och komma med reflektioner. L3 använder sig av 

hemsidor, då många byar kring skolan har sådana som innehåller lokalhistorisk 

information, samt gamla lokala tidningar. L3 påpekar att de tittar på olika platser 

på orten och i kommunen och hela tiden frågar sig varför? Detta för att komma in 

på varför orten ser ut som den gör idag, varför den ligger där den ligger. Läraren 

lägger vikt vid att om man bara gräver lite ser man att det finns kopplingar mellan 

allt på orten och att allt finns av en anledning och har bidragit till att orten ser ut 

som den gör idag. L4 väljer att utgå ifrån allmänna läromedel i historia, för att 

sedan föra över det på en lokal nivå, vilket leder till mycket jämförelser mellan den 

nationella och lokala historien och kopplingar dem emellan. Läraren är själv 

uppvuxen på annan ort och brukar delge eleverna ”sin” lokalhistoria, vilket också 

leder till att de gör jämförelser. L5 brukar utgå från filmer och böcker som 

beskriver livsvillkoren för människor förr, som exempelvis Emil i Lönneberga och 

Barnen på Björklunda gård. L5 menar att det ger en bra utgångspunkt att arbeta 

vidare ifrån, att man diskuterar och konstaterar att det en gång var liknade på den 

lokala orten. Läraren påpekar att det inte finns några läromedel med fokus på 

orten, men att det ryktas om att ett håller på att utformas. Det innebär att läraren 

har fått plocka ihop ett eget material som återanvänds och kompletteras vid behov.  

 

Lärarna påpekar att arbetet med lokalhistoria ofta blir som ett temaarbete där flera 

ämnen integreras, framförallt de olika samhällsorienterade ämnena men även 

ämnen som bild och svenska. Mycket kan studeras på en lokal nivå, inte bara 

historia, och vill man kan delar av lokalhistorian läsas i andra ämnen. L1 och L5 

brukar arbeta med lokala sägner som finns på orten, då det är något som människor 

trodde på förr och de anser att dessa sägner är en del av deras lokala historia. Det 

påpekas också att eleverna brukar uppskatta dessa skrönor och sägner och 

diskuterar hur de tror att dessa påverkade människors levnadsvillkor. L1, L4 och 

L5 brukar ta hjälp av äldre personer i undervisningen. L1 bjuder in äldre, ibland 

släktingar till eleverna, till klassrummet där de berättar för gruppen om hur det var 

att leva på orten när de var barn, hur skolan såg ut och vad man gjorde på fritiden. 

L4 och L5 brukar låta eleverna intervjua äldre för att sedan diskutera vad de får 

fram tillsammans i klassrummet.  

 

Framförallt L5 uttrycker vikten av diskussion som arbetsmetod. L5 berättar att hen 

tidigt inför diskussioner i historieundervisningen, bland annat för att förbereda 

eleverna inför högre årskurser där diskussion är av stor betydelse. Eleverna brukar 

få berätta vad de redan vet och delge varandra sina kunskaper. De diskuterar också 

mycket likheter och skillnader i människors levnadsvillkor, både i helklass och i 

smågrupper. L5 anser att ta in elevernas förkunskaper i diskussionerna är viktigt, 

då eleverna har något att fästa sina nya kunskaper på och utveckla dem vidare.  
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Lärarna ombads också att definiera begreppet närområde, och här varierade sig 

svaren en aning bland lärarna. L1 och L4 menar att närområdet är det geografiska 

området kring skolan och det som finns på gångavstånd. L5 anser att närområdet 

utgår från skolans omedelbara närhet och sträcker sig till kommungränsen, det som 

eleverna känner igen. L2 menar att elevernas och lärares närområde kan vara olika. 

För läraren är närområdet den kommun som orten finns i, men för eleverna är 

närområdet det som är bekant för dem. Detta innebär att deras närområde sträcker 

sig mellan skolan, hemmet och affärerna i ortens centrum. I undervisningen är det 

främst elevernas närområde som är i fokus. L3 menar också att närområdet är olika 

för olika personer. För eleverna i årskurs ett är närområdet det som finns nära dem, 

det vill säga området kring hemmet och möjligen skolan. Det är lärarens uppgift 

att genom undervisning hjälpa eleverna att vidga sitt närområde, när de blir 

bekanta med och lär sig mer om orten vidgas deras närområde.  

 

Närområdet används framförallt som en resurs genom att göra studiebesök och 

utflykter till olika platser. Lärarna berättar att de gör studiebesök på lokala museer 

och i kyrkan. L1 och L5 besöker en hembygdsgård där kunniga personer berättar 

för eleverna och hantverkare låter eleverna testa på gamla metoder som att smida, 

väva och tälja. Även L3 tar med eleverna till en gammal fäbod där kunniga 

personer bemöter dem och berättar och visar dem runt. L4 tar med eleverna på 

promenad i ortens centrum där de tittar på byggnader och betydande platser. L5 tar 

med eleverna och tittar på gamla boplatser från stenåldern. Lärarna betonar 

betydelsen av att låta eleverna få se spår av historien i verkligheten och hur viktigt 

det kan vara att berätta på rätt plats, talar man om kyrkan och dess betydelse för 

samhället bör det göras i kyrkan, gärna med någon personal som kan komma med 

ytterligare information. L2 är den enda läraren som inte direkt talar om att besöka 

platser, men talar om andra sätt att ta in närområdet i undervisningen. Läraren 

berättar att eleverna frågat om en staty av en man som står utanför banken och då 

bjöd hen in ett barnbarn till mannen som står staty, och personen berättade för 

eleverna vem denna man var och vad han betytt för orten. L2 menar dessutom att 

närområdet är det som diskuteras i den lokalhistoriska undervisningen, och att 

undervisningen blir konkret när eleverna har mentala bilder av platser som man 

talar om.  

 

Lärarna är generellt positiva till lokalhistoria i undervisningen och ser mest 

fördelar. De fördelar som nämns är att historien blir konkret då den är bekant för 

eleverna, eleverna har redan en del förkunskaper att utgå ifrån och bygga vidare 

på. Både lärare och elever finner ämnet intressant, just för att det är bekant och 

nära. En annan fördel är möjligheten att fysiskt besöka historiskt intressanta platser 

och möta kunniga personer i ämnet. Lärarna anser att lokalhistoria är ett tacksamt 

ämne för ämnesövergripande arbete. De flesta lärare var först tveksamma till att 

nämna några nackdelar eller svårigheter med lokalhistorisk undervisning, men 

sedan kom framförallt tiden upp. Det tar tid och är krävande att planera, då 

material i många fall måste göras från grunden. L2 berättar hur hen satt långt efter 

arbetstid på kvällarna och förberedde sina bildspel för att undervisningsmetoden 

skulle passa elevgruppen. L4 nämner att studiebesök kan innebära långa avstånd 

och att transport då kan bli kostsamt. L3 reflekterar också över svårigheter vad 

gäller studiebesök. Många lärare på den skolan är ovilliga att ta sina elever på 

studiebesök då de antingen är otrevliga på plats eller inte lyssnar när de befinner 

sig i trafiken. En annan svårighet som L3 stöter på är att hen ofta tror att eleverna 
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känner till närområdet och orten bättre än vad de gör, vilket försvårar när man 

pratar om olika platser. Eleverna känner inte till var vissa platser eller byggnader 

finns rent geografiskt.  

 

7.2 Planering av lokalhistorisk undervisning 
Det framkommer av intervjuerna att samtliga lärare anser att styrdokumenten är 

fria och inbjuder till en lokalhistorisk utgångspunkt i undervisningen. Mängden 

lokalhistoria, utöver det som är obligatorisk, är upp till den enskilde läraren. L5 

kommenterar att styrdokumenten beskriver ett minimum, och att läraren utöver det 

är fri att välja vad de vill ta med i sin undervisning. L2 konstaterar att om tiden och 

engagemanget finns kan man få in lokalhistoria i den mesta undervisningen, så 

länge man har ett syfte och styrdokumenten i åtanke under planeringen. L3 berättar 

att de i grundskolans tidiga del enbart arbetar lokalt, vilket innebär att de arbetar 

med historieämnets kursplan på lokal nivå.  

 

Samtliga lärare lägger stor vikt vid elevernas erfarenheter och förkunskaper vid 

planering av den lokalhistoriska undervisningen. Flera lärare berättar att de inleder 

med att eleverna får berätta vad de redan vet och sedan komma med frågor och 

förslag på vad de vill veta. L1, L2 och L4 konstaterar att de inleder arbetet med 

lokalhistoria genom att eleverna får berätta vad de vet och vad de vill veta, och 

detta styr sedan tillsammans med styrdokumenten vad som kommer att tas med i 

undervisningen. L5 påpekar att elevernas förkunskaper har stor betydelse därför att 

det finns något att bygga vidare på, något som konstant kan återkopplas till. Det 

underlättar inlärningsprocessen och elever vill gärna tala om sånt som redan är 

bekant för dem. L3 anser att eleverna är en stor resurs i den lokalhistoriska 

undervisningen då de kan berätta för varandra. Lärarna upplever att speciellt 

lokalhistoria är något som eleverna faktiskt har förkunskaper i, även de yngre 

eleverna, och att de gärna berättar vad de vet. Eleverna har också många frågor 

som går att arbeta vidare med.  

 

7.3 Vad lokalhistoria ger eleverna  
Lärarna påpekar framförallt att eleverna ska få en uppfattning kring varför 

samhället ser ut som det gör idag, och svaret finns i historien. Detsamma gäller 

hemortens historia. L1, L3 och L4 anser att eleverna ska förstå var de bor och 

varför hemorten kom till och ligger där den ligger. Vikt läggs också vid att göra 

jämförelser mellan dåtid och nutid, uppmärksamma likheter och skillnader i 

människors levnadsvillkor vid olika tidpunkter i den lokala historien. L2 betonar 

vikten av att i ett senare skede kunna dra paralleller mellan den lokala och den 

nationella historien, men även att elevernas kunskaper om hemorten som 

geografisk plats ska kunna användas som referenser i övrig undervisning. L5 

konstaterar att lokalhistorisk undervisning är värdefull för den fortsatta 

historieundervisningen. I de lägsta årskurserna brukar man börja i det lokala för att 

med åren vidga sig till Sverige och så småningom världen. L5 menar att det är i 

den lokala historien som läraren kan lägga grunden till ett historieintresse som är 

värdefullt för kommande undervisning. Det anses också vara viktigt att tidigt börja 

lägga grunden till en kronologi och ett tidsperspektiv hos eleverna. L5 är den enda 

läraren som reflekterar kring lokalhistorians betydelse på detta sätt. Läraren anser 

också att lokalhistoria hjälper eleverna att inse att de själva är en del av historien 

och kan påverka framtiden.  
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Samtliga lärare anser att elevernas motivation och intresse generellt påverkas 

positivt vid lokalhistorisk undervisning, jämfört med övrig historieundervisning. 

Lärarna reflekterar alla över att det är för att den lokala historien är nära och 

bekant är eleverna, samt att det är något de flesta redan kan något om. Dock anses 

det att alla elever inte är intresserade på samma nivå, och att det kan bero på vad 

de har med sig hemifrån samt att alla elever är olika. L2 och L4 konstaterar också 

att lokalhistoria inte automatiskt är intressant och motiverande, det hänger till viss 

del på vad läraren gör det till. L3 och L4 reflekterar över att de flesta elever 

påverkas positivt, fast på olika sätt tack vare deras förutsättningar. Elever som är 

uppvuxna på orten vet ofta redan en del och det känner igen platser och namn när 

man talar om den lokala historien, och det bekanta och nära anses väcka intresse. 

De elever som är inflyttade, antingen från en annan del av Sverige eller från ett 

annat land, har visat intresse att lära sig om sin nya hemort. Dessa elever kan 

dessutom användas som en resurs, genom att de får berätta om sin hemort och man 

kan göra jämförelser i både nu- och dåtid. L3 påpekar också efter reflektion att en 

elev som är uppvuxen på orten kan veta lika lite som en nyinflyttad elev, att man 

inte ska ta för givet att eleverna från orten sitter på förkunskaper om platsen.  
 

Lärarna uttrycker alla att det är roligt och intressant med lokalhistoria, och 

uppskattar därför den lokalhistoriska undervisningen. L2 uppskattar att hen själv 

får lära sig mer om sin hemort, och framförallt genom att göra det tillsammans 

med sina elever. L2 reflekterar att det nog speglas i undervisningen, i tiden och 

engagemanget som läggs på undervisningen. Läraren tror inte att hen hade arbetat 

till långt efter arbetstid om inte ämnet hade intresserat så mycket, och konstaterar 

att det samtidigt är synd att läraren inte känner likadant för alla ämnen. L3 och L4 

är inte själva uppvuxna på orten. L4 är inflyttad och L3 bor på annan ort och 

pendlar, men båda tycker att det är intressant och lärorikt. L3 anser att arbetet med 

lokalhistoria är det roligaste på hela läsåret. L5 tycker det är spännande att försöka 

göra historieämnet intressant genom lokalhistoria, och reflekterar över några idéer 

om hur hen hade kunnat utveckla undervisningen mer.  

 

 

8. Diskussion 
Här följer en diskussion kring resultatet i förhållande till teoretiskt perspektiv, 

bakgrund och tidigare forskning.   

 

8.1 Den lokalhistoriska undervisningen 
I kursplanen i historia framgår det i det centrala innehållet att man i årskurs ett till 

tre ska arbeta med hemortens historia. I kunskapskraven styrks detta ytterligare 

med att eleverna ska kunna ge exempel på människors levnadsvillkor på hemorten 

och göra jämförelser mellan livet förr och nu (Skolverket 2011b, s. 173, 177). 

Någon vidare definition av vad hemorten innebär ges inte. Lärarna i denna studie 

är relativt eniga i sina definitioner av lokalhistoria, som kan anses vara detsamma 

som hemortens historia. De anser att det lokala är den ort där skolan finns och där 

eleverna bor, samt kringliggande småbyar. Det som fokuseras i lokalhistoria är 

enligt lärarna främst hur orten har vuxit fram och varför den ser ut som den gör 

idag. Det påpekas att allt i det förflutna är historia, men att lokalhistoria i 

grundskolans tidiga del främst kretsar kring de senaste 100–200 åren. Här kan man 

utläsa en tanke kring att utveckla elevernas historiemedvetande, även om lärarna 

själva inte uttrycker det på det sättet. Skolverket (2011a s. 6) skriver att 
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historiemedvetande bland annat är förmågan att reflektera över hur det förflutna 

påverkar nutiden. Att kunna uppfatta historia som en konstant pågående process 

som eleverna själva berörs av samt deltar i anses vara ett uttryck för ett utvecklat 

historiemedvetande. Sammanhanget mellan dåtid, nutid och även framtid är 

centralt för att utveckla historiemedvetandet. Lärarna i studien påvisar en viss 

medvetenhet om detta, då de beskriver vikten av att eleverna ska få ta del av hur 

orten vuxit fram och varför den ser ut som den gör idag. De vill att eleverna ska få 

syn på sammanhanget mellan dåtid och nutid. De vill göra eleverna medvetna om 

att historien har skapat samhället i deras tid. Dock talar inte lärarna specifikt kring 

att utveckla ett historiemedvetande, trots att det är ett begrepp som nämns i 

styrdokumenten. Dessutom är det enbart fokus på kopplingen mellan dåtid och 

nutid. Endast L5 nämner framtiden, men mycket kort. Ett utvecklat 

historiemedvetande innebär att man genom erfarenheter från historien, dåtiden, 

förstår varför vårt nutida samhälle ser ut som det gör idag och kan genom detta 

spekulera kring hur framtiden kan påverkas av vår nutid. En anledning till att 

lärarna inte nämner framtidsperspektivet kan vara att det i kunskapsområdet Att 

leva i närområdet inte nämns, eller att det i kunskapskraven bara nämns att 

eleverna ska kunna göra jämförelser mellan livet på orten förr och idag 

(Skolverket 2011b, s. 173, 177). Hade studien varit mer inriktad på att undersöka 

hur lärare ser på begreppet historiemedvetande och dess betydelse för 

undervisningen hade kanske svaren sett annorlunda ut.  

 

Lärarna beskriver olika sätt att angripa den lokala historien och de betonar att 

undervisningen kan se olika ut beroende på förutsättningar för stunden och 

elevgruppen. Några av de metoder som framkommer för att studera den lokala 

historien är bland annat informationshäften med instuderingsfrågor eller att studera 

hemsidor och tidningar. L1, L2 och L5 berättar att de har färdigt material att 

använda, men att det är sådant som plockats ihop under åren av olika lärare. 

Bristen på läromedel med lokal anknytning är något som framkommer i 

Gunnarsson (2007 s. 284) studie, och lärare i Hultmans (2012 s. 178) anser det 

tidskrävande att plocka fram lokalhistoriskt material. Det tycks vara ett problem de 

flesta lärare ställs inför vid lokalhistorisk undervisning. Även det material som 

finns och återanvänds på skolor har någon gång arbetats fram av en lärare. L4 

utgår från allmänna läromedel i historia, för att sedan föra över det till den lokala 

orten och gör jämförelser på den nationella och lokala nivån. Detta kan vara ett sätt 

att kontra bristen på lokalt knutna läromedel. Även L5 kompletterar sitt 

egenproducerade material med att se på filmer och läsa böcker med historiskt 

inslag för att sedan föra över och jämföra på en lokal nivå.  

 

Precis som det framkommer i Hultmans (2012 s. 178) studie anser lärarna att 

lokalhistoria är tacksamt för att arbeta ämnesövergripande. Några av lärarna brukar 

arbeta med hemorten som ett tema över en längre period, oftast i tredje klass, där 

man studerar det lokala överlag. Lokalhistoria tycks vara mest i fokus, men även 

de andra samhällsorienterade ämnena som geografi och vad kyrkan har haft för 

roll på orten. Det påpekas att även andra ämnen integreras, framförallt svenska och 

bild. Kunskapsområdet Att leva i närområdet är gemensamt i det centrala 

innehållet för de samhällsorienterade ämnena i årskurs ett till tre (Skolverket 

2011b, s. 173) och det kan tolkas som inbjudande att arbeta med närområdet och 

hemorten som ett tema.  
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Vidare beskriver L1, L4 och L5 att de brukar ta hjälp av muntliga källor i den 

lokalhistoriska undervisningen. L1 bjuder in äldre släktingar till klassrummet som 

får berätta för eleverna om hur det var att leva på orten när de var barn. L4 och L5 

låter eleverna intervjua äldre för att sedan låta dem diskutera och jämföra vad de 

har fått veta tillsammans i klassrummet. Detta verkar vara en vanlig metod i 

lokalhistorisk undervisning. Både Gunnarsson (2007 s. 268) och Hultman (2012 s. 

132) fick fram att intervjuer av äldre är vanligt, eller att läraren bjuder in en expert 

som delger sina kunskaper för klassen. Skolverket (2013 s. 82–83) skriver att när 

eleverna får ta del av andra personers erfarenheter, diskuterar dessa berättelser och 

sätter i dem i ett större sammanhang skapas en koppling mellan den lilla och den 

stora historien. När eleverna får möjlighet att intervjua och lyssna på andra uppstår 

en interaktion mellan individer där kunskaper kan utbytas. Detta kan kopplas till 

Vygotskijs tankar om att allt lärande sker i interaktion mellan individer (Elfström 

m.fl. 2014, s. 31). Lärarna beskriver att eleverna får lyssna till någons erfarenheter 

och har en möjlighet att ställa frågor, vilket de inte kan till en lärobok. När en elev 

lämnas själv tillsammans med en lärobok kan naturligtvis lärande och utökade 

kunskaper uppnås, textboken kommunicerar genom skriven text, ett språkligt 

redskap, fakta och kunskaper. Dock kan man anta att lärandet begränsas av att 

eleven själv inte kan integrera med texten. De kan inte ställa frågor eller be om en 

förklaring. Därför är det intressant att lärarna reflekterar över att det i en 

intervjusituation kan uppstå lärande. Där kan eleverna lyssna till en erfaren och 

kunnig person, de kan integrera med personen och ställa följdfrågor. Sedan när 

detta följs upp i klassrummet uppstår ytterligare ett kunskapsutbyte och 

kunskapsskapande när eleverna får delge varandra vad de lärt sig.  

 

I framförallt L5’s svar kan man utläsa en sociokulturell syn på undervisning och 

lärande. L5 uttrycker vikten av diskussion som arbetsmetod. Läraren menar att det 

är viktigt att tidigt föra in diskussioner i historieundervisningen, bland annat för att 

förbereda eleverna för högre årskurser där det enligt styrdokument läggs stor 

betydelse vid diskussioner. Men L5 menar att diskussioner är av stor betydelse 

även för de yngre eleverna. Eleverna får berätta för varandra vad de redan kan, på 

så sätt tas deras förkunskaper in i undervisningen och andra elever kan lära av den 

eleven. När eleverna diskuterar med varandra i undervisningen har de en möjlighet 

att tillsammans nå kunskap. Det finns ingen åldersgräns för att diskutera med 

varandra i undervisningen, tvärtom är det något eleverna kan göra innan de lärt sig 

läsa och skriva. Hur djupa diskussionerna blir beror på övning, vilken kunskap 

som redan finns och vad läraren väljer att tillföra. Här uppstår den pedagogiska 

situationen som kallas scaffolding (Säljö 2012, s. 193–194). I en diskussion där 

eleverna dels får diskutera kring sitt inlärningsmaterial, men också utifrån sina 

egna förkunskaper turas eleverna om att vara den kunnige, eller den kompetente 

kamraten. I diskussioner där eleverna får agera den kunnige genom att de besitter 

kunskaper övriga klasskamrater inte gör, behöver inte läraren nödvändigtvis vara 

den som lär ut. Eleverna kan i interaktion delge och appropriera nya kunskaper. 

Här ska det också nämnas att enbart diskussion rimligtvis inte leder till ett lärande, 

eller en appropriering. Det är naturligtvis beroende av hur man diskuterar. 

Andersson (2004 s. 44) skriver att utveckling av ett historiemedvetande sker 

genom reflektion och kritiskt tänkande, samt i interaktion med andra. För att en 

dialog, eller diskussion, mellan personer ska bli lärorik krävs det mer än att man 

enbart berättar för varandra vad man redan vet. Det ska enligt det sociokulturella 
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perspektivet och Andersson utgå från egna erfarenheter och förkunskaper, men det 

krävs också reflektion och kritiskt tänkande.  

 

Även L2 tycks ha en sociokulturell syn på lärande. L2 valde bort ett 

informationshäfte med instuderingsfrågor och skapade egna bildspel. När läraren 

sedan berättade muntligt för eleverna och bjöd in dem att reflektera och ställa 

frågor uppstod en interaktion mellan deltagarna i klassrummet. Läraren tror att en 

sådan situation är mer lärorik, än om eleverna suttit för sig själva med varsitt häfte 

och inte fått chansen att samtala. Enligt Vygotskij lär människan konstant 

(Elfström m.fl. 2014, s. 31). Detta skulle då medföra, som redan konstaterats, att 

en elev som lämnas åt sig själv med ett instuderingshäfte fortfarande lär sig något. 

I ett sociokulturellt perspektiv är dock det sociala samspelet mellan individer den 

optimala lärandesituationen, vilket är en syn L2 tycks dela.  

 

När lärarna ombads definiera begreppet närområde kom några intressanta tankar 

fram. L1 och L4 menade kort att närområdet är det geografiska området närmast 

skolan och det som finns på gångavstånd. Detta skulle då inte vara samma område 

som lokalhistoria avser, vilken samtliga lärare menade var hela orten. Sanderoth, 

Werner och Båth (2009 s. 15) beskriver närområdet i sin bok närområdet som allt 

från skolgården till kommungränsen, och den bilden delas av L5. L2 menar att 

elevernas och lärarens närområden kan vara olika stora. Det är kopplat till vad som 

är bekant, därför är elevernas närområde mindre och sträcker sig mellan skolan, 

hemmet och affären. Betoning på att närområdet är det som är bekant kan också 

utläsas i Kommentarmaterial till kursplanen i historia, där det står att närområdet 

kan vara grannorten, en plats där man känner någon eller en plats som figurerar i 

media (Skolverket 2011a, s. 12). L3 har en likande tanke och menar att närområdet 

är det som är nära för eleverna, och att detta område växer med undervisningen. 

L3 anser att det är en viktig uppgift för lärare att undervisa och utvidga elevernas 

närområde.  

 

Samtliga lärare utnyttjar närområdet i undervisningen. Det vanligaste är 

studiebesök på platser som finns på orten, som hembygdsgård, museum, fäbodar, 

kyrka och stenåldersboplatser. På plats kan de få prata med personer med 

expertkunskaper i den lokala historien eller prova på hantverk. Lärarna betonar hur 

viktigt det är att kunna berätta på rätt plats, att eleverna kan gå runt och faktiskt 

titta på platsen. Detta är något som är unikt för den lokalhistoriska undervisningen, 

eller undervisning som på något sätt rör det lokala, att man kan gå ut och besöka 

platser av värde för undervisningen. I större städer kan det finnas muséer med 

historiska föremål och personer med expertkunskaper, men på mindre orter är 

sådana besök sällan möjliga. Därför är lokalhistorisk undervisning unik genom att 

de flesta har något i närområdet att nyttja i undervisningen. Att kunna berätta på 

rätt plats och ta hjälp av andra personer med expertkunskaper kan även det ur ett 

sociokulturellt perspektiv ses som något mycket positivt. Eleverna besitter kanske 

redan en del förkunskaper när de kommer till platsen, och en expert blir då den 

kunnige personen som genom interaktion kan vägleda eleverna genom scaffolding 

att appropriera nya eller fördjupade kunskaper. Enligt det sociokulturella 

perspektivet förutsätter detta dock att det experterna talar om är något eleverna 

redan är delvis bekanta med. Dessutom kräver det en interaktion, att eleverna 

integrerar direkt med den kunnige experten och inte passivt lyssnar.  
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L2 är den enda av lärarna som inte pratar om att lämna klassrummet specifikt i 

lokalhistorisk undervisning. Dock berättar läraren hur resurser som finns i 

närområdet kan nyttjas på andra sätt än studiebesök, genom att bjuda in en person 

som kan berätta om något på en plats alla eleverna känner till och vad de betytt för 

orten. L2 visar på en djupare reflektion av hur närområdet faktiskt är en resurs i 

undervisningen. Hen påpekar att närområdet konstant är en resurs i den 

lokalhistoriska undervisningen. Många platser och byggnader har eleverna sett 

eller besökt på sin fritid, därför kan de se dessa platser framför sig när man sedan 

pratar om dem i klassrummet. Detta kan också anses vara något unikt i 

lokalhistorisk undervisning. I tidigare forskning framkommer att samarbete med 

institutioner är vanligt i lokalhistorisk undervisning (Gunnarsson 2007, s. 267, 

269, Hultman 2012, s. 77), men detta är inget som framkommit i denna studie. 

Lärarna besöker institutioner som museum och hembygdsgårdar, men ingen 

nämner något om ett samarbete eller utbyte av information utöver det som 

personal kan ge på plats. En anledning till detta kan vara att det ofta är upp till den 

enskilde läraren att ta kontakt och etablera ett samarbete.  

 

Lärarna i denna studie nämner flera sätt att arbeta med lokalhistorisk undervisning 

samt hur närområdet kan nyttjas till undervisningens fördel. Mycket av det som 

kommer fram är snarlikt de undervisningsmetoder som framkommer i tidigare 

forskning. En anledning till detta kan vara att lärare i denna studie är positivt 

inställda till lokalhistoria i undervisningen, liksom lärarna i tidigare forskning. 

Frågan är om undervisningsmetoderna hade sett annorlunda ut om lärarna varit 

mer negativt inställda till lokalhistoria. Det som avviker är framförallt att lärarna i 

denna studie inte har något samarbete med institutioner i närområdet. Då tidigare 

forskning till större delen behandlar grundskolans mellanår, senare och 

gymnasienivå kan man anta att lokalhistorisk undervisning kan bedrivas på 

snarlikt sätt oavsett elevernas ålder. Då kan man tänka att det stämmer som 

Sanderoth, Werner och Båth (2009 s. 110) skriver om att närområdesstudier 

lämpar sig väl för yngre elever, men även att äldre elever gynnas av att studera sin 

närmiljö. En intressant tanke att framföra här är om resultatet sett annorlunda ut i 

denna studie om alla lärare inte hade kommit ifrån landsbygd. Om det varit en 

större spridning av lärare, med representanter från exempelvis storstad, hade 

kanske andra sätt att angripa lokalhistorisk undervisning kommit fram? 

Exempelvis att det är brist på läromedel med lokal anknytning kanske inte är ett 

problem i de stora städerna, som exempelvis Stockholm, där den lokala historien 

är tätt sammanknuten med den nationella historien. Det kan kanske till och med 

finnas läromedel anpassat utifrån just exempelvis Stockholms historia. Detta är 

dock enbart en spekulation då denna studie inte haft för avsikt att undersöka detta, 

men faktum kvarstår att lärare i en storstad kan ha andra förutsättningar i sin 

undervisning.  

 

I svaren framkommer flera fördelar med lokalhistorisk undervisning. Det som 

främst nämns är att historien blir konkret då den redan är bekant för eleverna och 

att de redan besitter en del förkunskaper. Andra fördelar liknar de som 

framkommer i Hultman och Gunnarssons studier, som möjligheter att besöka 

platser, att man kan arbeta ämnesövergripande och att man kan ta hjälp av olika 

personer som berättar. Det som är intressant är att, precis som i Hultman och 

Gunnarssons studier, det inte framkommer några direkta nackdelar med just 

lokalhistoria i undervisningen. Lärarna i denna studie är tveksamma till att nämna 
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några nackdelar eller svårigheter. Tiden är något som kommer upp i både denna 

studie och i tidigare forskning. Det är tidskrävande att planera inför lokalhistorisk 

undervisning, och det är troligen kopplat till bristen av färdiga läromedel vilket 

innebär att material måste tas fram och konstrueras från grunden. Ett problem med 

att anordna studiebesök kan vara transport och kostnader om reseavstånden är 

långa. L3 tar också upp ett annat problem som är av praktisk art och inte unik för 

lokalhistorisk undervisning, men ändå intressant. Flera lärare är ovilliga att ta med 

sina elevgrupper utanför skolan, då eleverna upplevs som otrevliga på plats under 

studiebesök eller för att det är obehagligt ur ett säkerhetsperspektiv att ta med dem 

ut bland trafik för att de inte lyssnar och håller sig till läraren. Detta medför att 

lärarna fastnar i traditionell klassrumsundervisning. L3 tar även upp en annan 

intressant svårighet, att läraren tar för givet att eleverna känner till orten bättre än 

vad de gör. Detta anses försvåra när man pratar om olika platser. L2 tycks dock 

inte uppleva samma problem, då hen poängterar det faktum att eleverna känner till 

platser redan som en stor fördel med lokalhistorisk undervisning. Varken i denna 

studie eller i tidigare forskning framkommer några nackdelar som är specifikt 

kopplade till lokalhistorisk undervisning. De nackdelar som trots allt framkommer 

är av praktisk art och inte unikt för historieundervisning. En anledning till detta 

skulle kunna vara det faktum att alla lärare i denna studie, liksom lärarna i 

Hultmans (2012) studie, är positivt inställda till lokalhistorisk undervisning. Detta 

är en svaghet med denna studie, att enbart ett positivt förhållningssätt är 

representerat. Att lärarna är positiva och gärna arbetar med lokalhistoria kan vara 

anledningen till att de är tveksamma till att nämna några nackdelar. Resultatet hade 

troligen sett annorlunda ut om lärare som är mindre positivt inställda till 

lokalhistorisk undervisning hade fått delta. I och med detta hade det varit intressant 

att studera skillnader i hur lärare med olika förhållningssätt bedriver sin 

undervisning samt vad de ser för fördelar och nackdelar.  

 

För att kort sammanfatta diskussionen så här långt ur ett sociokulturellt perspektiv 

kan man se att några lärare kan antas ha en sociokulturell syn på lärande. Detta 

främst genom att del lägger stor vikt vid interaktion och dialog i klassrummet, 

framför att låta eleverna sitta för sig själva med ett inlärningsmaterial. En 

intressant fördel den lokalhistoriska undervisningen ur ett sociokulturellt 

perspektiv har är intervjuer med äldre personer och experter. Tillgången på 

personer med direkt kopplade erfarenheter, som att de har vuxit upp på orten och 

rent konkret kan förklara hur det var en gång i tiden eller möjligheten att bjuda in 

en expert från en hembygdsgård kan anses vara lite unik för lokalhistoria, framför 

andra ämnen. Det är dessutom en vanlig metod i den lokalhistoriska 

undervisningen, både enligt denna studie och tidigare forskning. Man kan också ta 

hjälp av personer som kan berätta på rätt plats, exempelvis en präst i en kyrka. 

Intervju kan skapa stora möjligheter till lärande, om den sker som ett integrerande 

samtal mellan involverade individer där scaffoliding kan uppstå. Men om eleverna 

enbart passivt lyssnar utan att reflektera eller fråga över det som sägs, kan man 

anta att approprieringen blir mycket sparsam. En annan reflektion är att 

undervisningsmetoderna i lokalhistorisk undervisning ofta skiljer sig från övrig 

undervisning. I Hultmans (2012 s. 155–156) framkommer att eleverna upplever 

lokalhistorisk undervisning som problembaserat, undersökande, kreativt och att det 

är ett avbrott i den vanliga undervisningen. Till viss del kan man utläsa liknande i 

resultatet från denna studie, att lärarna använder andra metoder och tar lärandet 

utanför klassrummet. Lärare tycks vara benägna att gå ifrån traditionell 
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klassrumsundervisning där eleverna sitter själva med ett inlärningsmaterial, och 

istället bygga mer på elevernas vardagsförståelse och förkunskaper. 

Undervisningen tycks domineras mer av diskussion och dialog med uppmuntran 

till reflektion. Utifrån min egen erfarenhet från verksamhetsförlagd utbildning, 

verkar lärare benägna till en mer sociokulturell syn på undervisning när det 

kommer till lokalhistoria. Det kan kanske finnas flera anledningar till detta, 

exempelvis att färre färdiga läromedel innebär mer diskussioner mellan deltagarna 

i klassrummet. Elevernas och lärarnas intresse för ämnet kan också spela stor roll 

för att undervisningen blir mer kreativ och fylld av dialog.  

 

8.2 Planering av lokalhistorisk undervisning 
Enligt de aktuella styrdokumenten är lokalhistoria obligatoriskt för grundskolans 

tidiga del, det står tydligt i både centralt innehåll och i kunskapskraven (Skolverket 

2011b, s. 173, 177). Det går alltså inte att välja bort. Dock är det som, L5 påpekar, 

ett minimum som beskrivs i kursplanerna. Samtliga lärare i denna studie anser att 

styrdokumenten ger dem friheten att välja hur mycket lokalhistoria man vill ägna 

sig åt, att det är upp till lärarens tid, engagemang och intresse. I Hultmans studie 

(2012 s. 195) framkommer liknande resultat, trots att lärarna i Hultmans studie inte 

arbetar i grundskolans tidiga del, vilket innebär att det inte är obligatoriskt för 

dessa lärare. Det krävs mycket planering för att se till att kursplanens mål 

tillgodoses, men det är möjligt att väva in lokalhistoria i undervisningen (Hultman 

2012, s. 128). Kursplanen ses som ett hinder om inte läraren själv har ett intresse 

för ämnet, det är då enbart läraren som sätter gränsen (Hultman 2012, s. 130, 133). 

Med andra ord upplever lärare i grundskolans tidiga del att mängden lokalhistoria, 

utöver det som är obligatoriskt, är upp till den enskilde lärarens engagemang och 

intresse.  

 

Lärarna i denna studie lägger stor vikt vid elevernas erfarenheter och förkunskaper 

i planering av undervisningen i lokalhistoria. I samtal och diskussioner med 

eleverna i inledningsskedet får eleverna berätta vad de redan vet och vad de vill 

veta mer om. Detta är en intressant fördel som lokalhistoria har ur ett 

sociokulturellt perspektiv, att även yngre elever upplevs besitta mycket 

förkunskaper i just den lokala historien. Som Säljö (2012 s. 192–193) skriver sker 

mycket appropriering redan i vardagen, utanför skolan. Detta sker då genom 

samspel och samtal med sin omgivning. Det kan tänkas att många föräldrar och 

släktingar kan mycket om det lokala och gärna berättar för sina barn. Detta 

utvecklas sedan inom ramen för den närmaste proximala utvecklingszonen, vilket 

innebär att när eleverna redan är bekanta med något är de särskilt mottagliga för 

förklaring och ny kunskap. Genom scaffolding tillför läraren utifrån elevernas 

vardagsförståelse nya begrepp som ger eleverna möjlighet att appropiera nya och 

fördjupade kunskaper som hjälper dem att förstå sin lokala omgivning. Lärarna i 

studien ser även eleverna i sig som en resurs då de får berätta och delge varandra 

sina kunskaper. Att eleverna i sig är en resurs är också något som styrks i ett 

sociokulturellt perspektiv, då man menar att alla individer besitter kunskaper och 

erfarenheter och att det är i interaktion med andra, när man försöker förstå 

varandra, som nya kunskaper skapas och blir tillgängliga. Genom dessa 

diskussioner i klassrummen mellan elever och lärare blir språket ett viktigt redskap 

i undervisningen. Läraren får veta vad eleverna kan, vad de vill veta och kan sedan 

bygga vidare på detta i undervisningen. Vikten av att bygga vidare på elevers 

förkunskaper betonas av didaktikern Bo Andersson (2004 s. 55) som menar att allt 
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lärande ska vara erfarenhetsbaserat, det är den dolda kunskapen och elevernas 

förförståelse som undervisningen ska bygga på. Denna dolda kunskap kan förbli 

dold för läraren om hen inte lockar fram den, och detta kan anses ske bäst genom 

samtal i klassen. Lärarna i Gunnarssons (2007 s. 274, 284) påstår att det är svårt att 

nå de yngre elevernas erfarenheter och kunskaper. De menar att det finns magra 

förkunskaper att arbeta utifrån och att yngre eleverna inte klarar av att förmedla 

dessa. Lärarna i denna studie ser inte detta som ett problem, tvärtom upplever de 

att det framförallt är i lokalhistoria som elever har mycket förkunskaper, för att 

ämnet berör det nära och är bekant. I ett samtal kan även yngre elever förmedla 

vad de kan och vill veta.  

 

8.3 Vad lokalhistoria ger eleverna  
Lärarna i studien motiverar lokalhistorisk undervisning med att eleverna ska få en 

förståelse kring orten där de bor, de ska veta varför orten finns och ligger där den 

ligger, och varför den ser ut som den gör idag. Sanderoth, Werner och Båth (2009 

s. 92) menar för att få en förståelse för hur samhället ser ut idag så måste man 

fråga sig hur det såg ut förut. Lärarna vill att eleverna ska kunna göra jämförelser 

och se kopplingar mellan dåtid och nutid. L5 reflekterar över att tidigt lägga 

grunden till en förståelse av tidsperspektiv och kronologi, och att detta smidigt 

görs i lokalhistorisk undervisning. L5 vill också att eleverna ska förstå att de själva 

är en del av historien. Här kan man utläsa tankar om att utveckla elevernas 

historiemedvetande, även om lärarna själva än en gång inte använder begreppet. 

Detta kan kopplas till historieämnets övergripande syfte att elever ska utveckla ett 

historiemedvetande och få ett sammanhang mellan dåtid, nutid och framtid 

(Skolverket 2011a, s.6). Eleverna ska genom detta bli medvetna om att historien är 

konstant pågående och att de själva är en del av den, precis som L5 också 

uttrycker. Även här nämner lärarna bara dåtid och nutid. Lärarna verkar inte lägga 

någon vikt vid att diskutera och spekulera med eleverna hur den lokala orten kan 

komma att se ut i framtiden.  

 

Precis som det framkommer i tidigare forskning upplever lärarna i denna studie att 

elevernas motivation och intresse påverkas positivt av lokalhistorisk undervisning. 

Lärarna reflekterar över att det är just för att den lokala historien ligger nära och är 

bekant, de flesta elever har redan förkunskaper att bygga vidare på. De Laval 

(2011 s. 111–112) är en av forskarna som menar att eleverna upplever den lokala 

historien som intressant. Detta för att kopplingen till deras egna närhet, deras 

verklighet som de har erfarenheter av, engagerar på en djupare nivå än annan 

historia. Bland annat nämner hon att eleverna upplever att de får läsa om ”riktiga 

människor”, det blir alltså mer konkret. Författaren skriver också att det lokala 

innebär att eleverna har förkunskaper som de verkligen kan få chansen att nyttja, 

och att det leder till större engagemang och intresse. Lärarna i denna studie 

reflekterar dock över att alla elever generellt påverkas positivt, men inte på samma 

nivå eller på samma sätt. Eleverna är alla olika och har olika förutsättningar, 

framförallt som en del elever kan vara nyinflyttade från andra delar av Sverige 

eller från annat land. Detta ser dock lärare som L3 och L4 som en resurs, då alla 

elever har olika förkunskaper beroende på vart de kommer ifrån. Dessa olika 

förkunskaper kan utnyttjas i diskussioner där eleverna kan få göra jämförelser och 

finna likheter och skillnader. Än en gång kan man ur ett sociokulturellt perspektiv 

peka på den enorma fördel och resurs elevers olika erfarenheter och kunskaper ger. 

Ett samtal mellan individer med olika utgångspunkt och förkunskaper kan tänkas 
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vara ännu mer berikande för lärandet, jämfört med om alla redan känner till 

samma sak. Även här ska det understrykas att resultatet kanske sett annorlunda ut 

om lärare med en mer negativ inställning till lokalhistoria deltagit i studien. Hade 

även dem sett ämnet som motiverande för eleverna?  

 

I denna studie uttrycker alla lärarna att de tycker det är kul och intressant att arbeta 

med lokalhistoria, för de ger även dem någonting. Det blir en gemensam 

lärandesituation för både elever och lärare. Med en sociokulturell syn på lärande så 

anses lärande ske hela tiden i sociala sammanhang (Elfström m.fl. 2014, s. 31), 

och det innebär att även läraren kan lära sig något nytt i interaktion med sina 

elever. Även en elev kan agera den kunnige, mer kompetente kamraten, till en 

lärare i vissa situationer. L2 reflekterar dessutom över att det egna intresset nog 

speglas i undervisningen genom att läraren är villig att lägga ned så mycket tid på 

planering och förberedelser. Lärarna reflekterar även över att den lokalhistoriska 

undervisningen inte automatiskt blir intressant för eleverna, utan att det hänger till 

viss del på vad läraren gör undervisningen till. Med andra ord kan man inte utgå 

från att all lokalhistorisk undervisning i alla sammanhang är motiverande och 

intressant för eleverna, utan det blir vad läraren gör det till. L5 påpekar dessutom 

att eftersom lokalhistoria lätt blir intressant, genom sin fördel med att ligga nära 

eleverna, är lokalhistoria ett bra tillfälle att lägga grunden för ett allmänt 

historieintresse hos eleverna.  

 

Men att undervisning inte automatiskt blir intressant, utan blir vad lärare gör den 

till är inte specifikt för just lokalhistorisk undervisning. All undervisning färgas av 

läraren och dess motivation och intressen. Ett ämne läraren tycker är intressant är 

troligen mer kreativt upplagd, det läggs mer tid på planering och läraren visar en 

entusiasm som kan spridas till eleverna. Dock skulle detta kunna vara en intressant 

utgångspunkt att studera närmare, hur påverkas undervisningen av lärarens egna 

intresse och motivation?  

 

 

9. Slutsatser 
Syftet med denna studie har varit att studera hur lärare tänker och resonerar kring 

lokalhistorisk undervisning i grundskolans tidiga del. Närområdet som resurs i 

undervisningen har också haft en central del i studien. De frågeställningar som 

studien avsett att besvara är:  

 

 Hur arbetar lärare praktiskt med lokalhistorisk undervisning? 

 I vilken utsträckning utnyttjar lärare närområdet som en resurs i 

lokalhistorisk undervisning? 

 Vilka för- och nackdelar ser lärare med undervisning i lokalhistoria? 

 Upplever lärare att lokalhistoriskt arbete påverkar elevers lärande, och i 

sådana fall påverkas alla elever på samma sätt?  

 

I studien har några olika sätt att angripa den lokalhistoriska undervisningen 

framkommit. Hur lärarna väljer att lägga upp undervisningen beror både på 

förutsättningar för stunden och elevgruppen. Framförallt uppkommer bristen på 

färdiga läromedel med lokalhistorisk anknytning. Lärarna i studien kontrar detta på 

olika sätt. På några skolor finns färdiga informationshäften som någon lärare 
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tidigare plockat ihop. Dessa färdiga material används på lite olika sätt, där läraren 

anpassar sig efter elevgruppen.  På de skolor där inget färdigt material finns att 

använda utgår någon från allmänna läromedel i historia för att sedan föra över det 

på en lokal nivå. En annan utgår från filmer och böcker med historiska inslag för 

att sedan övergå på det lokala och göra jämförelser. Med andra ord kan bristen på 

läromedel kontras på olika sätt.  

 

Angående i vilken utsträckning lärarna utnyttjar närområde som en resurs i 

undervisningen framkommer det att studiebesök till olika platser med historiskt 

värde förekommer, som museum, hembygdsgård eller kyrka. Att kunna besöka 

platser med betydelse för undervisningen är något unikt för lokalhistorisk 

undervisning, jämfört med övrig historieundervisning. Det anses viktigt att kunna 

berätta om en historisk händelse på rätt plats, så eleverna verkligen får se och 

kanske till och med uppleva något. Lärare tar också hjälp av personer med 

expertkunskaper, antingen genom studiebesök eller att de bjuds in till 

klassrummet. Även elevernas egna släktingar kan här utnyttjas som resurs där de 

kommer och berättar om hur det vara att växa upp i närområdet, vilket också får 

ses som unikt för lokalhistorisk undervisning.  

 

En intressant reflektion som framkommer är att närområdet konstant kan ses som 

en resurs i den lokalhistoriska undervisningen. De platser man talar om i 

klassrummet har eleverna sett eller besökt och kan därför se dessa platser framför 

sig, även om de inte fysiskt besöker platsen och det underlättar vid 

undervisningen. Detta är också unikt för lokalhistorisk undervisning.  

 

Flera fördelar med lokalhistorias undervisning framkommer, som att historien blir 

konkret när den berör eleverna, möjligheten att besöka platser och ta hjälp av olika 

personer som kan berätta om sina erfarenheter och kunskaper. En stor fördel tycks 

vara elevernas förkunskaper, som är ständigt återkommande i lärarnas svar. Det 

upplevs som att framförallt i lokalhistoria kan eleverna en del som läraren sedan 

kan bygga vidare på. De nackdelar som kommer fram är av mer praktisk art och 

behöver inte vara unikt för den lokalhistoriska undervisningen, förutom möjligen 

bristen på läromedel med lokal anknytning. De nackdelar som kommer upp är 

tidskrävande planering, problem med studiebesök som kostnader för transport men 

även att eleverna kan vara problematiska att ta med utanför klassrummet. Det 

framkommer inte några nackdelar som är direkt kopplade till själva 

undervisningen i lokalhistoria. En anledning till att få nackdelar framkommer kan 

vara det faktum att lärarna i studien alla har en mycket positiv inställning till 

lokalhistoria. Resultatet kan ha sett mycket annorlunda ut om lärare med ett 

negativt förhållningssätt hade varit representerade.  

 

Lokalhistoria är något som upplevs påverka elevers motivation och intresse 

positivt. Det faktum att eleverna redan är bekanta med det som undervisningen 

berör och att de redan har en del förkunskaper att bygga vidare på anses vara 

anledningen till deras intresse. Det framgår dock att detta till viss del också beror 

på vad lärarna gör undervisningen till. Det framgår att även fast eleverna generellt 

sett påverkas positivt, påverkas de olika beroende på deras egna förutsättningar. 

Elever som är uppväxta på orten är intresserade för de känner igen och redan kan 

lite om ämnet. Inflyttade elever är intresserade för de vill lära sig mer om sin nya 



 

30 

hemort. Elevers olika förkunskaper anses vara en resurs i undervisningen, då det 

öppnar upp till intressanta diskussioner med jämförelser.  

 

Sammantaget upplevs lokalhistoria som ett intressant och tacksamt område att 

arbeta med många fördelar och relativt få nackdelar. Nackdelarna är av mer 

praktiska slag och inte unika för lokalhistorisk undervisning. Lärarna själva 

uppskattar att arbeta med ämnet och finner det intressant, vilket tros speglas i 

undervisningen. Om läraren är intresserad och engagerad, kan detta överföras på 

eleverna genom sättet undervisningen sker på.  

 

 

10. Vidare forskning 
Denna studie har varit inriktad på lokalhistorisk undervisning i grundskolans tidiga 

år, vilket har konstaterats vara en brist i tidigare forskning. Hur lärare väljer att 

lägga upp sin undervisning, deras tankar kring vad det ger elever, för- och 

nackdelar och hur det antas påverka elevers motivation framkommer. Detta 

resultat är dock färgat av en av denna studies svagheter; att enbart ett 

förhållningssätt är representerat. Men det hade också varit en intressant 

utgångspunkt för vidare forskning i området, hur lärare med olika inställning till 

lokalhistoria i undervisning resonerar kring ämnet.  

 

Efter genomförd studie har även en del nya reflektioner kommit upp. Lärarna 

lägger här stor vikt vid att ta vara på och utnyttja elevernas förkunskaper och egna 

erfarenheter i undervisningen och menar att lokalhistoria är mycket tacksamt då 

eleverna har mycket förkunskaper. I studien framkommer det en del om hur 

lärarna gör för att utnyttja dessa förkunskaper. Bo Andersson (2004 s. 55) styrker 

att all undervisning ska vara erfarenhetsbaserad och bygga på elevernas dolda 

kunskaper och förförståelse. Gunnarsson (2007 s. 274, 284) skriver att lärare 

tycker att det är svårt att ta reda på vad yngre elever redan kan och vill veta, att de 

helt enkelt har magra förkunskaper i den åldern. Denna studie motsäger detta och 

lärarna anser att även de yngre eleverna har många förkunskaper. Det hade utifrån 

detta varit intressant att gå mer på djupet i hur lärare tar reda på elevers 

förkunskaper och hur de anpassar sin planering och undervisning utifrån det i 

samhällsorienterade ämnen, eller övriga skolämnen överlag.  

 

En annan intressant reflektion som L2 ger i denna studie är hur lärarens egna 

intresse och engagemang speglas i undervisningen, och hur det i sin tur påverkar 

eleverna. Det är inget som det reflekteras över i den tidigare forskningen och hade 

också kunnat ligga till grund till en intressant studie historiedidaktik, eller 

samhällsorienterad didaktik.  
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12. Bilagor 
 

12.1. Bilaga 1: Informationsbrev 

 

Information om en empirisk studie av lärares tankar kring 
lokalhistorisk undervisning i årskurs 1–3 

 

Mitt namn är Nadja Larsson och jag studerar min sista termin vid Grundlärarprogrammet F-3 

vid Högskolan Dalarna. Jag skriver mitt andra examensarbete med syfte att undersöka hur 

lärare tänker och resonerar kring lokalhistorisk undervisning i årskurs 1–3, specifikt om och 

hur närområdet kan bidra som en resurs i undervisningen. Av intresse är hur lokalhistorisk 

undervisning sker rent praktiskt, samt vilka för- och nackdelar lärare ser med sådan 

undervisning jämfört med övrig historieundervisning. Undersökningen kommer att ske genom 

intervjuer med 5–7 lärare som undervisar i årskurs 1–3. Tid för intervju är ca 30–60 minuter 

och genomförs någon gång under veckorna 6–8. Anledningen till att just du tillfrågas är att du 

blivit rekommenderad av rektor och arbetar med SO i årskurs 1–3. 

 

Ljudinspelning av intervjun kommer att ske för att försäkra att inget viktigt missas och att jag 

kan återge dina svar så korrekt som möjligt. Det insamlade materialet kommer att 

transkriberas, bearbetas och analyseras för att besvara de frågeställningar som ligger till grund 

för denna undersökning. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Högskolan Dalarna. Namn på deltagare, skolor eller andra personliga uppgifter kommer inte 

att förekomma i uppsatsen. Endast jag och min handledare kommer att ha tillgång till det 

insamlade materialet. Den godkända uppsatsen kommer sedan att finnas tillgänglig via 

Högskolan Dalarna om du är intresserad av att ta del av den. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Vänligen meddela ditt intresse via mejl eller telefon så 

snart som möjligt så kommer vi överens om datum och tid.  

 

Ytterligare information lämnas av nedanstående ansvariga:  

 

Student 

Nadja Larsson   

070 xxxxxxx  

xxxxxxxxx@du.se 

 

Handledare   

Henrik Åström Elmersjö   

070 xxxxxxx 

xxxxxxxxxxx@umu.s
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12.2. Bilaga 2: Samtyckesblankett 

 

Samtyckesblankett för intervju 

 
Genom att skriva under denna blankett ger du ditt godkännande till att delta i en intervju som 

spelas in och transkriberas. Du godkänner också att materialet bearbetas och analyseras för att 

sedan ligga till grund för en uppsats vid Högskolan Dalarna.  

 

Allt material som insamlas kommer att behandlas konfidentiellt. Endast studenten och 

handledaren kommer att ha tillgång till materialet. Varken namn, skola eller andra personliga 

uppgifter kommer att förekomma i uppsatsen. Efter att uppsatsen godkänts kommer 

ljudinspelning och transkribering att förstöras. Om du önskar kan du få ta del av den 

godkända uppsatsen.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 

motivering.  

 

Tack för ditt deltagande. 

 

 

 

 

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad.  

 

 

Ort och datum  

 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

Underskrift 

 

 

__________________________________ 

 

 

 



 

 

12.3. Bilaga 3: Intervjuguide 
 

Intervjuguide 
 
Lokalhistoria 
 

 Vad betyder lokalhistoria för dig? 

 Vad betyder lokalhistoria för din undervisning? 

 

 

Lokalhistorisk undervisning 
 

 Kan du berätta om hur du arbetar med lokalhistoria? 

 Ser du fördelar respektive nackdelar med lokalhistorisk undervisning, jämfört med 

övrig historieundervisning? 

 
 

Styrdokumentens betydelse 
 

 Upplever du att styrdokumenten bjuder in eller begränsar lokalhistoriskt arbete? 

 Vad har styrdokumenten för betydelse för din planering av undervisning? 

 
 

Närområdet som en resurs 
 

 Hur skulle du definiera begreppet närområde? Vad är närområde för dig? 

 Vad har närområdet för betydelse för din lokalhistoriska undervisning? 

 Kan du berätta hur närområdet används som en resurs? 

 
 

Eleverna 
 

 Upplever du att lokalhistorisk undervisning påverkar elevers motivation att lära, i 

jämförelse med övrig historieundervisning? 

o Påverkas alla elever på samma sätt? 

o Vilka påverkas annorlunda, och varför tror du? 

 Vilken betydelse har elevers erfarenheter och förkunskaper i planering och 

genomförande av lokalhistorisk undervisning? 

 

 

Läraren 
 

 Hur känner du själv kring lokalhistoria i undervisningen? 
 


