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Inledning 

av Hans N ilsson, föreståndare för Centrwn för lokalhistoria i Linköping 

Jag kan se fem mera övergripande skäl att ägna sig åt lokalhistoria. Det första 
skälet är av pedagogisk natur. Det är därför vi är här idag. Vi tror att den näraJig
gande och konkreta historien har en viktig funktion för att göra mer komplexa 
skeenden begripliga. (De övriga skälen gäller också hist01ia i allmänhet.) Det 
andra skälet, eller allmänbildningsskälet som jag kallar det, är viktigt för att vi 
ska få och upprätthålla gemensamma referenser i vår kulturkrets. Man måste 
känna till Romarriket, kyrkans roll W1der medeltiden, vissa viktiga årtal osv för att 
orientera sig och ha någon form av humanistisk allmänbildning. Det tredje skälet 
kallar jag nyttoskälet. Vi behöver kunskap för att förstå nuet och vara rustade för 
framtiden. Genom att kunna historia kan man se till att historien inte upprepar sig, 
säger man ibland. Det är detta skäl Göran Persson hänvisade till när han drog i 
gång kampanjen för att gör Förintelsen känd hos svenska skolelever. Det fjärde 
skälet kallar jag det existentiella skälet. Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Vilka 
relationer bar jag med andra människor? Genom framför allt den lokala historien 
kan jag få svar på en del av dessa stora frågor. Det femte skälet är inomveten
skapligt, vilket betyder att det egentligen inte behöver motiveras utanför historie
ämnet i sig. I klartext kan man säga att lokalhist01ia och historia är intressant i sig 
för sin egen skull . Vid sidan av skälen som uppräknas här måste jag också nämna 
att läroplanerna från 1919 och framåt alla talat om nyttan av hembygdskunskap, 
närsamhälle osv. LPO 94 är inget W1dantag hä.Ividlag. Alltså: Mer lokalhistoria i 
skolan! 

Det är ett nöje att här få presentera material från den fjärde konferensen på te
mat lokalhistoria i skolan som Centrum för lokalhistoria är inblandat i. Denna 
gång har konferensen varit ett led i organiseringen av ett nationellt kontaktnät för 
lokalhistoria i skolan. Detta arbete finansieras av Stiftelsen Framtidens Kultur. 
När detta skrivs, i juni 1998, är vi just i färd med att organisera nästa skolkonfe
rens som ska förläggas till Östersw1d i september 1998, och som förhoppningsvis 
också leder fram till en ny exempelsamling. Arbetet organiseras av en lednings
grupp bestående av undertecknad, Ann-Charlotte Emehed (Offerdal), Lars Claes
son (Stockholm), Olle Nilsson (Karlstad), Lars Nilsson (Stockholm), Christina 
Gerger (Vimmerby), Bror-Erik Ohlsson (Eskilstuna) och Barbro Kraemer 
(Nacka). 

Den första konferensen som Centrum för lokalhistoria anordnade var ett 
samarrangemang med Stads- och kommunhistoriska .institutet och hölls i Linkö
ping 1990. Från dem1a publicerades ett häfte med korta inlägg som sedan gavs ut 
av institutet. Man kan säga att ett av konferensens syften var att legitimera lokal
hist01ia också på W1iversiteten och visa lurr den användes i skolvärlden i övrigt. 
Centrum å sin sida organiserade vid den här tiden studiedagar om lokalhistoria i 

7 



skolan och besökte ett stort antal rektorer i Östergötland. Vi fortsatte också vår 
skriftutgivning med "Ett års lokalhistoria" och "Närheten i historia" båda två av 
skolmannen och fritidsforskaren Lars Elam. I den första skriften analysera mång
falden i den flora av texter som kommer ut under ett år med lokalhistorisk profil 
och i den andra analyseras närhetsbegreppets betydelse för att göra skolhistorien 
begriplig och intressant. 

Nästa konferens, 1993 i Linköping, hade en mer regional prägel och fiansiera
des av ett projekt på universitetet kallat Miljonprojektet som kommit till med stöd 
från utbildningsdepartementet för att pröva nya former för samverkan mellan 
skola och wriversitet. Här visade sig lokalhistoria fungera bra och eftersom lo
kalhistoria är en tvärvetenskap kwlde flera olika ämnen med lätthet integreras. 
Från den här konferensen gav vi ut vår bestseller "Lokalhistoria i skolan. Exem
pelsamling." Här finns också de klassiska 10 punkterna som argumenterar för ett 
lokalhistoriskt arbetssätt. 

En lärdom av Miljonprojektet var att bäst genomslag i Wldervisningen för ar
betssättet får man genom att samverka med speciellt utvalda och duktiga lärare. 
Skolkonferensen i Linköping 1995 redovisade ett sådant arbete. Men hit var 
också lärare, lärarutbildare, museer, hembygdsrörelse och arkiv från hela landet 
inbjudna. Det bestående resultatet av konferensen blev även denna gång en kon
ferensrapport, men nu startade också försöken att bygga ett nationellt kontaktnät 
för lokalhistoria i skolan. 

Sedan Linköpingskonferensen hölls 1995 har vi haft ett antal möten i den pre
liminära ledningsgruppen (för att bilda ett nationellt kontaktnät) som utsågs där 
och i december 1996 fick vi ett anslag från Framtidens Kultur som möjliggjort 
den hittillsvarande verksamheten. På våra möten inventerade vi den verksamhet vi 
kände till i landet och vi försökte också med att inleda kontakter med lärarutbild
ningscentra och wriversitet över landet för att ur dessa dra nya lärdomar. Vi pla
nerade en ny lokalliistorisk konferens för skolan och i oktober 1997 anordnades 
sedan den lyckade konferens som den här skriften berättar om. 

Peter Berkesand vid Centrum för lokalhistoria har tagit emot bidragen till 
denna skrift och ansvarat för sättning och layout. 
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Lokalhistoria - ett ämnesintegrerat projekt på 
Stångådalens Gymnasium i Vimmerby 

av Christina Gerger 

Bakgrund 
Som så ofta fanns det flera orsaker till att vi på Stångådalens Gymnasium startade 
ett ämnesintegrerat projekt i lokalhistoria för elever på det samhällsvetenskapliga 
programmets S-gren hösten 1995. Dels hade vi lärare lite olika ämnes- och yr
kesbakgrund som medverkade till att vi såg möjligheterna till att låta ett eller flera 
ämnen berika varandra, dels hade vi tidigare samarbetat i projektform för att bl a 
undvika onödiga kollisioner mellan ämnena historia, geografi och sarnhäilskun
skap. 

Eftersom jag av egen erfarenhet vet hur viktiga studier på det lokala planet är, 
för att förstå samhällsutvecklingen i stort, var det för mig en självklarhet att i de 
ämnen jag undervisar låta eleverna bekanta sig med samhällsvetenskaplig forsk
ningsmetodik och i det sammanhanget arbeta med projekt med lokalhistorisk an
knytning. Då jag undervisar i båda ämnena kunde jag ganska fritt disponera tiden 
för projektarbete över ämnesgränserna. 

Mina kolleger i historia hade i och med de nya kursplanerna fått större frihet i 
valet av historiska studier och började på sin kant att diskutera möjligheten till 
lokalhistoriska studier. 

Redan tidigare hade vi genomfört flera projekt över ämnesgränsema i sam
hällskunskap och historia, och det låg alltså nära till hands att fortsätta det samar
betet. Pådrivande faktorer, förutom de ämnesmässiga, var dels att eleverna be
hövde träning i ett självständigt arbetssätt, dels i rapportskrivning. Redovisning
arna skedde därför i form av skrivna rapporter. Dessa projektarbeten med en över 
tiden stigande kravnivå både på innehåll, analys och fonnalia, har varit en medve
ten strategi för att föra eleverna fram till det självständiga specialarbetet. Dessa 
erfarenheter tog vi med oss till det lokalhistoriska projektet. 

Komna så långt tog vi kontakt med Centrum för lokalhistoria vid Linköpings 
universitet för att diskutera ett eventuellt samarbete. Detta samarbete hade för vår 
del flera syften. Dels ville vi ha en fortlöpande kontakt med en universitetsinstitu
tion för att testa ideer och ha en diskussionspartner vid uppläggningen av projek
tet, dels ville vi få ett samarbete till stånd där lärare från universitetet medverkade 
i undervisningen på gymnasiet. Vi menade att det skulle kunna vara utvecklande 
både för elever och för lärare, men vi såg det också som en vinst för universitetets 
lärare att konkret få e1fara vad som pågår inom gymnasiet och på vilken nivå ele
verna faktiskt befinner sig. 
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Projektet på planeringsstadiet 

Tre kompetensutvecklingsdagar användes för att förbereda projektet. Den första 
förlades till Centrum för lokalhisto1ia, där vi diskuterade lokalhistoriska studier i 
allmänhet och vad som skulle kunna vara möjligt för gymnasieelever att genom
föra. Vi upptäckte vid detta besök att vi bara var en av många skolor med lokal
historiska projekt - men en av ganska få på gymnasienivån. 

Besöket följdes senare under hösten upp av att en av forskarna vid Centrum för 
lokal.historia kom till vårt gymnasium där vi mer i detalj diskuterade hur projektet 
vid vår skola skulle utformas. 

En kompetensutvecklingsdag gick vi tillsammans igenom olika typer av käll
material som husförhörslängder, allehanda korrununala protokoll, storskiftes
kartor, laga skifteskaitor, topografiska och ekonomiska kartor, så att alla lärare i 
samhällskunskap och historia skulle ha grundläggande kunskaper kring en del av 
det källmaterial som eleverna skulle kunna komma i kontakt med. Samtidigt fick 
alla lärare en egen arbetsuppgift som gick ut på att kombinera källmaterialet med 
studier i fält. Vi studerade kulturlandskapet och letade torpgrunder m m. Denna 
dag var också viktig eftersom vi menade att alla lärare i ämnena samhällskunskap 
och historia skulle kunna vara med och handleda eleverna, eftersom vi ansåg att 
projektets fortlevnad inte skulle stå och falla med just det årets lärarbesättning. 

Därutöver gjorde lärarna ett studiebesök på huvudbibliotekets "forskarsal" med 
en genomgång av mikrofilmat material samt den lokal.historiskt präglade litteratur 
som finns i det s k "Smålandsrummet". Ytterligare ett studiebesök genomfördes 
på Vimmerbys kommun-, bild- samt föreningsarkiv med en genomgång av både 
material och rutiner. 

Parallellt med dessa förberedelser läste vi också de småskrifter som givits ut av 
Centrwn för lokalhistoria och som hade bäring på vårt projekt. 

Projektet tar form 

Syftet med projektet är att eleverna med hjälp av lokalhistoriska studier ska förstå 
de viktiga förändringar som ägt rum i samhället, orsakerna till dessa och följderna 
därav. Eleverna ska också introduceras i samhällsforskningens grundläggande 
arbetssätt och tränas i att självständigt ställa väsentliga frågor, ta egna initiativ 
och kritiskt granska ett källmaterial. 

Projektet skulle genomföras i årskurs 2 på det samhällsvetenskapliga pro
grammets samhällsvetenskapliga gren, där eleverna samtidigt har B-kmserna i 
historia och samhällskunskap. Dessutom skulle elever på den humanistiska gre
nen kunna delta i projektet, men då enbart inom ämnet historia och med halva 
tiden till sitt förfogande. 

Eftersom både ämnet samhällskunskap och ämnet historia ingår bestämde vi att 
varje projekt för samhällseleverna skulle göras i form av ett längdsnitt och om
fatta utvecklingen av den plats eller företeelse, eleverna valt att studera tmder 
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minst 100 år och behandla detta fram till idag. För humanisterna gällde inte detta 
krav. 

Ämnena för elevernas projekt skulle kunna väljas fritt inom ramen för tre givna 
teman och projekten skulle redovisas skriftligt, där alla de fonnella kraven skulle 
uppfyllas och slutligen skulle projekten redovisas 1mmtligt i fält. Vi bestämde 
också att rapporterna skulle arkiveras och bilda en kunskapsbank kring utveck
lingen i Vinunerby kmmnun. Till detta finns flera skäl. Dels att kw1skapsbanken i 
sig är viktig men vi hoppades också att eleverna skulle kälma att detta inte bara 
var ett van1igt skolarbete utan att det kunde vara viktigt också för andra mälmi
skor utanför skolans värld. 

Projektets förutsättningar och innehåll 

En schemamässig förutsättning var att vi fick de båda ämnena förlagda efter var
andra, och att ett par pass förlades sist eller först på dagen för att underlätta ar
kivbesök, intervjuer m m. 

En av de punkter vi diskuterade var huruvida vi skulle använda oss av datorbe
arbetningar av kyrkböcker eller om eleverna skulle få bekanta sig med ett histo
riskt grundrnaterial. Vi valde det senare, väl medvetna om att det skulle kuima 
skapa svårigheter vid läsningen men med en övertygelse om att de handskrivna 
kyrkböckerna i sig också väcker nyfikenhet och förstärker elevernas känsla av att 
bedriva egen forskning. 

Vi valde också medvetet att inte tillhandal1ålla eleverna ett färdigt material utan 
anser att en viktig del av kursen på gymnasienivå är att lära sig att leta fram 
det material som arbetet kräver. 

Däremot har vi införskaffat en rnikroficheläsare till skolan, så att eleverna inte 
är helt beroende av att sitta på biblioteket. Dessutom underlättar det för både ele
ver och lärare när handledning och hjälp behövs vid läsningen. De kyrkböcker 
som biblioteket inte själva har i mikrofiche lånas in från Riksarkivet Svensk Ar
kivinformation, SVAR, i Ramsele. 

Några matnyttiga handböcker har vi också köpt in. Några exempel är: 

Clemensson, P.& Andersson K., 1990. Hembygdsforska! Steg för steg. Stock
holm. 

Larsson, E-L. & Öborn G., 1995. På upptäcktsfärd i kulturlandskapet. Göte
borgs universitet. 

Strid, J. P., 1993. Kulturlandskapets språkliga dimension. Ortnamnen. Riksan
tikvarieämbetet. 

Tollin, C., 1991. Attebackar och ödegärden. De äldre lantmäterikartorna i kul
turmiljövården. Riksantikvarieälnbetet. 
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Ur våra egna gömmor plockade vi även fram böcker som: 

Anderö, H., 1980. Läsebokför släktforskare. Västerås 
Anderö, H., 1983. Ordbokför släktforskare. Västerås 
Beijbom, U. 1981. Släkt- och hembygdsforskning. Stockholm. 
Åberg, A., 1955. Läsning av gamla handstilar. Genealogiska föreningen, 5. 

Stockholm. 

Vi har sedan gammalt på skolan även Twistföreningens serie Känn Ditt Land där 
skrifter som Svenska kartor och Svenska ortnamn kan vara användbara som 
handböcker. 

För att eleverna skulle kunna ge sig i kast med sina lokalhistoriska studier an
såg vi det lämpligt att lägga ett litet större moment med studier i källkritik. Vi 
valde att låta detta inleda hela kursen. Eleverna skulle ju sedan ges tillfälle att 
självständigt få utöva den källkritik de på ett antal lektioner skulle övas i. Till 
övningarna finns utmärkta läroböcker i historia, men det kan också vara lämpligt 
att använda det dagsfärska mediautbudet. 

För att kunna koppla det som händer lokalt till det som sker regionalt och na
tionellt krävs både kunskaper i hur samhället har varit organiserat på olika nivåer 
och de viktigaste dragen i den svenska samhällsutvecklingen. Vi beslutade därför 
att eleverna måste läsa in en översikt av den svenska historien under 1800- och 
1900-talet samt en översikt av hur Sverige var organiserat under samma period. 
När det gäller det senare är det framförallt den lokala nivån som eleverna saknar 
kw1skaper i. Denna Jäskurs förlade vi efter de källkritiska studierna. Här använder 
vi dels läroböcker i historia men låter dem också läsa valda delar ur Hellspong
Löf grens Land och Stad. Tyvä.IT finns ingen heltäckande bok om V inlmerbys 
historia men eleverna har ändå läst det inledande kapitlet ur Kulturmiljöer i Vim
merby som innehåller en kort historieskrivning. Självklart behöver eleverna där
utöver läsa in sig nännare på det ämnesområde de valt. 

En del färdighetsträning behöver eleverna också. Det gäller t ex läsning av 
gamla texter, hur en husförhörslängd är uppställd, vilken information de kan få ut 
av en sådan, hur man genomför en intervju, hur man konstruerar en enkät m m. 
Dessa moment läggs in under läskursens gång eftersom den annars kan upplevas 
som lite tung, även om vi där har låtit eleverna besvara ett antal frågeställningar 
kopplade till texterna för att underlätta läsningen. 

Även eleverna skulle naturligtvis få en genomgång av kommun-, bild- och 
föreningsarkivet samt bibliotekets forskarsal och smålandsrwn och därför lades 
en rad gemensamma studiebesök till dessa platser in. Dessutom har vi haft gläd
jen att få utnyttja en arkivarie för en lektion i arkivkunskap på skolan. Under 
denna lektion har även lärarna varit med och lyssnat och lärt. 

Slutligen kom vi också fram till att eleverna under arbetets gång skulle delta i 
ett par seminarier där de fick möjlighet att presentera och diskutera sina syften, 
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avgränsningar, upplägg, innehåll m m i sina projekt både med varandra och med 
lärare. Vid dessa seminarier deltog också lärare från universitetet. 

Hur gick det? 
Mycket bra! Våra erfarenheter är nästan uteslutande goda. Vi menar att eleverna 
uppnådde de mål vi satt upp för kursen och de allra flesta med överbetyg. 

Att låta lärare från Linköpings universitet delta i w1dervisningen var också ett 
lyft både för eleverna och för lärarna. För lärarna var de viktiga diskussionspart
ners och för eleverna upplevdes det som både spä.J.mande och stimulerande att få 
besök av och möjligheter att diskutera. med universitetslärare. Det höjde alldeles 
uppenbart statusen på kursen. 

Den inledande läskursen tyckte flera av eleverna. var lite långtråkig och vi dis
kuterar nu möjligheterna att eventuellt korta ned den, alternativt lägga den paral
lellt med materialinsamlingen. En del av färdighetsträningen kan också inskränkas 
till de elever som får direkt användning för den, annars upplevs den lätt som 
onödig. 

De teman som vi till slut fastnade för och som eleverna valde inom var 

• familj och jordbruk w1der 1800- och 1900-tal 
• storgatan i Vimmerby under 1800- och 1900-tal 
• människors fritid i Vimmerby Wlder 1800- och 1900-tal 

Många elever valde att studera den egna släktgården eller den by där det egna 
sommarstället låg. Detta visa.de sig starkt öka intresset för arbetet. De var inte 
bara själva engagera.de utan de lyckades också entusiasmera. sina familjer och vi 
fick flera gånger höra hm diskussionerna gick tmder helgerna. därhemma. med 
både föräldrar och mor- och farföräldrar. Det var mycket värdefullt för eleverna. 

Att få studera den egna hemtrakten visade sig så viktigt att vi beslöt att de ele
ver som kom från andra kommuner kunde välja sin hemkommun. På Stångådalens 
gymnasium går nämligen ganska många elever från Kinda kommun. En nyinflyt
tad elev ville t o m helst studera sin släktgård i Jämtland och tack vare ett påsklov 
som eleven utnyttjade till fältstudier och intervjuer lät sig även detta göras - även 
om det fanns en del problem för vederbörande med det långa avståndet. 

Det självständiga arbetssättet med en relativt stor frihet för eleverna att själva 
söka sitt grundmateria.1 i olika arkiv och via intervjuer visade sig fungera mycket 
bra. Ett arkiv som användes flitigt var Vimmerby tidnings arkiv. Någon enstaka 
elev ha.de svårt att ta ett tillräckligt st011 ansvar w1der kursens gång och räddade 
hem sitt arbete under de sista veckorna. Däremot uppnådde flera av de lite sva
gare eleverna resultat som låg långt över vad de tidigare presterat. Ett par ganska 
skoltrötta elever uttryckte sig så här: "Det är så jobbigt att gå i skolan och sitta på 
lektioner - men det här det har varit roligt." Många av eleverna arbetade också 
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med sina projekt både på helger och eftermiddagar för att få tillfälle att göra sina 
fältundersökningar, dokwnentera med hjälp av kamera och besöka arkiv. Vi var 
mycket imponerade över deras ansvarstagande. 

Den avslutande exkursionen där eleverna presenterade sina arbeten muntligt 
var mycket givande för både elever och lärare. Vi hyrde två bussar, en som gick i 
den norra kommundelen och upp i Kinda kommun och en som koncentrerade sig 
på den södra delen. Eleverna skötte gt1idningen på resan och visade sig vara im
ponerande väl förberedda och mycket roade av att visa oss runt och berätta om 
vad de kommit fram till. Vi lärare behövde bara hjälpa till med att peka på paral
lella utvecklingar inom deras olika studieobjekt och initiera en och annan diskus
sion, men även det senare fanns det ungdomar som själva klarade av. 

Sammantaget är våra erfarenheter från kursen att eleverna har utvecklats 
mycket. De har lärt att ta ansvar, att ta egna initiativ, att arbeta självständigt, att 
diskutera sina arbeten med kamrater och ta emot synpunkter. Förhoppningsvis 
kan deras ökade förståelse för vad som driver utvecklingen framåt få dem att som 
samhällsvetare i framtiden fatta genomtänkta beslut. 

Projektet har också givit goda möjligheter att utveckla såväl arbetssätt som tm
dervisningsmetoder och därmed givit en kvalitetshöjning på undervisningen. Det 
har också givit ungdomar från Vimmerby tillfälle till kontakter med högskole- och 
universitetsvärlden. Genom denna forskningsanknytning har projektet även med
fört en meningsfull kompetensutveckling för berörda lärare och slutligen har pro
jektet givit det samhällsvetenskapliga programmet en klar profil med lokal an
knytning. 

Projektets vidare utveckling 
Det för oss viktiga samarbetet med Linköpings Universitet är tyvärr inte gratis 
utan ganska kostsamt, men vi kommer trots besparingskrav att även under inneva
rande läsår kunna fortsätta utveckla vårt projekt, då det för närvarande finansieras 
med hjälp av EU-pengar. Vi sökte och erhöll via LEADER Il, Astrid Lindgrens 
hembygd, medel, avsedda för utvecklingsprojekt på skolor, och detta är vi 
naturligtvis mycket tacksamma för. 

Nytt för i år är också ett samarbete med vårt lilla stadsmuseum - Näktergalen -
som till sommaren planerar en utställning kring utvandringen under 1800-talet 
från Vimmerby. En grupp bestående av humanister kommer att arbeta med att 
plocka fram bakgrundsmaterial, statistik m m som museet ska kunna använda i 
sin utställning. Även deras rappmter kommer att ställas ut. Vi har också fått för
frågan från turistchefen i Vimmerby om möjligheterna för dem att få publicera en 
del lokall1istoriska arbeten på Internet. 

I år lägger vi också en viss tyngdpunkt vid att låta eleverna fundera över fram
tiden med utgångspunkt i sina studier. Projektet kommer därför i år att avslutas 
med ett seminarium dit de lokala politikerna bjuds in för att följa och förhopp
ningsvis delta i diskussionen. 
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Diskussioner pågår också f n att i nästa steg även integrera delar av kurserna i 
geografi och naturkunskap i det lokalhistoriska projektet och då förlägga någon 
hel förmiddag eller eftermiddag till enbart projektarbete. 

Av tradition tycks det framför allt vara på de lägre stadierna som man hittills 
har ägnat sig åt lokalhistoria - och med stor framgång. Jag hoppas nu att det är 
fler gymnasier som vågar sig på lokal.historiska studier eftersom de visar sig vara 
mycket givande både för lärare och elever. Det kan utveckla flera ämnen liksom 
arbetssätt, undervisningsmetoder, elevernas initiativförmåga och ansvarstagande. 
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Vänerprogrammet - ett nytt gymnasieprogram i 
Lidköping 

av Eva Gustavsson 

Inledning 

Vänerprogrammet är ett nytt, studieförberedande, lokalt program på De la Gar
dieskolan, gymnasieskolan i Lidköping. Programmet är ett samarbetsprojekt 
mellan skolan och det nya Vänermuseet i Lidköping. Tanken är att ge ett pro
gram, där den traditionella uppdelningen av änmen bryts, där eleverna läser äm
nesövergripande i teman och där eleverna själva får lära sig att söka kunskap på 
olika sätt. 

Vänerprogrammet är en blandning av ätnnen från natur- och samhällsvetarpro
grammet. De två första åren läser de gemensamt och i trean väljer de imiktning 
mot kultur eller miljövård. Tack vare uppdelningen i trean, kommer eleven att 
fördjupa sig inom den sektor den vill utbilda sig i och får behörighet till alla hög
skoleprogram inom den sektorn. För elever som valt miljöinriktningen, måste de 
bara komplettera med fysik, för att bli behöriga till teknisk högskola. 

Det har visat sig att många elever vill läsa en del naturvetenskapliga änmen, 
men att många, framför allt flickor, avskräcks av de "tyngre" naturvetenskapliga 
kurserna och väljer samhällsvetarprogrammet i stället. Samtidigt ökar bristen på 
naturvetare i samhället. Vänerprogrammet erbjuder här ett alternativ. I den första 
årskullen, som började ht-97, bestod klassen av 27 flickor och 3 pojkar plus en 
flicka från USA Många av eleverna hade stått och vägt mellan naturvetar-, sa.m
hällsvetar- och Vänerprogrammet. Så det verkar som att vi har nått just den mål
gruppen. 

I utbildningen ingår tre lokala kurser. Kulturmiljövård och Naturmiljövård 
är två stora kurser som kommer i trean. Dokumentation är en något mindre kurs, 
som ingår som ett moment i varje tema. I den ingår även en föreläsningsserie, 
som hålls av museipersonal på museet. Estetiska ämnen ingår i alla gymnasiala 
program och på Vänerprogrammet är det ä.Jnnet helt inriktat på foto. Det blir som 
ett komplement till dokumentationskursen. 

Vänerprograrnmet har inga klassföreståndare, utan lärarna jobbar i ett arbetslag 
och de ingående lärarna har var sin mentorsgrupp. Mentorerna följer sina men
torselever genom hela deras gymnasietid, har utvecklingssamtal med dem och är 
ett personligt stöd för den enskilda eleven. Varje mentors grupp har även en 
handledare på museet, som hjälper till och visar tillrätta när eleverna kommer till 
museet för att söka material. 

Undervisningen bygger på teman som följer kursperioderna. Fyra dagar i 
veckan är undervisningen schemalagd, dels för undervisning med de lärare som 
inte ingår i arbetslaget och dels för att täcka de obligatoriska momenten i alla kur-
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ser. En dag i veckan är inte schemalagd alls, utan då jobbar eleverna med det ak
tuella temat. Alla lärarna i arbetslaget är tillgängliga, vilket underlättar ämnesin
tegreringen. Elevernajobbar mycket i grupp, men även enskilt och i par. Temaar
betet bygger mycket på problembaserad inlärning, där kunskapssökandet sker på 
elevens initiativ. Föreläsningar tex ges bara på elevernas begäran. Internet är en 
naturlig del i kunskapssökandet. Klassen har tre fasta datorer i sitt "hemrnm" 
samt sex bärbara datorer med nätkabel. Dessa rar de låna med sig. 

Även utanför temadagarna, jobbar lärarna i team. Ett exempel är kemin. På 
Vänerprograrnmet prövar man en ny lärobok, som är problem- (och verklighets-) 
baserad. Den är dock på engelska och för att underlätta förståelsen, har man lagt 
engelskalektionema före kemilektionerna. På så sätt lär de sig först vad som står i 
kemiboken och sedan får de praktisera det på kemilektionen. 

Vänennuseet fungerar som en resurs i undervisningen. Museipedagogen deltar 
i sammanträden med arbetslaget en gång i veckan. Då kan man direkt se vad mu
seet har att erbjuda i det aktuella temat, vad gäller arkivmaterial, litteratur, före
läsningar, exkursioner etc. Museet fungerar även som en kontaktyta mot forskar
världen, dels i museets sätt att arbeta och dels genom dess kontakter med fors
kare. 

För Vänermuseets del är det viktigt med en kontinuitet i studierna från årskurs 
till årskurs. Många av Vänerprograrnmets arbeten arkiveras på museet och för att 
kunna utvärdera informationen om några år är det viktigt att man t ex gör vatten
mätningar på samma ställe varje år. Detta för att kunna påvisa eventuella föränd
ringar i vattenkvaliten. Materialet från Vänerprogrammet blir ett viktigt tillskott i 
Vänermuseets kunskapsbank. Om ett antal år kommer eleverna från Vänerpro
grammet att vara ute i samhället och förhoppningsvis kommer museet fortfarande 
att ha kontakt med en del av dem. De kan då fungera som en viktig länk för oss ut 
i samhället; forskarvärlden, länsstyrelser, kommuner osv. Några kanske t o m 
kommer att fortsätta att intressera sig för vänerfrågor. 

Vänerprogrammets första perioder 

Första temat var Sjön Vänern, som sträckte sig över två perioder. Eleverna job
bade i sina mentorsgrupper. Temat inleddes med en lägerskola på Lurö, en natur
och kulturhistoriskt mycket intressant ö mitt i Vänern. På Lurö fick eleverna lära 
känna varandra, sina lärare och museipersonalen. De fick lära sig olika metoder 
för att studera natur och kultur och de fick en försmak om hur det fungerar att 
jobba ämnesövergripande. 

Temat Sjön Vänern fortsatte med en ekologisk studie av en damm omgiven av 
alkärr. Vidare inleddes ett samarbete med Götene kommun med anledning av den 
hårt belastade Sjöråsån. I första skedet gjorde eleverna en natur- och kulturhisto
risk dokumentation av området kring sina provpunkter, de tog vattenprover och 
gick igenom kartmaterial, gammalt och nytt. I april, maj återkommer de till sina 
provpunkter för mer omfattande biologiska och kemiska studier. De sex prov-
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punkter som valdes ut, kommer att följas av ettorna på Vänerprogrammet under 
de följande åren. Museet bistod med hjälp vid intervjuer, fotodokumentationer, 
vatten- och vegetationsundersökningar. Kartstudier och en del litteraturstudier 
utfördes på museet. Både dammundersökningen och Sjöråsåprojektet redovisades 
i rapportfonn. 

Nästa tema var Energi. Eleverna fortsatte att jobba i sina mentorsgrupper. De 
fick en PBL-uppgift, där de själva fick spåna om vad som var viktigt att under
söka med avseende på historia, samJ1ällskw1skap och miljö. I kemin fick de till 
uppgift att ta fram :framtidens bränsle. Museet bidrog med ideer om undersök
ningsområden och på begäran en föreläsning i miljörätt. Temat redovisades ge
nom ett muntligt prov för två lärare, en humanist och en naturvetare. 

Under sista veckan av november inträffade Populärvetenskapens vecka, på ini
tiativ av Forskningsrådsnänmden. På Vänermuseet föreläste forskare på olika 
nivå och från olika discipliner i sina väneranknutna änmen. På dagtid var föreläs
ningarna för skolorna och framför allt för Vänerprogrammet. Detta var deras 
första kontakt med universitetsvärlden. 

Vårtenninen inleddes med temat industri. Här fick eleverna själva bestämma 
vad de ville göra, inom vilka ämnen, hur det skulle redovisas och med vilka man 
ville jobba eller om man ville göra ett eget arbete. Museet bidrog med litteratur 
och arkivmaterial om industrier i regionen. Vidare under våren kommer eleverna 
att läsa tema Klimat och tema Geologi. 
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Lokala arkiv en resurs för skolan 

av Beata Losman 

Var finns lokala arkiv? 
De lokala statliga myndigheternas arkiv samlas hos landsarkiven i Lund, Göte
borg, Vadstena, Visby, Uppsala, Härnösand och Östersund. Stockholms stadsar
kiv är landsarkiv för Stockholms län och Värmlandsarkiv i Karlstad för Värm
lands län. Detta innebär att gamla kyrkböcker, domböcker, skattelängder ocb 
andra statliga handlingar av lokalhistoriskt intresse i regel förvaras ganska långt 
från den ort där de en gång skrevs. Skolor som ligger i samma stad som landsar
kiven eller inom avstånd som täcks av lokaltrafik, bör dock kunna utnyttja 
landsarkivmaterial i undervisningen. Men då måste lärarna själva ta initiativet. 
Landsarkivens forskarsalar är väl fyllda med släkt- och hembygdsforskare, och 
institutionens tjänstemän är hårt belastade av olika typer av förfrågningar förutom 
att de har den svåra uppgiften att övervaka arkiven från dagens förvaltning. 
Landsarkiven har sedan länge också haft verksamhet för skolklasser, men ofta 
dras nedre gränsen vid gymnasiet. Ett mindre antal historielärare, som själva 
upptäckt landsarkiven, gör studiebesök med sina klasser. Det är förståeligt att t ex 
landsarkivet i Göteborg aldrig kunnat gå ut med ett allmänt erbjudande till lärare i 
Göteborgsområdet - det hade kunnat innebära en anstormning som institutionen 
inte klarat. De landsarkiv som har ett mindre tätbefolkat närområde verkar ha 
kunnat engagera sig mer för verksamhet i skolorna. Så har det tex varit i Öster
sund. 

Men det finns lokala arkiv som förblir lokalt förvarade. I varje kommw1 fim1s 
ett kommunarkiv. I stön-e kommuner kallas det ibland Stadsarkiv och kan t o m 
synas i telefonkatalogen, men i mindre kommuner är det ofta osynligt. Korrunu
narkivet existerar ändå, därför att kommunerna enligt gällande arkivlag är skyl
diga att bevara handlingar efter samma kriterier som statliga myndigheter. Det 
innebär att de måste bevara arkivhandlingar som behövs för förvaltningsarbetet, 
för rättssäkerhet och för forskning. De nuvarande storkommunerna från 1970-ta
let bevarar också de gamla upphörda sockenkommunernas arkiv för åren 1863-
1951 och arkiven från de stön-e kommuner som bildades 1952. 

Landstingen, som tillkom samtidigt med kommunerna, har också arkivmaterial 
från 1863 och framöver. Eftersom landstingen tidigt fick hand om sjukvården, 
dominerar jownalarkiven, men landstingen har också drivit många typer av yr
kesundervisning och institutioner för olika former av omsorg. Det finns goda 
chanser att hitta arkiv från länets hushålls-, lantbruks- och skogsskolor i lands
tingsarkiven, liksom från olika slags vårdhem, som nu överförts till kommunerna. 
Landstingen driver folkllögskolor och den del av gymnasieskolan som kallas Na
turbruksgymnasium. Landstingsarkiven fö1varas i regel i residensstaden och är 
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lika osynliga som kommunarkiven, men det finns alltid någon ansvarig som kan 
efterfrågas. Sjukjournaler omfattas av sekretess upp till 70 år, men mycket aimat 
landstingsmaterial är öppet för forskillng. 

Vad innehåller kommunala arkiv? 
Den kommunala verksamheten har i princip varit densamma ända från 1863, dvs 
gällt stöd till behövande invånare och utveckling av kommunen. En stor skillnad 
är dock att från början och i en del lai1dsbygdskommuner ända till 1951 var det 
kyrkan som skötte folkskolan. Men en del äldre material rörande skolorna finns 
ändå i kommw1arkiven, framför allt de gamla examens- och betygskatalogema för 
vaije skola. De låg kvar ute i skolhusen fram till 1950- och 1960-talet, då de 
samlades in till kommunarkiven, där de ofta registrerades under beteckningen 
Skolornas arkiv inom storkommunen från 1952 till 1970-talet, fast materialet kan 
börja i mitten av 1800-talet. 

Forskning i kommunarkiv måste bli lokalhistorisk, eftersom verksamheten var 
inriktad på de egna invånarna. De små sockenkommunernas fränlsta uppgift från 
1863 var fattigvården, och i kommunalnämndens protokoll kan man följa den i 
detalj. Fattigvårdsstyrelse blev inte obligatorisk förrän 1919. Verksarnl1eten var 
mycket mer varierad än man tror. Materialet är sekretesskyddat upp till 70 år, 
men de äldre handlingarna är öppna. En stor del av fattigvården gällde barn -
kommunal barnavårdsnämnd blev inte obligatorisk förrän 1926 - och därför kan 
fattigvårdens handlingar vara lämpliga för elevarbeten, om de vill se hur barn 
hade det förr. Men då måste man hålla i minnet att barn- och ungdomspe1ioden 
bar utökats kraftigt under 1900-talet. För 100 år sedan ansågs 13-åringar kunna 
försörja sig själva i jordbruks- eller industriarbete. 

Kommunikationer var ett kommunalt intresse, och många kommuner drömde 
om att utveckla sin bygd genom järnvägar i slutet av 1800-talet. Både förverkli
gade och planerade järnvägar kan följas i de kommunala protokollen. Arkiven 
från många enskilda jämvägsbolag, där kommunerna ofta var starkt engagerade, 
förvaras dock på Riksarkivet .i Stockholm, eftersom nästan alla järnvägar blev 
statliga i slutet av 1930-talet. 

Närpolisen var kommunal, så man kan se hur allmän ordning upprätthölls, även 
om brottsundersökllngar och domar finns i de statliga arkiven. I städer, köpingar 
och andra mindre täto1ter blev hälsovård ett viktigt verksamhetsområde, och häl
sovårdsnämnd var obligatorisk i städerna från 1875. Hälsovården omfattade ren
hållning, vatten- och avloppsfrågor, bostäder och allt annat som kunde förhindra 
uppkomsten av epidemier. Minnet av koleraepidemierna på 1850- och 1860-talet 
levde länge kvar. Tbc, difteri, scharlakansfeber och tyfoidfeber (även kallad nerv
feber) var sjukdomar som orsakade lokala epidemier fortfarande omkring 1900. 
Kommunerna ansvarade för epidemi.sjukvården, just därför att den kopplades 
samman med ansvar för hygien och renhållning. Landstingen började ta över epi
demisjukstugorna på 1910-talet. 
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Även mindre orter ordnade varmbadhus i början av 1900-talet, inte för att främja 
simsport utan av hygieniska skäl. Ungdomens behov av kallbad uppmärksamma
des också men då fick det räcka med kallbadhus i närmaste sjö eller å. Frågor om 
vatten och avlopp kanske inte låter så spännande, men med tanke på dagens mil
jöintresse kan äldre tänkesätt vara värda att studera. Det finns nämligen ett 
kretslopp även i tankevärlden. 

I städerna fanns byggnadsnämnd från 187 5 och dess Iitningsarkiv kan ge upp
lysningar om äldre byggnader. På landsbygden blev inte byggnadsnämnd obliga
torisk fön-än i mitten av 1900-talet. I landsbygdskommuner kan ibland de äldsta 
husritningarna finnas i hälsovårdsnämndens arkiv, eftersom den yttrade sig om 
statliga bidrag till bostadsförbättting redan på 1930-talet. 

Till 1971 fanns det specialkommuner som kallades köpingar eller municipal
samhällen. Det var tätortsbebyggelse som brutits ur landsbygden och skulle till
lämpa reglerna för stadssamhällen i fråga om byggnader, hälsovård, brandsförsvar 
och ordning. Deras arkiv ligger också i de nuvarande storkommunernas central
arkiv. 

Att söka i kommunarkivet 

Vaije kommunal nämnd utgör egen myndighet, och genom att verksarnheten sak
indelades efter hand, kan man i viss mån söka efter ämne i kommunarkiven. I 
varje kommw1 finns minst en person som ansvarar för arkiven och den arkiv
ansvarige kan efterfrågas i växeln. Det kan vara en person som har fått uppgiften 
på deltid, och man ska inte förutsätta att möta en historiskt skolad arkivarie. Men 
det finns alltid någon som hittar i arkivet och kan förklara hur arkivförteckning
arna ska användas. Förteckningarna är i regel enda sökmedlet, och de är inte upp
rättade med tanke på att underlätta forskning utan för att man ska kwma redovisa 
beståndet volym för volym. Söksystemet är formellt uppbyggt och inte helt lätt
begripligt för den som är ovan vid det, men det går att fä hjälp att hitta fratn till 
rätt volym i fråga om tid och sakinnehåll. Däremot kan mat1 aldrig vänta sig att 
arkivpersonalen har tid att läsa alla handlingarna i en volym - det är forskarens 
sak. 

Problemen med att utnyttja kommunarkiven för elevundersökningar är det som 
gäller alla arkiv. Det tar lång tid att läsa i handlingarna och den tiden kat1 inte 
kortas. Den som vill gå till källorna och inte nöja sig med enstaka tidningsklipp 
eller vad folk kan berätta måste ha gott om tid. Några tinlmai· försvinner fort. Det 
gäller därför att formulera uppgifter som är begränsade i tid och rum. Även om en 
sökningsuppgift är lokalt och tidsmässigt begränsad, går det utmärkt att från den 
lokala horisonten se utåt-uppåt. Det är ofta riksgiltiga företeelser som speglas i de 
kommunala besluten och verksarnheterna. Men det krävs kunskaper för att göra 
dessa kopplingar och handleda eleverna så att de får ut något av arkiven och inte 
drunknar i materialet. 
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Alla är inte roade av arkivforskning, som kräver ett visst mått av tålamod. En 
vanlig erfarenhet är dock att den som sätter sig att läsa arkivhandlingar lätt fastnar 
i dem. Det är fascinerande att studera dessa konkreta vittnesbörd om liv i det 
förflutna, eftersom man ser ett samhälle som fimgerar på ett annat sätt än idag. 
Det är småskaligt och med full social kontroll, utom i de största städerna. Man 
kan studera värderingar i arkiven och upptäcka att det finns andra system än da
gens. Den som lärt sig att uppfatta äldre tiders tänkesätt kan ha lättare att förstå 
även andra kulturer. 

Sakforskning eller personforskning? 

Kommunarkiven är inte i första band lämpade för att bedriva personforskning, 
även om det figurerar mängder av människor i materialet. Personforskning eller 
sJi:iktforskning görs i folkbokföringsmaterialet, dvs kyrkböckerna. De sista 100 
ärens kyrkböcker ligger i regel fortfarande kvar på pastorsexpeditionema. Undan
taget är Norrland, där församlingarna överlämnat allt materialet till landsarkivet i 
Härnösand. Det kommer att bli likadant i resten av landet, allteftersom landsarki
ven hinner byggas ut för att ta emot materialet och all den forskning det medför. 
Men än så länge kan man på pastorsexpeditionerna - det finns ofta mer än en i 
varje kommun - starta sin personforskning och sedan låna mikrokort på äldre 
kyrkböcker till biblioteket. Många personer kan sedan återfinnas i kommunala 
verksamheter, antingen som lokala förtroendemän eller som föremål för beslut. 
Genom kommunarkiven kan man då få bättre grepp om dem än genom folkbok
föringens data. Man kan också starta i kommunmaterialet och t ex se vilka som 
satt i kommunalnämnd, kommunfullmäktige och olika nämnder och därigenom få 
grepp om lokala makthavare och olika grupperingar. Rikspartipolitik slog inte 
igenom i småkommuner förrän i mitten av 1900-talet. 

De kommunala arkiven kan kombineras med föreningsarkiv. Ibland är det lo
kala förenings- eller folkrörelsearkivet helt kommunalt, ibland ligger det för sig 
självt. Men kommunerna intresserade sig tidigt för föreningslivet och gav bidrag 
till t ex skytteföreningar och idrottsplatser. De föreningsverksamma var i sin tur 
ofta engagerade i kommunala frågor. Kombinationen av arkivhandlingar från 
olika lokala arkiv kan ge en mer allsidig belysning. Arkivteo1in och förteck
ningspraxis skiljer mellan olika arkivbildare, men i verkligheten gick många ak
tiviteter in i varandra. Vid forskning kan man då få söka på olika håll. Man träffar 
ofta på privata papper i kommunarkiv. I föreningsarkiv kan det finnas kornrntmala 
handlingar, därför att samme person förenade olika funktioner och bedrev verk
samheten hemifrån, inte på kontor. Tyvärr har ofta en kommunarkivarie föga 
överblick över vad som kan hittas på andra ställen än det egna arkivet, och det är 
fortfarande ont om övergripande hjälpmedel. Den Nationella Arkivdatabasen på 
den sk NAD-skivan, producerad genom Riksarkivet, kan ge vägledning i synner
het om den kombineras med en allmän förvaltningshistorik. Det finns en sådan i 
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fonn av en uppslagsbok på NAD-skivan och en tematisk version ska förhopp
ningsvis tryckas 1999. 

Projektet Lokala arkiv som resurs för skolan 

Under de senaste två läsåren har jag själv arbetat med ett skolprojekt med stöd av 
Stiftelsen Framtidens Kultur. I samarbete med arkivpersonal i c:a 10 kmmnuner 
har jag gått ut i klass sex, hållit en lektion på temat Familj och skola för 100 år 
sedan och visat hm detta tema belyses av arkivhandlingar. Ibland har kommu
narkivarien tagit med sig en gammal originalvolym, gärna en examenskatalog, 
som alltid väcker intresse. Men vi har också gjort studiehäften som varje elev får 
behålla. De är enkelt framställda genom kopiering. Kopieringsmaskinerna är nu
mera så bra att de gör acceptabla bilder även av gamla skolhus eller klassfoton. 
Bara för 10 år sedan hade detta varit omöjligt. Det är billigt att kopiera och häf
tena kan förbättras efterhand. Jag har föredragit detta i stället för att satsa på lay
out och tryckning, som kanske blir aktuellt när studiehäftena är väl utprovade, 
inte minst i pedagogiskt avseende. Jag har lärt mig mycket genom lärares och 
elevers reaktioner. Häftena har den fördelen att de är oberoende av tekniska 
hjälpmedel under själva lektionen, och eleverna kan anteckna i dem direkt. Som 
gästlärare under ett tidsbegränsat arbetspass är det skönt att inte drabbas av att 
lampan i overheadapparaten slocknar eller att sladdar till datorn inte fungerar. 

Läraren får ett häfte i förväg - jag brukar skicka det i samband med att jag er
bjuder lektionen. Häften kan återanvändas, eftersom vi inte hin.ner utnyttja dem 
fullt under ett lektionspass, och ibland tar eleverna på lärarens uppmaning hem 
dem och visar föräldrar eller farföräldrar. På det här sättet når upplysningar om 
lokalt arkivmaterial fram till många. Det tar tid att göra bra häften med frågor till 
bilderna, men sedan är det lätt att kopiera. Skolorna har i regel tillräckligt bra 
kopieringsapparater och kommunkontoret har det med säkerhet, även om inte det 
skulle fumas en tillräckligt bra maskin i arkivet. 

Häftena anpassas efter varje kommun, men vissa bilder är gemensamma tex på 
undervisningsmateriel, som var ganska standardiserad. Om möjligt tar vi också 
med oss någon gammal undervisningsplansch av den typ som betydde mycket för 
elevernas uppfattning av främmande miljöer för 100 år sedan. Det gäller bibel
planscher, geografiska och historiska planscher, som för den tidens skolbarn var 
enda möjligheten att försöka föreställa sig hur det såg ut i fjärran länder. 

Det är viktigt att varje studiehäfte innehåller lokalt material, och då ska det 
helst vara handlingar från den gamla sockenkommunen före 1952. Familjen bru
kar jag visa dels genom en ritad fantasifamilj, dels genom en sida ur en husför
hörslängd från landsarkivet eller en församlingsbok från pastorsexpeditionen. 
Husförhörslängdema måste i regel renskrivas, annars är de alltför svårlästa. Det 
gäller även äldre skolhandlingar. Även om eleverna är duktiga på att försöka läsa 
gammal handstil, kan de lättare träna själva, om de har facit. 
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Arkivhandlingar rörande skolan kräver inte så mycket förklaringar. Eleverna vet 
ju vad både familj och skola är och kan själva dra slutsatser. En examenskatalog 
eller ett gammalt betyg är god utgångspunkt för att visa skillnader mellan nu och 
då, t ex hm barnen tog sig till skolan, olika läroämnen, varannandagsläsning m m. 
Något protokoll kanske visar en äldre tenninsindelning eller berättar om proble
men med att få barnen att komma till skolan, när föräldrarna istället behövde ha 
dem i arbete. 

Jag valde från början att vända mig till klass 6 och har inte ångrat det. Genom 
klasslärarsystemet är schemat mer flexibelt. I högstadiets ämnesindelning kan det 
vara svårare att passa in en arkivlektion, efersom arkivens innehåll berör flera 
ämnen. Arkivlektionen i klass 6 innehåller moment av historia, samhällskunskap, 
svenska och religion och det går att komma in på annat också. Eleverna har till
räckliga förkunskaper och vågar sig på att läsa gammal tryckstil i en katekes. De 
tycker fo1tfarande att det är roligt när vuxna berättar något som de inte visste 
förut. Jag har haft 5-6-klasser också och det går lika bra. Klass 6 var ju länge 
sista skolklassen i folkskolan, och det ger anledning att ta upp frågan vad barnen 
för 100 år sedan gjorde efter skolan, hm lång arbetsdagen var, vad de fick i lön, 
vad saker kostade enligt markegångstaxan, dvs en tryckt riktprislista för varje län 
eller en lokal kassabok osv. I många kommuner går eleverna t o m klass 6 i 
mindre skolor och från klass 7 skickas de till centralorten, där kommm1arkivet 
ligger. Förhoppningsvis ska en del av dem komma ihåg arkivlektionen, när det 
blir tal om att välja undersökningsämnen i högstadiet, antingen det är inom llisto
ria eller samhällskunskap. I ett par projektkommuner har detta inträffat. Det m1-
dersökande arbetssättet borde kunna medföra att kommunarkivet blir en resms, 
eftersom inte allting står i böcker, i synnerhet inte lokala företeelser. 

I studiehäftena kombinerar jag arkivhandlingar med bilder av föremål och m 
läromedel. Det blir mer likt verkligheten då, samtidigt som häftena blir roligare. 
Arkivhandlingar i sig är alltid fascinerande för arkivarier men för de flesta andra 
behöver de lättas upp. En gammal skolhusritning kan för övrigt användas till att 
illustrera dåtidens könsroller. En ritning till lärarbostad för en folkskollärare och 
en småskollärarinna visar hur man tänkte sig livet för en man med familj i tre rum 
och kök och en ogift kvinna, som bara behövde ett rum och kök. Det gamla 
skolnlaterialet är överhuvudtaget utmärkt för att visa skillnader mellan pojkar och 
flickor. Det gäller både läroplaner och betygskataloger före 1900, där man kan se 
att flickorna ofta bara fick mininlikursen i folkskolan, medan pojkarna fick gå den 
utökade kursen. Men även läroplaner för övningsämnen från 1940-talet kan an
vändas t ex att pojkarna möjligen lärde sig stoppa strwnpor men sedan hade trä
slöjd, medan flickorna enbart hade syslöjd. 
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Projektet förankras lokalt 

Under min projektperiod hinner jag inte arbeta i särskilt många kommuner, efter
som jag vill hålla på tre läsår i varje. Första gången blir snabbt glömd, om det inte 
blir fortsättning. Andra året brukar det heta "-Jaså, ni är här igen?" och tredje året 
blir det ofta "-Välkommen tillbaka!". Projektet passar inte heller lika bra i alla 
kommuner, eftersom det förutsätter en utåtriktad kommunarkivarie, som inte drar 
sig för att 1) förankra projektet hos utbildningschef eller skoldirektör, 2) förankra 
det hos rektorerna så att de inte utnyttjar projektet till att vägra lärarna att räkna 
arkivlektionen som undervisningstid och 3) ringa runt till lärare. Dessutom måste 
kommunarkivarien vara beredd på att lärare och elever senare kan dyka upp hos 
dem - det är ju avsikten med projektet. 

Det brukar vara ganska lätt att förankra projektet hos skoldirektören, eftersom 
vederbörande bara behöver uttala allmän välvilja. Verksamheten kostar ingenting 
under projektperioden, och om kommunarkivarien blir tillräckligt engagerad, kan 
det vara gratis även i fortsättningen. Detta beror dock i någon mån på hur långt 
kommunen har utvecklat ett internt debiteringsystem. Ett alltför långt gånget så
dant hindrar effektivt all förändringsverksamhet. 

Rektorerna är numera ekonomiskt ansvariga och sparar på allt de kan. De 
måste därför upplysas att om lärarna måste delta i arkivlektionen, annars faller 
projektet, eftersom eleverna genast uppfattar att lektionen som mindre viktig. Det 
är ju också meningen att lärarna lika väl som eleverna ska få kunskaper om möj
ligheten i det lokala arkivet, och att kontakt ska etableras mellan lärare och kom
munarkivarie. Om inte sådan kontakt etableras, kan verksamheten aldrig leva vi
dare. Kommunarkivarier har i regel sina dagar lika välfyllda som lärare, och utan 
den här personliga kontakten är det inte många av dem som frivilligt går ut i sko
lan. Men om lärarna uttrycker önskemål, ställer nog de flesta kommunarkivarier 
upp, eftersom de tycker det är roligt att arkiven kommer till nytta. En årlig mnda i 
klass 6 i en normalstor kommun - det handlar om c:a 10 klasser - kan kommun
arkivarien hinna med, när studiehäftena väl är gjorda. I storstadskomrnuner kan 
det dock vara omöjligt för kommunarkivet att gå ut till samtliga klasser i en års
kurs utan särskilda lokala projektmedel. Då blir det troligen ett urval beroende på 
lärarnas intresse av att hålla uppe kontakten. 

För kommunarkivarien - eller mig själv under projektperioden - är det ofta 
svårt att få tag på lärare på dagtid. Skolans expedition eller skolkontoret brukar 
kunna upplysa om namn på lärarna och sedan skickar jag ett studiehäfte plus er
bjudande om en lektion till alla lärare i klass 6 i projektkommuner. Jag talar om 
vilken eller vilka veckor som är möjliga för mig, lämnar adress, telefon- och fax
nummer till både mig själv och kommunarkivet och skriver dessutom att jag ska 
ringa dem någon kväll senare. I många fall :far jag då svar per fax med förslag till 
tid för besöket. Ibland kan jag fönnå kommunarkivarien att jaga lärare via den 
lokala telefonkatalogen, ibland ger jag upp. Det har hänt att jag till slut fått tag på 
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en lärare i telefon en kväll och fått till svar "-Nej, bruna kuve1t har jag inte htuuijt 
öppna". 

En del lärare svarar också att de inte tror att detta intresserar eleverna eller att 
de redan talat om släktforskning och det får räcka. Men de flesta elever tycker 
arkivlektionen är rolig. De lyssnar förvånansvärt bra, tänker över frågorna och 
man ser att de får aha-upplevelser. Arkivlektionen lägger inte tonvikten vid per
sonforskning utan vid samhällsföreteelser, i detta fall skolans historia. Visst kan 
jag - och i regel även k01mnunarkivarierna - svara på frågor om släktforskning 
också, men här gäller det andra fonner av lokalhistoria. Dessutom passar inte 
släktforskning sådana som flyttat in i en kommun, men alla kan göra en historisk 
undersökning av t ex sin egen gata eller sitt bostadshus eller skola. En historisk 
undersökning behöver inte dras så långt bakåt i tiden, eftersom samhällsomvand
lingen under de sista 50 åren varit så snabb. 

Studiehäften och klassrumsbesök ska leda till att elever vill besöka kommun
arkivet, och de kommunarkivarier som medverkar i mitt projekt är medvetna om 
att de skapar mer arbete för sig själva. Men de flesta av dem tycker liksom jag att 
eftersom kommunarkivet ändå finns där, kan det lika gärna utnyttjas, och deras 
eget dagliga slit med att få rätt handlingar bevarade i god ordning blir ju då också 
mer synligt. I de flesta kommunarkiv, som brukar förvaras i kommunkontoret 
eller stadshuset, är det svårt att ta emot en hel klass på 30 elever, men halvklass 
kan gå bra, och mindre grupper är alltid lättare vid visning. Det är ju fråga om 
originalhandlingar i arkivet, inte kopierade häften, och elevernas hantering av 
dem måste faktiskt övervakas. 

Försök med multimedia 
Från Vimmerby, som är en av mina projektkommuner, kom ett förslag om att 
studiehäftena och arkivlektionen borde kunna läggas på en cd-skiva, som kunde 
ersätta besök i klassmrnmen. Jag tror egentligen mer på klassrumsbesöken. Det är 
bra att se levande människor och veta att den här personen träffar jag på i kom
munarkivet, om jag vänder mig dit. Men alla vägar bör prövas, och därför har jag 
arbetat på en arkivskiva för Vimmerby kommun. Den görs i samarbete med Gö
teborgs stadsarkiv, som har planer på en liknande produktion för Göteborgs sko
lor. En första version visades på Bokmässan i Göteborg hösten 1997. Två måna
ders prograrnmeringsarbete hade lagts ned och lika mycket återstår, men hälften 
av det kan nog betraktas som lärotid, eftersom ingen av de medverkande hade 
gjort något sådant fömt. Jag sk.rev manus utan att inse hur det fungerade i en da
tor, och progratmneraren hade svårt att förstå att jag syftade till att lyfta fram in
nehåll i arkiv - han krävde mer bilder till allt talet och uppfattade inte arkivhand
lingarna som sådana. 

En del av Vimmerbyskivan fungerade dock ungefär som jag tänkt mig, och på 
mässan var det en liten pojke som glatt klickade sig fram bland namnen på sta
dens invånare 1658 via en gammal karta. Troligen har jag lärt mig tillräckligt nu 
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för att kunna arbeta mer rationellt med en annan kommun. Men det blir alltid 
ganska dyrt att åstadkomma en arkivskiva för undervisning, eftersom framtagning 
av lämpliga arkivhandli.ngar och programmeringstid kostar. Det kan ändå vara ett 
bra lokalt projekt för kommunarkiv och utbildn.ingsförvaltning, eftersom det ger 
möjligheter att göra w1dersökningar, utan att eleverna måste ta sig till koffilnw1-
arkivet i centralorten. Det har nämligen visat sig att på landsbygden är en eller två 
mils avstånd ett stort hinder för att utnyttja kommunarkivet. Det finns inte längre 
lokala bussar och det är för dyrt med specialtransport. 

Gällande läroplan anbefaller ett undersökande arbetssätt i skolan även i lägre 
stadier. Det är ju riktigt att elever lär sig bäst genom eget arbete, men egna arbe
ten kräver handledning och handledning kräver mer tid än lektionsunde1visning. 
För att utnyttja arkiven bäst, måste arkivpersonal och lärare kombinera sina kun
skaper. En CD-skiva med lokalt arkivmaterial kan vara en väg att göra det. Det 
kan också gå med kopierat material rörande valda teman, som kan bearbetas ge
nom en frågelista. Frågorna till arkivmaterialet måste vara väl genomtänkta, efter
som handlingarna inte kan svara på allt och eleverna inte får drabbas av att det 
bara blir negativa svar. Sådant accepteras i forskarvärlden, men i skolan handlar 
det om att kunna redovisa resultat, inte minst inför kamrater. Därför bör lärare 
och arkivpersonal samarbeta om län1pliga frågeställningar, ifall inte läraren ge
nom egen forskning är speciellt insatt i vad man kan få fram och vad man inte kan 
få fram ur ett visst material. 

Behov av hjälpmedel för elevforskning i lokalhistoria 

Böcker är ett beprövat hjälpmedel, och trots all IT torde boken finnas kvar ett tag 
till. En bra bok kan förmedla sarnmanhang på ett helt annat sätt än lösryckt in
fonnation som hämtas okritiskt från Internet. Kanske blir det dock böcker i a1rnan 
form än dagens dyrbara läroböcker. Användning av lokala arkiv i skolan underlät
tas, om det finns en bra hembygdsbok att konsultera bredvid arkivhandlingar. Ef
tersom arkivundersökningar måste begränsas i tid och rum, behöver eleverna 
kunna läsa vidare om lokala företeelser i lätt tillgängliga böcker. En del generella 
upplysningar går att få fram i uppslagsböcker, men det är inte säkert att uppslags
böckerna besvarar vardagshistoriska frågor. Bästa uppslagsverket är i många fall 
Nordisk Familjeboks andra upplaga (Uggleboken). Den är dock svårläst för da
gens elever, dels pga gammalstavningen, men även därför att uppslagsorden inte 
ingår i ordförrådet. Vid diskussion om hur barn tog sig till skolan förr, kanske 
någon föreslår cykel, men artikeln velociped i Nordisk Familjebok berättar inte 
när cykeln blev allmänt fortskaffningsmedel och Svensk uppslagsbok från 1935 
gör det inte heller fast uppslagsordet då är cykel. 

Kanske kunde en del av all den möda som läggs ner av flitiga hembygdsfors
kare, ofta pensionärer, ägnas åt att göra sockenböcker mer lämpliga som bredvid
läsning eller referenslitteratur i skolan. Det kunde stå san1ffia saker i dem, men det 
kunde skrivas med tanke på skolbruk. En lärare kanske kw1de läsa texterna före 
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tiyckni.ng och lämna synpunkter på hur boken skulle bli användbar m skolans 
synpunkt. Det finns författare av hembygdsböcker som utnyttjar lokalt arkivma
terial, men många förlitar sig helt på minnen och intervjuer. Många hembygds
böcker skulle ha blivit betydligt intressantare, om arkiven fått ge mer stadga och 
kronologi åt framställningen. Hembygdsböcker görs ofta i studiecirkelfonn, efter
som det är ett bra sätt att skaffa entusiastiska medarbetare, men även en studie
cirkel kan ju få stöd från kommunarkivet. 

Ibland uppstår en onödig konkurrens mellan hembygdsforskare och kommu
narkiv beroende på att hembygdsmuseets samlingar kan innehålla handlingar som 
borde ha hamnat i kommunarkivet. Förr hade kommunala förtroendemän ofta 
handlingarna hemma, eftersom det inte fanns något kommunkontor. Gamla proto
kollsböcker och räkenskaper kan då ha räddats till hembygdsföreningen lika väl 
som till kommunarkivet. Det viktigaste är ju dock att materialet bevaras ordentligt 
och kan användas. 

Både hembygdsforskare och kommunarkiv skulle kunna hjälpa skolan med lo
kala historiska läromedel. Lokalhistoria kan skrivas så att den leder fram till ge
nerella frågor, i varje fall om man utgår från förvaltningsarkiven. Problemet är att 
hembygdsforskarna lika litet som kommunarkivarierna vet tillräckligt mycket om 
vad som behövs i dagens skola. Men ett gemensamt intresse för lokal historia 
skulle kunna leda till närmare samarbete och utnyttjande av varandras kunskaper. 

En bok, där i varje fall vissa kapitel skulle kunna användas i de flesta skolor 
med någon anknytning till gammal landsbygd, är Peter Nilsons, Den gamla byn 
(Atlantis 1997), inte minst därför att han tryckt av en del gamla handlingar som 
tex bouppteckningar 1824 och 1861 (s 147 ff, 161 ff), undantagskontrakt (s 139, 
225) mm. Den tar också upp många saker som idag är självklarat ex när posten 
började delas ut. Livet i författarens by liknar i många avseenden andra små
landsbyars, och den ena 1800-talsbouppteckni.ngen skiljer sig inte mycket från 
den andra. Vissa kapitel är visserligen helt inriktade på specifika förhållanden i 
fö1fattarens hemby, men många är allmängiltiga. En sådan bok bör ju också 
kunna vara lätt tillgänglig på bibliotek över hela landet, i motsats till lokalt produ
cerade hembygdsböcker. 

Vart leder projektet? 

I många kommuner finns det redan en livlig skolverksamhet, antingen på initiativ 
av kommunarkivarien eller lärare. Samarbetet mellan arkiv och skola kan utveck
las på många olika sätt, men det måste skapas intresse hos båda parter, om det 
ska leva vidare utan stöd av externa projekt. Jag försöker få fram en enkel och 
billig metod som passar kommunarkivens små resurser och som kan fortsätta att 
fungera, när grunden väl är lagd och mina projektmedel slut. Inom projektet 
kommer jag att skriva en rapport som ska skickas till alla landets kommunala ar
kiv. Där ska jag utifrån den erfarenhet jag fått under tre läsår beskriva vilka 
handlingar som kan vara lämpliga för skolbruk och hur kommunarkivarien kan 
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underlätta för lärare och elever att använda arkivet. Jag hoppas också att kunna 
fortsätta med min igångsättningsverksamhet i Götalandskommuner några år till, 
eftersom kunskapen om min verksamhet sprider sig långsamt. Det är ett projekt 
på lång sikt, eftersom det måste ta tid att i allmänna medvetandet inprägla att ar
kiven kan utnyttjas lika väl som museet och biblioteket. En del sjätteklassare 
kommer väl med tiden att sitta i sådan positioner att en tidigt förvärvad positiv 
inställning till det lokala arkivet kan få vidare effekter. Arkiven har alltid haft ett 
långt tidsperspektiv, och det bör man ha även i detta fall. 
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Några sätt att arbeta med lokalhistoria i 
Järfälla 

av Maud Ekblad 

Inledning 

När den här rapporten skrivs har jag precis blivit klasslärare igen, efter att ha ar
betat i fyra år som resurslärare. Det är utifrån de erfarenheterna som jag kommer 
att delge er möjligheterna att ta in lokalhistoria på schemat. Detta sett ur ett per
spektiv, där temaarbeten spelar en mycket stor roll. Jag kommer att berätta om 
historiska platser i skolans omgivningar, museerna som en resurs i undervis
ningen, det som är unikt för Järfälla, kulturstigar, kulturombud, kulturarvspeda
gog, kulturarvsskola samt arkeologiska utgrävningar med arkeologikms för lärare. 
I de flesta fallen förklaras i punktform hm vi arbetar ärnnesövergripande och lo
kalhistoriskt. 

Kommer vi att kunna ta reda på vad namnet Järfälla kommer ifrån? Vilka var 
de tidigaste bosättningarna? Hur var det med Brasklappen? 

Historiska platser i skolans omgivningar 

I min undervisning i historia förekommer några helt andra årtal än de som är 
gängse i läroböckerna eftersom de har lokalhistorisk anknytning 

1520: "Brasklappen", Stäket. 
1731: Carl von Linne, Koffsan. 
1812: "Lasse-Maja", Barkarby. 
1820: "Änkan Sara Helena". 
183 7: C J L Almqvist, Sand viks gård. 

Stäksön - Stockholms Blodbad 

Brasklappen "Härtill är jag nödd och tvungen!" 

Stäket, ett medeltida fäste vid Uppsalaledens mynning i Mälaren vid Kungsängen, 
är känt från 1300-talet. Det raserades 1434, men en ny borg uppfördes för ärke
biskopen Gustav Trolle, som hade en unionsvänlig hållning. 1517 intogs borgen 
av Sten Sture dy, revs 1518, men ruiner finns kvar. 1520 stupar Sten Stme. 
Omedelbart efter Kristian II kröning anklagar Gustav Trolle sina motståndare för 
kätteri. Den 8-9 november halshöggs 80 personer i Stockholm. Deras kroppar 
fördes på slädar ut ur staden och brändes på bål utanför stadsporten. 
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• Vi studerar Stockholms Blodbad och de hist01iska personerna 
• Klasser från Ulvsätraskolan gör besök på Stäksön 
• Besök på t ex Stockholms Medeltidsmuseum 
• Vi gör egna Brasklappar, med sigill och band 
• Vi studerar Biskop Hans Brask hushållsbok 
• Vi lagar en historisk måJtid 
• Lokalhistoriska skådespel 

Hans Brask med den berömda lappen var en riktig läckergom att döma av hans 
hushållsbok. Biskop Brask har nämligen lämnat efter sig en sorts kulinarisk dag
bok. Han ger oss visserligen bara själva menyerna, men de är ganska vältaliga. Så 
här kunde en meny se ut från en av hans middagar på 1520-talet: köttpastejer, 
järpar och duvor med smörmos, giytstek, struvor med russin ocb mandel, rimmad 
oxbringa, kakor och äggost, blodkorv, fylld gås, hönsaladåb med fyra sorters mos 
samt Påfåglar serverade stekta och med utslagna stjärtar. 

Till en biskops plikter hörde förstås att hålla fasta ibland. Men att uppoffringen 
inte behövde bli alltför kännbar för biskop Hans Brasks del, vittnar hans enkla 
julaftonsmåltid som bestod av: spicken lax, långa med olja, stekt sill, saltvattens
fisk, senapsål, finska gäddor, lutfisk med russin och mandel, stekt fisk, skånsk 
sill, noITbottnisk lax, kokt småsill, äpplen och nötter och färsk, kokt fisk med sås. 
Att detta kunde kallas för fastemat beror på att det ju egentligen bara var kött och 
ägg som var förbjudna. 

Litteratur 
Gert Z Nordström, Stockholms Blodbad. 
Kontakter 
UKF; Upplands Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut. 

Carl von Linne på den lilla ön Koffsan 
• Läsa gamla texter 
• Tyda gamla handstilar 
• Kalligrafi 
• Studera gamla kartor och jämför från olika tider, 1600-, 1700-, 1800-tal och 

nutid 
• Det latinska språket 
• Linnes sexualsystem 
• Växtinventeringar 
• Kan vi hitta de 88 växterna som Lirme hittade? 
• Läsa mer om Carl von Lirme och hans resor i Sverige 
• Tillverka egna föremål, t ex en likadan mätstav som Linne hade som barn 
• Jämför olika transportmedel 
• Studera konkreta föremål 
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• Besöka platsen 
• Besöka Minimuseet Koffsanrununet på Jakobsbergs bibliotek, titta på t ex 

Kroggummans nycker. För 260 år sedan skyddade den ölet och brännvinet på 
Koffsa11s sjökrog 

• Vad åt man på sjökrogen? Kan eleverna laga till den maten? Bröd, gurka, kål
rot, köttgryta eller tläskgryta. 

Här har Monica Skarelius för Järfälla Kultur iordningställt en vandringslåda om 
Linne som skolklasser kan hyra. Den är tänkt att inspirera till vidare arbete om 
Linne och hans verk, om växter, om 1700-tal i hembygden samt om Linnes besök 
på Koffsan. I lådan finns fynd från utgrävningen av den lilla sjökrogen på ön 
Koffsan. Porslinsskärvor, keramik, glasbitar, järn, tygpåsar i 1700-talstyger att 
packa föremål i, kopior av lergökar, kritpipor, gåspenna, Linnedocka i trä med 
tygkläder, pemk, Koffsanskål, Koffsantallrik., glas, miniherbariwn samt gumman 
Öman i form av en trädocka är några exempel. 

I lådan finns också tips, en lista på bur man kan använda materialet. 

• Teater - Linnes Koffsanbösk 
• Hur såg den egna nänniljön ut på 1700-talet 
• Pressa växter - tillverka herbarium 
• "Live" - l 700-tal i Järfälla 

Många böcker som anknyter till ämnet föms också i lådan, vilket gör att lärarna 
"kan börja arbeta med en gång'', istället för att försöka få tag på så många böcker 
som möjligt från en litteraturlista. Här är några av böckerna som finns i lådan. 
Särtryck K. Lindbergs artikel i Populär Arkeologi, Koffsanjl.oran, Stolta stad -
Stadsmuseum, Kritpipor - Stadsmuseum, Osteologi - Stockholms Universitet, 
Koffsan inventering - Naturskyddsföreningen, Om krogar, Om mynt och dess 
värde. 

Carl von Linne skrev i A Caroli Linnaei Flora Kofsöensis, intra horae Yi spa
tium perlustrata & descripta. An. 1731 följande: "Då jag år 1731 reste siöleds 
från Upsala åt Stockholm, på Rudbecks postjackt, i följe af några och tjuge Stu
diosis anlänte man genom mycket arbete och åderdragande i en stilla luft änteli
gen till en liten ö, som hette Kofsa, som war dagen för midsommardagen eller den 
23 Jwlii om morgonen kl. 2 efter w-et. På denna öen sade sjöfolket skulle fömas 
allahanda träd, som någonsin wäxa i landet wille, fastän öen war liten. Sjöfolket 
och mitt följe begofwo sig straxt helt trötte i sömnens säng at wedwrqwicka sig; 
men jag går uppå landet, går öen längs åt fö1rn wägwn, nästan på samma sätt, 
som man plöjer, jag hade icke wäl fått absolverat denna gång och hämtat ett litet 
blad af hwaije, föITän Skepparen commenderade om bord, uti en nyss upstegen 
wind, dock törs jag säga at näppeligen någon ört W1dslap min hand, för utan Mu
scos." Och vidare i boken Geographica, Ko f sa per contemtum dicta, a navig.: 
"L i I I a S k ä f t i n g e, kallas hon rätt, är en ö af 180 steg i omkrets, belägen i 
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siöen Mälaren ernillan Giötwälen och Löfstadfiälen". "Hus äro på samma ö, alle
nast 2 hopbygda stufwor, i hwilka en gumma satt och sålde sjöfolket dricka, dess 
utom war ej minsta hus mer än ett cloac". 

Nästa dag, när Carl steg iland på kajen i Stockholm, hade han gjort en färdig 
beskrivning över hm Koffsö såg ut, både mark och hus och allt som växte där. 
Det blev en lista på hela 88 växter! AJla ordnade och uppställda efter hans eget 
system. Samma dag i Stockholm satte han sig bums och skrev rent en översätt
ning till latin (det lärda språket på den här tiden). "Floran på Kofsö, undersökt 
på en halv timmes tid och beskriven år 1731 ",så kallade han sin beskrivning. 

I gamla tider gick den viktiga segelleden Stockholm - Uppsala i sundet mellan 
Skäftingeholmen och fastlandet. Redan 1666-67 inrättade man en reguljär sjö
förbindelse för posttransport. År 1822 var det dags för ångbåtar och 3-4 hjulång
are sattes i trafik. Vid 1800-talets början lades leden väster om Skäftingeholmen 
ned. Broarna till Koffsan och Skäftingeholmen byggdes 1928. Sedan kunde en
dast småbåtar ta sig fram i sundet. 

På segelfartygens tid gick det inte så fort att ta sig fram. Man rastade gärna då 
och då vid någon av de många sjökrogar, som fanns längs Mälarens stränder. År 
1691 fanns en krog på Skäftingeholmens södra del. På 1710-talet flyttades den till 
den lilla ön Koffsan mitt i sundet. Krogen kallades Lövholmen, senare Viksjö 
krog. Krogen bestod av två små hopbyggda stugor där sjöfolket kunde få sig nå
got att dricka. Ett dass fanns där också. Så besk.rvs Koffsan av Carl von Linne. 
Vid tvåtiden, midsommarnatten 1731 kom han dit med ett sällskap från Uppsala. 
De övriga föll i sömn efter en ansträngande rodd i det stilla vädret - men inte 
Linne! Han gav sig i stället ut på ön och samlade in blad från öns alla växter. Se
nare skrev han en "Kaffsanflora". Krogen på Koffsan lades ner omkring 1792. 
Huset blev nu fiskarbostad. På den tiden kallades bebyggelsen där för Lilla Löv
holmen. Ön var bebodd till 1846. Huset revs senare men fortfarande syns delar av 
hus grunden. 

Skolan som ligger närmast Koffsan heter Sandvikskolan och är munera 
värdskola för Koffsan. Där har eleverna varit med och inrett ett skåp innehållande 

• Kopia av 1700-talstapet 
• Kopia av 1700-talstyg 
• Handblåst glas 
• Arkeologiska fynd: glasbitar, benbitar 
• Kritpipa 
• Lergök 
• Vykort föreställande Linne i samedräkt 
• Vykort föreställande Linnes skolbok 

Litteratur 
Nils-Erik Landell, Trädgårdsmästaren Linne. 
Inga Borg, Linne I Naturens Riken. 
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Kontakter 
Linnesymposiwn, Växjö kommun, Box 1222, 351 12 Växjö 
Svenska Linnesällskapet, Box 1530, 751 45 Uppsala 

Barkarby torg 
l 671 inrättade ägarinnan till Skälby gård, Brita Cruus, en gästgivargård i Bar
karby och kräver samtidigt att få ensamrätt på försäljningen av öl och vin i områ
det. Det uppstod nämligen problem när t ex klockaren vid kyrkan sålde starka 
drycker till byborna före och efter gudstjänsterna. Dessutom ålades de omkring
liggande gårdarna att tillhandahålla hästar för de resande. 1677 stod Barkarby 
krog för första gången nämnt som tingsplats. Här dömdes bl a den beryktade tju
ven Lars Molin, även känd som Lasse-Maja, år 1812 för att ha stulit kyrksilvret i 
Järfälla kyrka. 

• Kartor 
• Arkiv 
• Färdvägar, gamla landsvägen 
• Besök i kyrkan 
• Kyrksilvret 
• Tingshuset, "fånghålan" 
• Vad åt man på gästgiveriet - olika tider 

Litteratur 
Edvard Matz, Legenden om Lasse-Maja. 
Cannie Möller, Stortjuvens son. 

Barkarby skolmuseum 
Till Barkarby skolmuseum som inryms i Barkarbyskolan kan man komma med 
skolklasser. Här kan man se föremål och hur det var att gå i skolan i Järfälla förr i 
tiden. 

• Besök på museet 
• Gammaldags skoldag som tema för hela skolan 
• Intervjua äldre personer 
• Föremålen som en resurs i undervisningen 
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Barkarbyutgrävningarna - Dragonbacken och Kalvshälla 
by 
Järfälla tmder 3000 år. Talrika arkeologiska fynd ger nycklar till Järfällas historia. 
Kalvshälla på Ba.rkarbyfältet, där 3000-årig järfällabebyggelse har grävts fram de 
senaste fyra åren, är utgångspwllct för ett samarbete mellan Järfälla kommun och 
Stockholms läns museum. Tusentals järfällaelever har passat på tillfället att följa 
grävningarna och arbetat vidare i sina klasser. 

• Arkeologiska fynd 
• Skriftliga källor 
• Ortnamnens betydelse. Vad betyder Järfälla? (Kilformant åkerstycke) 
• Kartstudier. Syns kilen? 
• Eleverna blir historiska detektiver 

Litteratur 
Mike Corbishley, Vad vet man om förhistoriska folk? 

"Grytan", arbetarbostad 
500.000 kronor satsades på att rusta upp "Grytan" i Skälby. Den byggdes troligen 
under 1700-talet som loftbod och byggdes senare om till drängstuga. Grytan ftm
gerade som en arbetarbostad till Skälby gård och var bebodd till 1900-talets mitt. 
Den är restaurerad av Järfälla kommun för att användas i undervisningen av 
komrrnmens skolklasser och förskolebarn om livet förr. Det speciella namnet på 
stugan sägs komma från att den med sina tre skorstenar ser ut som en upp och 
nervänd gjutjämsgryta, en sådan som var vanlig förr. 

• Intervjua personer som bott i Grytan och som fortfarande lever 
• Prova på hur det var att vara barn på den tiden 
• Bära in vatten och ved 
• Elda i vedspis 
• Odla potatis 
• Syssla med hemslöjd 
• Kultur- och marknadsdagar 
• Hur ser en gjutjämsgryta ut? 

Värdskapet för Grytan har Skqlbyskolan och är tänkt att vara en naturlig del av 
undervisningen i främst orienteringsärnnen. 
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Litteratur 
Grytan, släkt- och hembygdsforskare berättar våren 1989. 
Sigurd Erixon, Den äldre folkliga bebyggelsen i Stockholmstrakten, 1941. 

Järfälla kyrka 

Litteratur 
Bengt Borkeby, Mellanfattigdom och välfärd. 

Görväln 

Järfällas kultur- och naturcentrum. Elsa Brahe var ägare till Görväln när slottet 
byggdes på 1600-talet. Hon var först gift med Erik Oxenstierna och sedan med 
hertig Adolf Johan, bror till Karl X och då förstår man att Görväln hade nära 
kontakter med den tidens maktcentrum. 

• Kartor 
• Arkiv, tex tjänstelängder. 

Litteratur 
Bertil Risveden, 500 år på Görväln. 

Gåseborg 

Gåseborg är en av Mälarområdets ståtligaste fornborgar. Den byggdes någon 
gång under yngre järnåldern (500-1050 e Kr) och var en länk i ett system av far
ledsborgar som bevakade farleden till Sigtuna och Uppsala. Vid Lövsta fanns 
också en av de stora överfarterna till Mälaröarna, så platsen var strategiskt 
mycket viktig. Det 45 meter höga berget, där fornborgen byggdes, var väl valt. Åt 
tre håll gav de branta bergssidorna tillräckligt skydd. Åt det fjärde hållet byggde 
man upp dubbla stenmurar. Namnet Gåseborg fick platsen först på 1600-talet. 

• Elever från Fjällenskolan (högstadiet) utbildas till att bli lokala guider 
• Guidade kultur- och naturvandringar till fornborgen från Sandviks gård 
• Ortnamnens betydelse 
• Vikingatida mat - ett program för bl a skolelever, där man får prova på att 

smaka 
• Samarbete med Hembygdsföreningar och Sandviks gårdsförening 

Litteratur 
Hanna Rydh, Där fädrens kummel står. 
Mikael Olausson, Fornborgarna i Uppland. 

39 



Sandviks gård 

Sandvik finns utsatt på 1600-tals kartor. En av ägarna till Sandviks gård var Louis 
de Geer, Sveriges förste statsminister. En av de mest kända personerna som inte 
bott på Sandviks gård var författaren Carl Jonas Love Almqvist och hans gode 
vän Johan August Hazelius (far till Arthur, Skansens skapare). De hade tänkt ar
rendera stället av änkan Sara Helena, för att " leka bönder där". 

• Levandegöra historien 
• Rollspel 
• Vad åt man på 1800-talet 
• Gamla kartor 
• Skriftliga källor 
• Anknytning till litteraturen 

Litteratur 
Herbert Tingsten, Mitt liv Ungdomsåren. 
Lars Gustafsson J:r, "Järfällaboken". 
Kontakter 
Sandviks gårdsförening. 

Kulturombudsorganisationen i Järfälla 

I Järfälla finns 22 grundskolor, en gymnasieskola och Kom Vux. Grundskolan har 
ca 6 500 elever. Kulturombud finns på alla skolor med representantskap för 6-
årsverksamheten, låg-, mellan- och högstadiet samt fritidshemmen. Även gym
nasiet och KomVux har kulturombud. 

Kulturombudens roll pä skolan är att vara 

• Inf01matör 
• inspiratör 
• an·angör samt 
• ansvara för kulturdelen i skolans arbetsplan - Kulturmedlen i skolans budget. 

Kulturstigar 

Kulturstig - en kul tw· på stigar och vägar där man f'ar tillfälle att lite närmare lära 
känna Järfällas intressanta historia, knuten till de platser man passerar. Runstenar, 
historiska platser, slott, gårdar, torp, husgrunder, känt och okänt, stort och smått 
under cykelturen eller promenaden. Allt fums i häften skrivna av Birgitta Johans
son för de olika kommundelarna och kan köpas på biblioteken. 
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Studiedag - Arkeologi i skolan 

Alla lärare fick möjlighet att få en studiedag med praktiska exempel på hur man 
använder arkeologi och arkeologiska fynd i undervisningen. Därefter besök på 
utgrävningsplatsen i Barkarby. 

Arkeologikurs med pedagogisk utgrävning för lärare 

Två år i rad har JärfäUa kommun i samarbete med Stockhohns länsmusemn an
ordnat en kurs i arkeologi för lärare. Kursen har innehållit både teori och praktik. 
Det senare i form av arkeologiska utgrävningar på RAÄ 257, Kyrkbyns gamla 
tomt i Järfälla socken. Fyndmaterialet bestod bl a av keramik, fajans, glas, järn, 
tegel, trä, bränd lera, ben och mynt. Kurserna har varit mycket uppskattade och 
särskilt viktiga för de lärare som vill besöka Barkarbyutgrävningarna med sina 
klasser och efterarbetet i klassrummet. Kursledare var Jonathan Lindström och 
Monica Skarelius 

Järfälla pilotkommun 

Kulturarvsskolan är ett samarbete mellan Järfälla kommun och Stockholms 
läns museum. Den ingår i ett pilotprojekt, som stöds av landstinget, och som syftar 
till att hitta nya former för grundskolans hembygdsw1dervisn.i.ng. Järfälla Kulturs 
ide om en "Kulturarvsskola" sammanföll med länsmuseets intresse av att ge ut 
en faktabok om länets historia och nu har iden växt till ett pedagogiskt projekt för 
hela länet. Projektet omfattar forntom själva utgrävningen och faktaboken en 
studiehandledning för lärare och en utställning av fynden i Jakobsbergs Konsthall 
sommaren 1998. En "kulturarvspedagog" med arkeologiska kunskaper, Sofi 
Hjort, har redan börjat arbeta ute i skolorna. Den pedagogiska modellen som ska
pas i Järfälla kan sedan användas i övriga kommuner i länet. 

Tema- och projektarbeten 

Två år med "Tema-Resurs"-lärare på Sandvikskolao gjorde att många klasslä
rare fick chansen att arbeta mer med tema- och projekt än vad de kanske skulle 
ha gjort annars. 

Bord duka dig! ett tema om Sveriges historia med utgångspunkt i måltidernas 
historia. Åtta bord dukas upp, från antiken/forntiden, vikingatid, medeltid, vasa
tid, stom1aktstid, 1700-tal, 1800-tal och nutid. Kan man ha saffran i håret? Vad åt 
Gustav Vasa till frukost? Karin Må.nsdotter säljer hasselnötter. Vad betyder ut
trycket "Vad nytt på tapeten"? Vad är bakgrnnden till ordet~ lagom och dricks? 
Nationalmuseum ingår också i ett historietema. På museet kan man titta på alla 
de historiska tavlorna om finns med i elevernas läroböcker. Erik XIV, Jöran Pers-

41 



son, Karin Månsdotter, Karl XII:s likfärd m fl. Skansen är ett tema som anknyter 
tal lokalhistoriska projekt med Sandviks gård. Koffsan och Linne ingår i 1700-
talstema med besök på Ko:ffsanmuseet. Andra teman är Gammaldags skoldag 
med besök på Barkarby skolmuseum, Gamla stan - St Göran och draken, 
Stockholms blodbad, Brasklappen, Stäksön, Stockholms Stadsmuseum - lokal
historiskt projekt, Stockholms Medeltidsmuseum, lån av Lådan "Den långa re
san" från Sigtuna-Stockholm", Barkarbyutgrävningen - lokalhistoriskt projekt 
och Vikingatiden - Runstenar. Vi målar egna runstenar. 

Museerna som en resurs i undervisningen 

Att jag har kommit att arbeta på detta sätt, beror till stor del att jag kom att delta i 
två historiekurser i England, som stipendiat i Europarådets regi. Kurserna 
"Learning from the Past" och "Learning from Sites and Objects" ledde till 
att jag själv har blivit "en historisk detektiv" och till att jag försöker lära mina 
elever att bli det också. 

Några förslag på studieämnen. 

• Hur man utgår från elevernas egna erfarenheter och deras omedelbara närhet 
• Hur besök på lokalhistoriska platser passar in i ett vidare undervisningspro

gram 
• Hur man använder föremål - fotografier, porträtt, dokument, kattor, kamera och 

bandspelare 
• Hur mai1 söker efter ledtrådar 
• Hur det sker en naturlig koppling till andra ämnen som bild, drama, musik, 

svenska, matematik, naturkunskap, teknik samt hem.kunskap. 
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Arkiv och skolungdom i Värmland 

av Berith Sande och Alain Droguet 

Bakgrund 
I Värmland finns arkiv som varit verksamma i flera decennier och som samlat på 
sig ett väldigt mångfasetterat källmaterial. Folkrörelsernas arkiv, som sta1tade 
1949, har närmare 4 000 arkiv från olika ideella föreningar i länet. Hos Vänn
landsarkiv, som tillkom 1970, finns kilometervis med arkivhandlingar från bruk, 
gruvor, sågverk, glasbruk, pappers- och massaindustri samt diverse andra en
skilda verksamheter. Dessutom förvarar man handlingar från kommunal och 
landstingskommunal sektor. Alla de här arkiven är naturligtvis av stort intresse då 
man vill studera lokala och regionala förhållanden. Fr o m våren 1998 kommer 
dessutom alla äldre arkiv, som rör den statliga förvaltningen i länet, att överföras 
till Värmlandsarkiv. Vårt Arkivcentrum har ett osedvanligt brett material eftersom 
ett emigrantregister för Värmland också är samordnat med arkiven. 

Vi har en unik värmländsk arkivresurs som vi medvetet marknadsför till 
forskargrupper av olika slag. Skolelever är en målgrupp som vi uppfattar som 
väldigt viktig. Redan hos de yngre åldrarna vill vi inpränta att arkiven är för 
alla. Likaväl som Värmland har ett fysiskt kulturarv i form av runstenar, byggna
der, industriminnesmärken, föremål o s v, så finns arkiven, som en nästan out
tömlig resurs. Arkiven innehåller viktiga pusselbitar då man kartlägger hur sam
hället fungerat och arkiven är en del av det nationella kulturarvet! 

Fransk ide i värmländsk tappning 
Under våren 1995 kom den franske arkivarien Alain Droguet till Värmlandsarkiv. 
Han hade med sig prov på tematiska exempelsamlingar/dossierer, som utarbetats 
inom ramen för ett länsarkiv i Bretagne. Dossiererna innehåller kopior av origi
nalhandlingar, fotografier m m och används för att göra historien levande för 
skolelever. Alain hade själv tagit aktiv del i framställningen av arbetsmaterialet 
och samarbetat med lärare om temaval och urval av handlingar. Det här var en ny, 
fräsch metod att lansera arkivmaterial i skolorna, som vi inte hade sett prov på 
här i Sverige. 

Under våren 1996 påbörjade Folkrörelsernas arkiv och Värmlandsarkiv projek
tet Arkiv och skolungdom i Värmland. Projektet har sammanlagt erhållit 750 
000 kronor i ekonomiskt stöd från Stiftelsen framtidens kultur. Pengarna har bl a 
använts till att anställa två lärare som är lite av eldsjälar då det gäller ett lokalt 
inriktat arbetssätt. Deras uppgift har varit att pröva olika arbetsmetoder och för
verkliga ideema om hur man arbetar med arkiv i skolundervisningen. Lärarna 
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Olle Nilsson och Anders Höglund presenterar i egna bidrag, i direkt anslutning till 
denna introduktion, sina ideer, metoder och resultat. 

Projektet har vänt sig till mellan- och högstadieelever, men från våren 1998 ar
betar vi också med gymnasienivån. Vi knyter ihop lärarkompetens med arkiv
kompetens och rar på så sätt ett konstruktivt och pedagogiskt utnyttjande av 
värmländskt källmaterial. För att fånga elevernas intresse krävs handlingar som är 
direkt talande. HandlJngarna bör anknyta till kända förhållanden och ämnes
områden, ge information om bekanta personer eller personnamn och ha direkt 
geografisk koppling. 

Läraren Olle Nilsson fick till uppgift att utforma ett nyskapande undervis
ningsmaterial med de franska dossiererna som förebild. Kommunikationer blev 
det övergripande temat i den första värmländska exempelsamlingen Med segel 
och ånga genom Värmland. Olle Nilsson beskriver mera i detalj i sin artikel hur 
dossiern är uppbyggd. 

Förankring i skohniljön 

I projektledning har vi lagt stor vikt vid att närma oss skolorna på deras egna vill
kor och med respekt för arbetsformerna i skolan. Tidsperspektivet är viktigt att 
tänka på när det gäller schemaläggning, planering av elevens val eller fördjup
ningskurser. Man behöver vara ute i god tid. Detsamma gäller planeringen av 
lärarnas egen kompetensutvecklingstid. Ett projekt som Arkiv och skolungdom 
behöver förankras hos skolpolitiker, skolledning och lärarlag. I Sunne och Kristi
nehamns kommuner presenterades projektideerna för ansvariga politiker i Barn 
och utbildningsnämnden. I nästa steg träffade vi rektorer och lärarlag för att pre
sentera vårt projekt. Vi bemöttes mycket positivt och vid Fryxellska skolan i 
Sunne (högstadieskola) började samarbetet med lärarna Eva Sonebrink (Sv och 
SO) och Stig Jonsson (SO) och deras klasser i årskurs 7. I Kristinehamn blev det 
sex skolor i Västra samverkansområdet (skolor på landsbygden, i de två brnksor
tema och i centralorten) där Anders Höglund själv jobbade, som blev projektom
råde. Olle Nilsson och Anders Höglund arbetade efter olika metoder, och deras 
erfarenheter redovisas på annan plats i detta häfte (se nedan). 

Den tematiska exempelsamlingen Med segel och ånga genom Värmland blev 
ett lyckat pedagogiskt hjälpmedel genom att Olle Nilsson fick möjligheter att 
testa de olika dokumenten på klasserna i Sunne. Sunnelärama deltog också med 
lust och energi för att hjälpa till att göra dossiern användbar och intressant. Dra
matisering med utgångspunkt från dokumenten visade sig vara en riktig fullträff 
och eleverna fick framträda i direktsändning i radions P 4. Att eleverna får visa 
upp resultat av sina mödor är genomgående viktigt. Med den baktanken fick två 
elever vid gymnasieskolan i Sunne uppgiften att arbeta praktiskt med grafisk ut
formning och layout av vår första dossier. Med segel och ånga genom Värm
land producerades alltså helt genom elevmedverkan. Samarbetet med skolorna i 
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Sunne kan man ha som något av en modell då man genomför projektinsatser av 
den här typen. 

Marknadsföring viktig 

Vi har hela tiden satsat på att marknadsföra Arkiv och skolungdom för att väcka 
intresse hos lärare och elever som inte direkt berörs av projektet. Presskonferen
ser, radiobevakning och direktsändning i Värmlandsradion med sjundeklassema 
vid Fryxellska skolan är exempel på detta. I samband med att vår första dossier 
Med segel och ånga genom Värmland blev klar fick vi rejäl bevakning i läns
tidningarna. Det passade så bra att vid presskonferensen fanns sjätteklassare från 
en skola i Karlstad i vår forskarsal för att släktforska. Tidningarna kunde på så 
sätt helt naturligt visa foton av unga arkivforskare. 

Ett seminarium med arkiven och vårt skolprojekt i blickfånget anordnades i 
februari 1997. En del av tiden togs i anspråk för att lärare och elever skulle få be
kanta sig med källmaterial. 

I övrigt redovisades våra lärares arbetsmetoder och resultaten av projektet. 
Bland de 50 deltagarna fanns närnndpolitiker, skolledare, lärare och elever från 
kommunerna som vi valt att arbeta med. Vidare fanns representanter från övriga 
arkiv- och skolaprojekt i landet och Centrum för lokalhistoria i Linköping. Vi 
hade också bjudit in organisationer och institutioner som vi samarbetar med i 
länet. Dagens höjdpunkt blev den dramatisering av en ångbåtsresa på sjön Fryken 
vid sekelskiftet 1900, som sjundeklassare från Fryxellska skolan iscensatte. Med 
enkel rekvisita som ålderdomliga hattar och ett par riktigt gamla telefoner lyck
ades eleverna förflytta oss nästan hundra år tillbaka i tiden. Publiken fick också 
tillfälle att fråga eleverna hur man upplevde arbetet med arkivhandlingar och fick 
till svar att "man förstår att det är verklighet det som hänt". Det är en syn
punkt som är väldigt central. Som lärare eller förälder känner man att ungdomarna 
matas med så mycket information genom media och ny teknik att det är svårt att 
sovra, att förstå vad som är verkligt. 

Lära lärarna 

I slutet av oktober anordnade Folkrörelsernas arkiv och Värmlandsarkiv den 
första kompetensutvecklingsdagen för femton lärare. Vi vill bygga upp ett nät
verk av intresserade lärare för att få genomslagskraft för arkiven som perma
nent inslag i skolarbetet. Vi behöver ett antal nyckelpersoner som vi kan samar
beta med och som kan sprida intresset vidare till lärarkolleger. I projektets andra 
fas satsar vi således på både introduktionskurs (1 dag) och fördjupningskw·s (2 + 
l dag). Introduktionskursen knyter an till arkivpresentationer och till hur exem
pelsamlingarna/dossiererna kan användas som arbetsmateriaJ i skolorna. I för
djupningskursen får lärarna tillfälle att lektionsplanera med utgångspunkt från ar-
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kivmaterial. Dessutom ska man tillämpa lektionsplaneringen på henunaplan, i de 
egna klasserna. Slutligen ges man möjligheter att diskutera resultatet med lärare 
som jobbat med arkiv-skolaprojektet, utbyta erfarenheter och ta del av andras 
erfarenheter. Vi hoppas mycket av kursverksamheten, som sker inom ramen för 
lärarnas kompetensutvecklingstid. 

Kontakterna med lärarutbildningen i Karlstad intensifieras under våren 1998. 
De blivande lärarna är en oerhört viktig målgrupp. Kan vi väcka intresset för ett 
lokalorienterat arbetssätt med arkiven som en ingrediens hos lärarkandidaterna, 
tar vi ett stort kliv framåt. Olle Nilsson :far tillfälle att medverka i utbildningen av 
tidigare lärare och presentera sitt arbetssätt. Han utgår också från några utvalda 
dokument. Efteråt följer en hemtentamen med dokumenten som utgångspunkt, 
vilket är en garanti för att man faktiskt jobbat med ett riktigt källmaterial. Vi 
väcker förhoppningsvis intresset hos vissa lärarkandidater att inrikta sin special
kurs emot arkivmaterial/dokumentation. 

Projektet utvecklas vidare 
I övrigt jobbar Olle Nilsson vidare nu under våren 1998 med att ta fram en exem
pelsamling på temat migration. Folkomflyttningar, resande, arbetsvandringar, 
lösdriveri o s v är exempel på intresseväckande infallsvinklar i materialet, som 
kommer att sammanställas till vår andra dossier. Under våren kommer Olle också 
att fungera som resurs för Tingvallagymnasiet och Sundsta-Älvkullegymnasiet i 
Karlstad. Där har vi lärare som visat sig intresserade av det arkivorienterade ar
betssättet, men som behöver stöd. Dessutom fmns Olle med som en viktig resurs 
vid de planerade utbildningstillfällen som vi anordnar under resten av året. 

Från höstterminen 1998 har vi engagerat en gymnasielärare i Arvika med fors
kar- och arkivförflutet. Det kommer på hennes lott att utarbeta en tredje exempel
samling/dossier som inriktas på politisk fo1mering med bl a äldre kommunala ar
kiv och koppling till föreningslivet. Hon ska etablera arkiv- och skolaprojektet i 
samarbete med ett lärarlag i gymnasieskolan. Det innebär att de dokument som 
väljs ut för den kommande dossieren kan experimenteras fram i klassrumsmiljö. 

Projektet Arkiv och Skolungdom i Värmland är finansierat fram till årsskiftet 
1998/99. Vår målsättning är ändå att arbeta vidare med hjälp av pedagogiskt 
kunnig personal som spjutspetsar in i skolvärlden. Det är, som vi ser det, den 
mest hållbara arbetsmetoden för att etablera arkiven som hjälpmedel i undervis
ningen. 
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Konsten att se med "nya ögon" 

av Anders Höglund 

Bakgrund 

För de flesta lärare är det ett känt faktum, att stoff hämtat från elevernas egen 
nänniljö, höjer intressetemperaturen flera grader. Ändå har många lärare svårt att 
lämna "tryggheten" som det innebär, att använda tryckta läromedel it ex lusto
ria och andra SO-ämnen. Skälen kan vara flera. Läraren känner helt enkelt inte till 
traktens geografi, historia och nutid. Läraren har ingen, eller liten kunskap om var 
det finns arkivhandlingar som belyser nänniljön. Läraren har, trots eventuell god 
tillgång på arkivhandlingar, för liten erfarenhet av hur de används. Jag menar att, 
om man bara vågar, har man allt att vinna på att anknyta sin tmdervisning och 
elevernas lärande till det som nä.Imiljö och arkiv har att erbjuda. 

Det finns, enligt mitt sätt att se, ingen begränsning vare sig åldersmässigt eller i 
ämnen. Jag har upplevt elever i årskurs 3, som klarat av att läsa handskrivna käl
lor från tidigt 1800-tal. Det gäller bara att tro på att de klarar uppgiften. Det lyfter 
dem till oanade höjder. 

Ämnesmässigt är det bara lärarens egen fantasi som sätter gränserna. Alla på 
schemat förekommande ämnen kan integreras i studier av närmiljön, i dåtid och 
nutid. 

Studera med "nya ögon" 

Stoff till diskussioner och skrivande finns i riklig mängd. Börja med att studera 
närmiljön med, som jag brukar säga, "nya ögon" , det vill säga, titta efter förete
elser i omgivningen. Ställ frågorna när, hur och varför. Du hittar allt från omotive
rat placerade äppelträd till milstenar och stora brukskomplex. 

När du hittat äppelträdet, kan du rulla upp historien om backstugesittaren eller 
skogstorparen, som hade 49-årskontrakt på sitt skogstorp. I arkivet, eller he1mna 
hos någon elev kan du hitta exempel på torpkontrakt. Kyrkobokföringen kan ge 
besked om vilka som bebodde torpet under en viss pe1iod, och hur stor familjen 
var. 

Besöket i ett soldattorp blir början på en spännande resa i de indelta soldater
nas tillvaro. Du behöver vare sig lärobokens principskiss över hur torpen var 
byggda, eller "nonnaJbeskrivningen" av soldatlivet. Du klarar dig bra med kon
traktet med rotebönderna, mönstringsrullor, inspektionsprotokolJ och kyrkobok
föring. Uppgiften inom funnet bild är given, att beskriva både interiör och exte
riör. Matematikuppgiften blir naturligtvis att mäta, och göra skalenliga ritningar. 
Fri och "bunden" skrivning får sin självklara inriktning för en tid framåt. 
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Bor du i en stad, eller i ett större samhälle, behöver du inte sakna stoff. Även så
dana miljöer är rika på det som går att iakttaga med "nya ögon". Om inte annat, 
kan man börja med området kring skolan och barnens hemmamiljö. Gatunamn 
och kvartersnamn kan ge upphov till många intressanta studier. Vad är upphovet 
till namnen? Varför har alla kvarteren namn efter stjärnbilder, däggdjur eller 
hantverksyrken o s v? Varför ser bebyggelsen ut som den gör i området? Hur är 
trafikmiljön för de som bor där? Ja, frågorna kan bli hur många som helst. 

Åter igen, det är bara fantasin som sätter gränsen för vad som går att göra. Ar
kiven som du behöver, finns i regel på ganska nära håll. Du har föreningsarkiv, 
kommunala arkiv, kyrkoarkiv, länsarkiv av olika slag, museer och bibliotek. Både 
i föreningar och arkiv finns dessutom kunniga och intressanta människor som sä
kert kan hjälpa dig. Inte minst gäller detta hembygdsrörelsen. 

Jag ska ge ett konkret exempel på vad jag gjort tillsammans med en grupp ele
ver i årskurs 3 och 4 i en landsbygdsskola i Nybble, lite drygt 2 mil söder om 
Kristinehamn. Först en beskrivning av närmiljön. Nybble skola är troligen den 
äldsta i bruk varande skolan i landet. Inte så långt från skolan finns Vännlands 
Säby herrgård med anor långt tillbaka i tiden. För drygt 100 år sedan var platsen 
bara en vägkorsning längs allfarvägen i nordsydlig riktning. Innevånarna var tor
pare och daglönare. Med tiden ökade platsen i betydelse. Skolan kom till, veteri
nären, skräddaren, skomakaren m fl flyttade in. Vid mitten av 1900-talet ökade 
platsens betydelse ytterligare. Den blev centrum för den nya Visnums kommllll 
vid kommunsammanslagningen. Ett nytt kommunalhus byggdes, och småhusbe
byggelsen ökade. Det fanns affär, åkeri, bensinmack, gästgiveri och läkarstation. 
Bussförbindelsema var ganska bra och inte långt därifrån passerade en av Sveri
ges äldsta järnvägar, Nora Bergslags Järnvägar (NBJ). 

Idag, ytterligare en kommunsammanslagning senare, har platsen förlorat i be
tydelse igen. Visserligen finns affären, bensinmacken och åkeriet och lite småin
dustri, men politikerna har flyttat in till den närbelägna staden Kristinehamn. 

I snabba penseldrag, var detta mitt utgångsläge, när jag kom till klassen första 
gången. Jag började med att prata med eleverna om vad de visste om sin ort, och 
de fick i uppgift att till nästa gång använda sina "nya ögon" för att se sig om. När 
jag nästa gång kom till klassen, fick jag en bra diskussion med många infallsvink
lar. 

Familjehistoria 

Fortsättningen på projektet, blev att vi enades om att jag med hjälp av Värmlands 
Säby herrgårds arkiv, skulle leta rätt på en torparson, som hade haft anställning 
på gården. 

Eleverna, deras klassföreståndare och jag, rullade upp historien om drängen 
Viktor Wallin och hans familj. Vi började att följa familjen då Viktors föräldrar 
gifte sig och vi lämnade den då Viktor lämnade hembyn och socknen och notera
des i försarnlingsboken som sjöman. Dessemellan hade han hunnit gå i skola, ar-
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betat på herrgården i olika funktioner. Syskonskaran blev stor och bekymren för 
familjen måste ha varit stora den dag fadern dog. Familjen tvingades flytta till ett 
mindre torp i bygdens utkant. Sannolikt var det fattigdomen som drev Viktor till 
sjöss i början av 1900-talet. 

Följande handlingar utnyttjades för att kartlägga Viktor Wallin och hans familj : 

• Avräkningsböcker 
• Dagsverksjournaler 
• Brandstodsbolagets inspektionsprotokoll 
• Examensböcker 
• Betygskataloger 
• Vigselböcker 
• Dödböcker 
• Husförhörslängder 
• Församlingsböcker 

Eleverna klarade att läsa alla dessa handlingar och vi kunde tillsammans diskutera 
och dra slutsatser kring dem. Som en extra uppgift fick eleverna använda fantasin 
och berätta vad som hände Viktor när han blivit sjöman. Det gav ytterligare en 
dimension, utöver de precisa uppgifter som arkiven ger. 

Klassen gjorde också besök i ett av torpen där familjen bott samt bjöd in en f d 
hushållerska från herrgården, till skolan för att höra henne berätta. 

Den skriftliga dokumentationen, med egen text och kopior på originali1and
lingar, som eleverna sammanställde, blev mycket bra. Eleverna och deras lärare 
är med rätta stolta över resultatet. 

Jag vill med eftertryck uppmana alla som arbetar med barn och ungdomar, att 
utifrån sina lokala förhållanden, ge sig ut på gungflyet och göra ett försök till ett 
lokalt förankrat projekt. Jag lovar att både du och barnen kommer att få många 
lärorika aha-upplevelser. 
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Med segel och ånga genom Värmland 

En introduktion i arkivhandlingar för högstadiet och 
gymnasiet 

av Olle Nilsson 

Bakgrund 

Att använda sig av hfatoriskt källmaterial i undervisningen på grundskolan och i 
gymnasiet är något av ett nytt arbetssätt i Sverige. Att metoden har använts utom
lands under överskådlig tid är ett välkänt faktum. Det är därför glädjande att 
Värmlandsarkiv och Folkrörelsernas arkiv utvecklat ett undervisningsmaterial 
baserat på tidigare e1farenheter och på ett samarbete med grundskolan. Det sam
lade resultatet av arbetet har tryckts i en exempelsamling/dossier som har titeln 
Med segel och ånga genom Värmland. Kommunikationer i Fryksdalen, Bergs
lagen och på Vänern under 1800-talet och början på 1900-talet. 

Under 1800-talet byggdes kommunikationslederna ut som en följd av den be
gyimande industrialiseringen och den ökande handeln. Förbättrade båt- och tåg
förbindelser blev aJlt viktigare i den hårdnande konkurrensen om marknader i Eu
ropa. Det värmländska näringslivet växte i omfång och exporten av järn- och trä
varor var viktiga inkomstkällor. För oss på arkiven var det naturligt att välja ett 
tema som kommunikationer för den första dossier som vi producerar. Vår ambi
tion är att sprida arbetsmaterialet till skolor i hela länet. Därför har vi startat med 
ett ganska allmängiltigt tema, ett tema som kan väcka intresse på olika håll. Ar
kivmaterialet som valts ut kommer från Sunne, Filipstad och Kristinehamns 
kommuner där rikhaltigt med dokument från den tidiga ångbåts- och tågtrafiken 
finns bevarade. 

De 42 dokument som dossiern omfattar består i vissa fall av en blandning av 
flera arkivhandlingar. Arbetsmaterialet innehåller handskrivna eller tryckta dolrn
ment samt fotografier. Vi har sammanställt ett brett urval ur arkiv som berör 
kommunikationer i de ovannämnda kommunerna. De 17 första dokumenten be
handlar Fryksdalen och Sunne medan de resterande berör Filipstadsregionen och 
Kristinehamn. 

I arbetsmaterialet finns en lärarhandledning med Kommentarer till dokumen
ten och uppgifterna som är en kort beskrivning av innehållet i varje doktunent. 
Därefter följer ett detaljerat Förslag på arbetssätt till två av dossierns doku
ment. 

Avsnittet Historia och källor vänder sig direkt till eleven. Begreppet källa 
förklaras och dessutom rar eleverna en uppfattning om innehållet i olika arkiv i 

51 



landet. Till avsnittet hör övningsuppgiften Vad är en källa? där eleverna skall 
försöka skilja olika källor åt. 

Efter dokwnenten som radas upp i nwmnerordning följer Uppgifter till doku
menten. Rubriken och numret på varje dokwnent återfinns vid respektive uppgift. 
Uppgifterna är oftast indelade i två avdelningar. Den första avdelningen löser ele
ven med hjälp av dokumentet. Den andra kallar vi Forska vidare och syftar till 
fördjupning. Forska vidare-uppgifterna är av lite svårare karaktär. För att kunna 
lösa fördjupningsuppgifterna krävs bl a att man har tillgång till bibliotek som är 
utrustat rned lokalhistorisk litteratur. Alternativt att rnan har möjlighet att söka via 
internet. 

Dossiern är försedd med en Litteraturförteckning sorn ska tjäna som ett vik
tigt stöd för både lärare och elever. I slutet av dossiern redovisas dessutom en 
Källförteckning som i detalj anger ur vilka arkiv och källor handlingarna är 
hämtade. 

Arkiven, en viktig källa 

I våra välbevarade arkiv finns mängder av material som är användbart i under
visningen på många sätt. Det är viktigt och avgörande att lärare tillsammans med 
arkiven bereds möjlighet att upptäcka resurserna. Det är först efter att ha trängt in 
i materialet och lyft fram olika exempel, som man inser vilka möjligheter som 
bjuds. Vid en första granskning är det naturligtvis SO-ämnena som ligger närmast 
till hands för studier av lokalorienterat källmaterial. Men efter att ha bekantat sig 
med arkivhandlingar och lagt in pedagogiska värderingar tillsammans rned läro
planens strävandemål, inser man vidden av möjligheter. 

Först och främst säger den nya läroplanen att vi lärare skall undervisa efter ett 
historiskt betraktelsesätt i samtliga ämnen. Ett historiskt dokument speglar egent
ligen inte bara någonting rnan kan hänvisa till i ämnet historia. Det visar en liten 
del av den stora helheten som vi kallar samhället. Eleverna bör få perspektiv på 
samhället och kunna sätta in sig själva i helheten. Det är av central betydelse att 
det historiska betraktelsesättet genomsyrar samtliga ämnen i grundskolan. Därför 
är det inte svårt att motivera ett användande av historiskt källmaterial i undervis
ningen i sin helhet. 

Huvudsyftet med vårt arbete har varit att göra arkivmaterial tillgängligt så det 
passar in i undervisningen. Vi vill också visa att studier av lokalt källmaterial är 
viktiga för att eleverna ska förstå sin närmiljö och samhället i stort. Dessutom ger 
det inspiration till funderingar om framtiden. Vi pekar också på möjligheterna till 
användning inom flera ämnesområden. 

När arbetet inleddes i september 1996 togs kontakter med andra institutioner i 
landet där man bearbetar källmaterial för användning i skolan. Deras erfarenheter 
tillsammans med erfarenheter från min egen undervisning bestämde imi.ktningen 
och utformningen av dossiern redan från början. Studiebesök som gjorts under 
arbetets gång har varit betydelsefulla för det samlade resultatet. Framförallt blev 
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seminariet Arkiv och Skola, som hölls i Karlstad i februari 1997, en viktig vä.r
demätare för vårt arbete. 

Samarbete - ett måste 
Projektet hade redan från början en gedigen utformning. Jag skulle vilja samman
fatta styrkan i det hela med ordet samarbete. Framförallt har det varit viktigt att 
gö.ra projektet attraktivt för skolan genom att lärare varit verksamma för att ge
nomföra det. På så vis kan skola och arkiv nänna sig varandra på ett naturligt sätt. 
En förutsättning för en fortsatt framgångsrik verksamhet är att locka lärare till 
arkiven. I ett längre perspektiv ska man även utbilda intresserade lärare i konsten 
att använda sig av arkivens resurser. 

Vid projektstarten inleddes ett samarbete med högstadiet vid Fryxellska skolan 
i Swme. Två entusiastiska lärare vid skolan, Eva Sonebrink och Stig Jonsson, 
beslöt att i sin W1dervisning använda de arkivhandlingar som togs fram. Genom 
ett nära samarbete mellan skola och arkiv, kunde jag på plats följa hw· det som 
vaskats fram ur arkiven fungerade i undervisningen. Jag hade själv möjlighet att 
genomföra vissa arbetsmoment kring arkivhandlingarna med klasserna. Detta var 
viktigt för att kunna experimentera fram en riktig arbetsmetod. Efter varje lektion 
kW1de eleverna komma med synpW1kter på det vi arbetat med. Det var en själv
klarhet och en förutsättning för den fortsatta pedagogiska utformningen. 

Den största svårigheten under projekttiden har varit att bedöma hur mycket tid 
som behövs för att framställa dossiern. Att söka efter intresseväckande och rele
vanta dokument i olika typer av arkiv har tagit den största delen av tiden i an
språk. Parallellt med sökandet har uppgifter till de valda handlingarna utfonnats. 
Uppgifterna bearbetades vidare när innehållet i dossiern var slutgiltigt faststälJt. 
Lärarhandledningen växte successivt fram vid sidan av dessa moment, men ge
nomarbetades slutligt efter att dossierns innehåll i övrigt var helt klart. Handl.ed
ningen sammanställdes i samråd med de ovan nämnda lärarna vid Fryxellska 
skolan i Sunne. 

Sammanfattningsvis är mina erfarenheter från projektet Arkiv och Skolung
dom i Värmland mycket goda. Arbetet med dossiern har löpt enligt planerna och 
det material som tagits fram är både mångsidigt och varierande. Det är en upple
velse för mig som lärare att upptäcka vilka möjligheter arkiven ger när det gäller 
att använda källmaterial i m1dervisningen. 
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Det lilla i det stora 

Att arbe_ta utåtriktat inom SO-undervisningen på 
högstadiet. 

av Olle Nilsson 

Bakgrund 

Under vårterminen 1997 genomförde jag tillsanunans med två klasser i årskurs 8 
vid Sannerudsskolan i Kil, ett temaarbete om samhället Kils utveckling från 
1800-tal till 2000-tal. Syftet var att spegla ett Sverige i miniatyr med hjälp av 
samtliga SO-ämnen. Målsättningen var att förstå hur dagens samhälle uppkommit 
och utvecklats. Ett annat viktigt mål var att lära sig arbeta på ett forskande och 
undersökande sätt och vända sig utåt samhället för att hitta information. 

Vid presentationen tog jag upp kunskapsbegreppet i båda klasserna och ut
vecklade tillsammans med eleverna vad kunskap är och att man kan ha olika syn 
på begreppet. Vi kom bl a fram till att en typ av kunskap är att kunna söka sig 
fram till den rätta källan. 

Efter att ämnesområdena presenterats skötte klasserna själva indelningen i 
grupper och val av ämnesområde. Om två grupper önskat sig samma område re
sonerade vi oss fram till andra alternativ. Det var viktigt att alla kände sig nöjda 
med sina kommande uppgifter. 

Ämnesområden fastställdes enligt följande: 

1. Kommunen 
2. Kommunikationer 
3. Industri - handel - bebyggelse 
4. Folkrörelserna och föreningslivet 
5. Svenska kyrkan 
6. Skola, räddningstjänst, vård och omsorg. 

Grupperna bestod av fem till sex elever varav en gruppansvarig som skulle ha en 
ledande och sammanhållande funktion. Varje grupp skulle i slutet av projekttiden 
lämna in ett skrivet material omfattande minst fem sidor. En källförteckning 
skulle finnas i slutet av varje arbete. Samtliga gruppers material sammanställdes 
av mig och bildade underlaget till ett skriftligt prov. Dagbok skulle föras tillder 
arbetets gång. Eleverna fick också till uppgift att beskriva sin arbetsmetod i en 
rapport med ledning av sina dagboksanteckningar. Projekttiden var satt till tre 
månader. 
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Inledningsvis delade jag ut ett startmaterial till varje elev och grupp som jag kal
lade för "Det lilla i det stora". Det innehöll en betraktelse över samhället Kils 
utveckling där jag skissade de valda ämnesområdenas betydelse för vad samhället 
är idag. Jag ansåg det betydelsefullt att redan vid introduktionen börja medvetan
degörandeprocessen. Vidare bestod startmaterialet av en information till varje 
grupp med förslag på ideer, frågeställningar, material samt personer som kunde 
kontaktas. För varje grupp var det obligatoriskt att genomföra en intervju med en 
äldre person, som hade varit verksam inom respektive grupps ämnesområde. 
Klasserna hade redan tidigare fått en introduktion i intervjuteknik. För att alla 
elever skulle få samma möjlighet att träffa en äldre person kontaktades ett ser
vicehus samt ett ålderdomshem. Personalen hjälpte oss att finna lämpliga perso
ner för intervjun. 

Målsättningen med projektet var bl a att arbeta utåtriktat i samhället för att 
finna information. Därför tog jag på ett tidigt stadium kontakt med ledningsgrup
pen i kommw1en och presenterade mina ideer. Ett av mina önskemål var att för
lägga verksamheten till kommunhuset som ligger bara några hundra meter från 
skolan. Kommunens olika avdelningar har förgreningar till det mesta grupperna 
skulle arbeta med. Mina ideer togs emot på ett mycket positivt sätt och det dröjde 
inte länge förrän jag träffade på ett flertal föräldrar till mina elever. Jag fick som 
kontaktperson kommunens näringslivssekreterare, som skulle komma att fungera 
som spindeln i nätet för både mig och de olika grupperna. I kontakterna med 
kommunledningen fick jag iden att varje grupp skulle ha en kontaktperson inom 
sitt specifika ämnesområde. Eftersom jag var ensam lärare på två klasser kunde 
detta dels avlasta mig och dels ge eleverna mer. Man skulle på det sättet träffa 
andra människor än sådana som är verksamma inom skolan. Sedan gällde det för 
grupperna att söka upp sin kontaktperson och planera tider och verksamhet med 
denne. Jag fanns med vid första mötet som ett stöd för båda parter. Redan innan 
hade kommunen ordnat en introduktionsträff . Personal hälsade eleverna väl
komna, visade lokalerna och berättade lite om verksarnheten i stort. Vi anvisades 
lokaler i kommunhuset där vi kunde vistas både under och efter lektionstid. Bib
liotekspersonal deltog också vid detta möte. De presenterade bibliotekets möjlig
heter vad gällde information om lokalsamhällets historia och utveckling idag. Per
sonalen vid biblioteket var redan från början informerad om de olika gruppernas 
ämnesområden och vår gemensamma målsättning. Kommunbiblioteket kom under 
hela projekttiden att vara en viktig och naturlig mötesplats för flertalet grupper. 
Det välsorterade kommunarkivet vävdes också in i verksamheten. Där hade 
kommunarkivarien och jag på förhand plockat fram handlingar efter elevernas 
önskemål. Ett viktigt moment var att låta eleverna själva upptäcka vad som kan 
dölja sig i ett arkiv. Här avsatte jag en hel del förberedelsetid för att eleverna 
skulle få ut något av besöket. Dessutom besöktes en av grupperna av arkivarie 
Åsa Vålvik·från Folkrörelsernas arkiv i Karlstad. Hon informerade om förenings
verksamheten i Kil och visade exempel på material ur arkivets samlingar. 

56 



Jag hade som målsättning att följa varje grupp under rninst två lektioner under 
projekttiden. De gruppansvariga eleverna samlade jag regelbundet och blev på så 
vis insatt i både problem och glädjeärnnen som visade sig under arbetets gång. 

Vår fasta punkt blev i allt större utsträckning kommunhuset. Jag är övertygad 
om att det tillmötesgående och det intresse många vuxna visade för vårt arbete, 
kom att bli betydelsefullt för elevernas självförtroende att vistas ute i vuxenvärl
den. Eleverna blev stegvis medvetna om att varje liten pusselbit var viktig för det 
slutliga resultatet. Det ökade deras ansvarskänsla väsentligt. Här gäller det för 
läraren att stötta verksamheten där det behövs. Dessutom bör eleverna få kon
struktiv kritik och känna en positiv framåtanda. Här ska vi-känslan råda, den öm
sesidiga respekten och den gemensamma målsättningen. 

Mycket återstår att berätta om. Svårigheterna har varit många, alltifrån organi
sationen till genomförandet. Den organisation som råder på högstadiet tillåter 
egentligen inte ett sånt här arbetssätt. Även om läroplanen talar om utåtriktat, 
självständigt arbete så är det en mycket lång väg från dessa ord till ett genomfö
rande i full omfattning. 

Uppfylldes målet? 

Hur gick det då med vår gemensamma målsättning och vilka mål uppnådde vi? 
Vad jag kunde utläsa av skrivningen, från rapporterna och genom enkäten så 
upplevde eleverna att deras kunskap och förståelse om helheten hade ökat. De 
hade upplevt det som stimulerande att få ett ansvar och en viss frihet att lösa 
uppgifterna. Sättet att söka kunskap och ha en praktisk nytta av metoden upp
levde många som värdefullt. En del kände inte längre en maktlöshet inför sam
hället och politikerna. 

Här har samhället mycket att lära av resultatet av den attityd vi tillsammans 
fönnedlar till våra ungdomar. Vad vi väljer för språk, hur vi bemöter ungdomars 
frågeställningar och vad vi själva står för, har i hög grad betydelse för hur framti
den kommer att bli. 

Efter projekttiden, i slutet av maj, bjöd Kils kommun in båda klasserna, var för 
sig, till kommunhuset för högtidlig avslutning. Det bjöds på bullar, dricka och 
kaffe för den som så önskade. Tre chefer från korrununen deltog samt några kon
taktpersoner. En frivillig grupp från vardera klassen redovisade sitt arbete och 
lämnade sedan över det i skriftlig form till kommunledningen. Jag fäste mig fram
förallt vid det sätt på vilket en av cheferna talade. Jag tror att många elever kände 
den uppskattning som visades från kommunens sida. Samvaron avslutades med 
att minnesgåvor delades ut till samtliga elever. Detta var en avslutning som kän
des bra för alla. Vi kunde lämna projektet och så småningom terminen bakom 
oss, var och en med sina nyvunna erfarenheter. 
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Arkivens forskningsresor 

Ett samarbetsprojekt Arkiv-Grundskola i Jämtlands län 

av Lena Medin, Catarina Lundström och Kjell Hoffman 

Bakgrund 

Historieundervisningen har utvecklats mycket under de senaste åren. För att för
stå vår samtid måste historieböckerna spegla de generella dragen i historien. Un
dervisningen i historia speglar idag i högre utsträckning den sociala historien som 
beskriver hur människor levde i en gången tid. Den "vanliga människans" historia 
har ändå till stor del blivit dold för att istället ge utrymme åt händelser på de stora 
arenorna. 

Läroplanen anger att historieundervisningen bör bedrivas på ett sätt som gör 
det möjligt för eleverna att använda historiekunskaper som ett redskap. I större 
utsträckning utnyttjas idag resurser utanför skolans väggar för att på olika sätt 
levandegöra och konkretisera undervisningen. Ett exempel på detta samhällsan
knutna arbetssätt är att skolan arbetar tillsammans med kultminstitutioner av olika 
slag Läroplanen talar särskilt om att lyfta fram hembygdens historia och kultur 
samt att kritiskt granska olika källor. Här menar vi att arkiven på lokal och 
regional nivå har en mycket viktig uppgift att fylla när det gäller att presentera 
och dela med sig av det källmaterial man förfogar över. 

På lands- och föreningsarkiven finns orginalhandlingar, ot:Iyckta källor, som 
berör människors liv på olika sätt. Sådana handlingar kan till exempel vara bo
uppteckningar, sjukhusjournaler, kyrkböcker, föreningsprotokoll, husförhörsläng
der, sockenstämmeprotokoll och domböcker med mera. Där finns även t:Iyckta 
källor bevarade, bland annat skolböcker och författni.ngstryck. Landsarkivet i 
Östersund har källmaterial sporadiskt bevarat från 1300- talet och mer kontinuer
ligt från 1700- talet och framåt. Föreningsarkivet i Jämtlands län har material be
varat från mitten av 1800-talet och framåt. 

Genom att läsa en originaltext från 1800-talet f'ar man en stark närhet till h.isto-
1ien och till människor som levde förr. Att bläddra i äldre dokument blir praktiskt 
taget som att ha historien mellan tummen och pekfingret, det kan ge en smått 
svindlande känsla. 

Att ge grlmdskolebarn en möjlighet att arbeta med autentiska källor som rör 
människor och händelser i deras egen lokala närhet, borde skapa en närmare och 
djupare känsla för historien. Ett arbete med autentiska källor borde också leda till 
en aktiv arbetsprocess, med möjlighet att kritiskt granska, tolka och bearbeta in
formation. Att i grundskolan få möjlighet att ta del av material som ingen tidigare 
har tolkat, bearbetat eller skrivit om, är något helt unikt som många lärare borde 
vara intresserad av. Svårigheterna att sammanföra arkiven med grundskolan beror 
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till stor del på att delar av källmaterialet är relativt svårtillgängligt. Det kan vara 
svårt att läsa och förstå en handskriven 1600/1700- eller 1800-tals text, det 
svenska språket och handstilarna har förändras genom tiderna. 

Det här är bakgrunden till det studiematerial som utvecklats och nu finns att 
tillgå för Jämtlands läns alla grundskolor. Det är ett studiematerial som har tagits 
fram i ett samarbetsprojekt mellan lärare och arkivarier, ett material som vi gett 
namnet Arkivens forskningsresor (Landsarkivet i Östersund och Förenings
arkivet i Jämtlands län). Förutom att detta material kan innebära ett första möte 
med historiska källor för elever och lärare, kan det förhoppningsvis också leda till 
fördjupade studier k.ting en skolas omgivning och till elevernas hembygd. Kanske 
kan det också så ett frö till ett historiskt intresse som för stegen tillbaka till arki
ven för ett fortsatt forskande senare i livet. 

Genomförande 
Det studiematerial som vi tagit fram består av fem resväskor som fyllts med olika 
dokument från våra arkiv. I väskorna finns också kort med forskningsuppgifter, 
temakort, elevmappar, "nycklar" med avskrifter till svårlästa dokument, bläck
pennor, griffeltavla, fotografier, en lokal tidning från 1895 samt en lärarhandled
ning (se bilaga 1-4). Med väskan som utgångspunkt och inspirationskälla är det 
meningen att eleverna ska kunna arbeta tematiskt utifrån egna frågeställningar. Vi 
vill med det här studiematerialet erbjuda ett aktivt och forskande arbetssätt där 
olika traditionella ämnen kan integreras till en meningsfull helhet och där eleverna 
f'ar möjlighet att använda såväl skrift som bildspråk. 

Utvärdering 
I ett första skede under våren 1995, arbetade en lärare som deltagit i projektet, 
med en försöksväska. Lärarens dåvarande femteklassare forskade själva med 
källmaterialet som utgångspunkt. Arbetet gick över förväntan och väskornas inne
håll möttes av ett stort intresse från eleverna. Att det inte var så lätt att läsa de 
gamla dokumenten visade sig bli en spännande utmaning. Vi vuxna vill gärna till
rättalägga i all välmening, men barn vill ha klmigheter som kan utmana deras na
turliga vetgirighet. Att utforska dokumenten visade sig bli ett spännande detektiv
arbete som ledde till många intressanta frågeställningar hos barnen. Det är just 
detta som är poängen, nämligen att möta källor som ger upphov till nya frågor 
som i sin tur leder vidare till andra källor. Läroplanen föreskriver ett arbetssätt 
som ger utrymme åt elevers egna frågor, eftersom det är ur den egna frågan som 
ny kunskap och utveckling föds. 

Med utgångspunkt i erfarenheterna från prowäskan utformades 6 stycken lika
dana resväskor. Från hösten 1997 har dessa funnits tiilgängliga för skolor i Jämt
lands län. Skolorna får låna väskorna gratis mot en mindre depositionsavgift. 
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Väskorna har rönt ett mycket stort intresse, de har varit konstant utlånade sedan 
premiären i september 1997. Att döma av bokningslistoma har skolor från länets 
samtliga kommuner lånat väskorna Det är såväl mellan-, hög- och gymnasielever 
som har arbetat med materialet. I någon kommun har även elever på Kom Vux 
arbetat med väskorna. Under februari-mars har en mindre utvärdering gjorts uti
från dessa skolors arbeten Utvärderingen kan sammanfattas enligt följande: 

• Mycket spännande material, positiv respons från elever och föräldrar. 
• Teman som "Brott och Straff' och "Skola" var mycket populära. 
• Nra-material som vänder sig till alla elever och lärare. 
• Roligt att se gamla handstilar och pröva på att skriva med en "gammeldags" 

penna på" gammeldags" papper. 
• En tydlig och okomplicerad lärarhandledning som ger många tips på arbets

och redovisningsätt för den de som vill ta del av det. 
• Det borde finnas fler "nycklar" på svårlästa texter, dvs renskrifter på texter 

med svårläslig handstil. 
• Det borde vara mer forskningsmaterial kring skolan. Många elever är intresse

rade av att forska om hur det var i skolan förr. 

Utan att överdriva kan vi säga att projektet hittills varit en succe. Många arkivin
stitutioner, lärarhögskolor och lilmande institutioner har också uttryckt stort in
tresse för projektet och har i vissa fall inspirerats till liknade skolsatsningar. 

Fortsatt arbete 
Under våren 1998 kommer den lärare som deltagit: i projektet att resa runt i länet 
och presentera materialet för respektive kommuns skolors lärare. En inbjudan har 
nyligen skickats ut och vi hoppas på ett stort intresse så att vetskapen om att väs
korna finns att låna förankras hos skolorna i länet. 

Vi har nu för avsikt att gå vidare med detta projekt och allt eftersom utveckla och 
utöka samarbetet med länets skolor. Vi tror att denna studiemodell är både 
realistisk och nytänkande och därför värd att spridas, såväl i länet som i resten av 
landet. Vi har därför sökt nya projektmedel för att kunna producera en ny upp
sättning studiepaket som denna gång ska fokusera på 1900-talet. Här kan erfaren
heterna från 1800-talsväskorna utnyttjas till fullo. Genom att välja 1900-tal kan 
modernare och mer närliggande arkivmaterial utnyttjas. Stora och viktiga förete
elser som världskrigen och välfärdssamhället kan speglas i enskilda och konkreta 
dokument. Här kan också lyftas fram fritidens ökade betydelse i form av t ex 
idrott- och nöjesliv. 

Sammanfattningsvis vill vi i punktform argumentera för detta arbetssätt. 
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• Intresset för historia ökar när man utgår från närmiljön och får möjlighet att 
möta människor som funnits på "riktigt". 

• LokaUiistoria blir en demokratisk histo1ia om människor från alla samhälls
klasser. 

• Elever stimuleras att reflektera och ställa frågor eftersom det ej finns några 
färdiga svar. 

• Arbetet med historiskt källmaterial erbjuder ett problem- och processorienterat 
arbetssätt. Eleverna upplever att de själva erövTar ett område. 

• Läraren fönnedlar ej direkt ämneskunskap till eleverna, utan vägleder deras 
arbete genom att presentera relevanta källor. 

• Lokalhistoria underlättar arbetet med att utveckla ett historiskt tänkai1de hos 
eleverna i perspektivet då-nu-sedan. 

• Här finns goda möjligheter för arbetslag att integrera ämnen som historia, sam
hällskunskap, religion, svenska och bild. Man behöver inte begränsa arbetet 
med källmaterial inom historieämnets ramar, det finns nämligen underlag till 
skiivande inom skilda om.råden. Inte minst finns möjligheter till arbeten med 
novellskri.vande, språkets utveckling och sainhällets sociala förändringar vad 
det gäller no1mer, värderingar och livsvillkor. 

• Ett arbete med historiska källor som grund, ger stort utrymme för reflektioner 
och frågor hos eleverna. Här finns inga självklara svar, ingen tolkad, bearbetad 
och färdigskriven text, utan fragment likt pusselbitar som söker sig samman. 
Då krävs tanke och reflektion, historia blir en aktiv process. 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

Beskrivning av väskans innehåll 

1) Dokument 
Väskans kärna är ett stort antal kopierade och inbundna dokument som har häm
tats från Landsarkivet och Föreningsarkivet i Östersund. Sarrunanlagt 24 olika 
källor finns i väskan; allt ifrån fångrullor och sjukjownaler till gamla skolbetyg 
och idrottsprotokoll (se lista över innehållet). Det gemensamma för dokumenten 
är att de alla behandlar Jämtland-Härjedalen under 1800-talet. Dokumenten är 
autentiska, vi har ansträngt oss för att kopiorna ska vara så verklighetstrogna som 
möjligt. 

2) Temasidor 
Väskans innehåll är uppbyggt kring sju teman som vart och ett fått en egen tema
sida. Sidan är illustrerad med ett fotografi samt har en kort introducerande text i 
ämnet. I temasidan finns också angivet vilka av väskans dokument som är kopp
lade till temat ifråga. Här finns också förslag på kompletterande källor. 

Syftet med temasidan är att ge eleverna en introduktion och bakgrund till sin 
forskning. Temasidan kan användas för att förbereda det egna arbetet. Med hjälp 
av temasidorna kan eleverna exempelvis välja forskningsområde. Använd också 
den forskningsplan som ligger i mappen med kopieringsunderlag. 

3) Forskarlåda 
Lådan innehåller drygt 30 olika kort med förslag på forskaruppgifter. Korten är 
uppdelade i samma sju teman som det övriga materialet. Uppgifterna är tänkta att 
fungera som en "startmotor" för forskningsarbetet. Några elever kanske vill jobba 
helt fritt och formulera egna frågeställningar medan andra säkert vill ha förslag på 
konkreta arbetsuppgifter. 

4) Elevmapp 
Skolan har möjlighet att köpa elevmappar till självkostnadspris, 5 kr/styck. I 
mappen kan eleverna samla sina egna forskningsresultat. Här kan det också vara 
lämpligt att förvara sin forskningsplan, där man planerar och följer upp sitt arbete. 
Det finns även andra papper som ni kan kopiera till eleverna. 

5) Nycklar 
I lärarmappen finns något vi kallar nycklar. Det är renskrifter av några mer svår
lästa dokument. V år tanke är att läraren kan ha dessa till hands om eleverna "kör 
fast" vid inläsningen av dokumenten. Vi tycker dock att det är viktigt att man 
först provar att läsa. Det har ofta visat sig att elever läser äldre handstilar mycket 
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bra efter en stunds träning. I nyckelmappen finns även andra hjälpmedel för att 
bättre förstå några av dokumenten. 

6) Foton 
I väskan fums två fotografier hämtade från skolmiljöer. Tanken med dessa är att 
väcka inspiration, till novellskrivande, till eget bildskapande osv. På vår temasida 
finns dessutom ett foto som illustrerar temat. Dessa kan säkert också inspirera till 
skrivande m m 

7) Pennor och griffeltavla 
Det kan vara roligt att prova på att skriva med en fin reservoarpenna. Det ger en 
känsla av att skriva som på gammalt vis. Låt eleverna skriva en dikt, om skolan 
fön- eller något annat som väskan inspirerar till. En annan ide är att låta eleverna 
leta från välskrivna texter w· väskan som de kan kopiera (använd även den gamla 
stavningen). Det kan ge en känsla för hur språket förändrats. I elevmappen förns 
ett ark papper av lite finare kvalite. Det kan användas vid redovisning, till en ut
ställning osv. 

8) Utvärderingshäfte 
Vi vore mycket tacksamma om ni ville skriva några rader om 

- hur ni arbetat med väskan 
- vad ni anser om materialet, positivt respektive negativt, ideer för framtida 

väskor 
- vad arbetet med väska gett er? 

Vi skulle uppskatta om både lärare och elever kommer till tals i utvärderingshäf
tet. Med era synpunkter kan vi förbättra materialet och utveckla nya forskarväs
kor. Det finns planer på att göra 1900-talsväskor. 
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Bilaga 3 

Skola 

Aspås skola, klas 3-4, år 1922. Foto: Jämtlands läns museum. 

Skolan 
1842 beslutades att varje socken hade skyldighet att inrätta en skola för all 

barn, en så kallad folkskola. Tidigare hade endast funnits ett :fatal frivilliga skolor. 
Nu blev det skolplikt för alla barn. I första hand gällde det att lära sig läsa och 
skriva. Senare på 1800-talet infördes ämnen som tex matematik, naturlära och 
geografi. Barnen gick inte lika många år i skolan som idag. Redan efter 6 år eller 
mindre lämnade man skolan. De flesta tog plats någonstans, kanske som piga 
eller dräng. 

Nyckelord 
Reglemente 
Aga 
Handstil 
Folkskola 
Småskola 
Ämnen 
Läsebok 
Skoldag 
Rast/lek 
Skolfröken 
Kläder 
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Källor från Landsarkivet/Föreningsarkivet 
Från Hammerdals Kyrkoarkiv 
-Reglemente 1899 
-slaivprov 1868 
-Betyg 
Läsebok för småskolan, Stockholm 1884 

Övriga källor 
Uppslagsverk 
Litteratur 
Intervjuer med ä1dre personer om deras skolgång 



Bilaga 4 

Uppgifter - SKOLAN 

1. Tänk dig in i Ingeborg Larsdotters skoldag från 'tidig morgon till sen kväll. 
Använd dig bland annat av det skrivprov som hon gjort. Titta även i andra källor 
som rör skolan. Vad tror du hon skrev i sin dagbok. Skriv och rita en berättelse. 

Uppgifter - SKOLAN 

2. På 1800-talet skrev man snirkligt och fint, oftast med bläck. Låna en reservo
arpenna av din lärare och pröva själv att skriva som på 1800-talet. Titta i källorna 
om skolan och skriv av en av texterna. Kanske hittar du ord som stavas annor
lunda än idag. Du kan också skriva något eget, varför inte en dikt, med gammal
dags handstil på ett fint papper. 

Uppgifter - SKOLAN 

3. Titta på de två fotografierna från skolgårdar. Föreställ dig att du är ett av bar
nen, rita och berätta. Vad gör ni på rasterna, vilka lekar är du med på osv. 
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Bilaga 5 

68 

Exempel på några femmors elevarbeten 

lsabelle arbetade mycket imresscrnt med en bo11pp
tcckni11g efter hemmansägare Magnus Persson. Hon 
tog god tid på s ig och det rcsulterndc bl. a. i den hiir 
fina bilden och texten. Hon kom att ställa många 
frågor om gamla bruksföremåls anYändning, om 
yrken, bostäder och lcvnadsförh;\llandcn. 

LIV a:.M PöD .,, ~clll. ~ 
,\J..,:'" ~.~t;··~tt sf.~:~~:~ ~, 0c.~rf {t&1·i:!· 
P" (\.t.it 1.l(,Cl.t(. .<d:t. ... Ul( ~~ ~ ~\;,(f1l~ 
~r .... .C,r~•' o::h cl,.. <hL-. Vj'.-1 '.!':-t :)f\\J l;k,1 
,!ie):. fP ... ~·r..:. ~c ... ru.1 Jalt bulc .'\.~".i~. 
bk.f J.;r d~ :h J.rvJ •'l;1fl ucp~J fvJ. 
\\;r '(°'""f"\'" ,. .. ~r;'.I, ~J ~ ~,, .. c"~~~ 
'(i!lt\~~ ~ t:1\ koR't,l. 

Skolan blev också ett mycket populärt forskningsomriide. Någ
ra elever skrev smil noveller, härligt kryddade med fantasi och 
fakta, om hur det var att vara clel' på 1850-talct. 



Bilaga 5 

..... --:-··-~:~-· ~-:-..--·:-:-:-.--=! 
-i 

j 
..J 

- - --------·----- -----------------------·- ----

Brott och Straff blev ett mycket populärt forskningsomr~dc. Mnttins gjorde den hilr bilden och texten 
förcstiillnndc Annn-So!ia som dömdes till f.ingclsc för bnmnmord. nngrulln och dombok gav honom 
tillrlickligt med infom1ntion för ntl f3 en inblick i denna J.."·i1mns livsöde. Arbetet rcst~tcrade också i att 
jng och alln femmorna gjorde ett studiebesök p:i polishuset i Ostersw1d. Där fick de ber51tn om sin 
forskning och Sl.:illn frågor om nutidens brott och straff. 
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Projektet Röbäcks historia i multimedia 

av Inga Ransjö 

Bakgrund 
Röbäck ligger 4 km söder om Umeå och är en mycket gammal jordbruksby med 
intressant historia. Byn är numer en stadsdel i Umeå med modem villa- och rad
husbebyggelse och 2 500 innevånare. Byns historia finns dokumenterad i olika 
skrifter, byaprotokoll, uppteckningar och tidningsartiklar. Det finns två FLM
skolor i Röbäck. Den äldsta, Röbäcksskolan mer än 100 år, är renoverad och till
byggd och rynuner 180 elever varav 70 går på mellanstadiet i klasserna 4 - 6. I 
projektteamet ingår 5 mellanstadielärare. Den nya skolan, Linblomman, är ny
byggd sedan 5 år och berörs inte av projektet 

Syfte 
Att låta eleverna söka kunskap, intervjua bybor och beskriva viktiga händelser, 
seder och bruk i det gamla bondesamhället. Syftet är att sedan överföra resultaten 
till modern IT-teknik och skapa CD-rom och hemsida att användas i undervis
mngen. 

Genomförande 
Under läsåret 96-97 fick alla mellanstadieelever skiiftligt redovisa sitt arbete med 
byns historia. Eleverna arbetade åldersintegrerat i intressegrupper om 2-5. Ele
verna stimulerades genom kulturvandringar i byn, studiebesök och släktforskning. 
Gamla bybor med mycket intressant att berätta inbjöds till skolan. Eleverna fick 
själva kontakta länsmuseet, kommunen och folklivsarkivet. Det insamlade mate
rialet skrevs in på dator och sparades på diskett. Vid läsårets slut fanns artiklar, 
foton, släktbeskrivningar och intervjuer samlade som Röbäcks historia. 

Hästterminen 1997 ägnades åt att sovra materialet och redigera i olika rubrik
områden och vårterminen 1998 gav en konsult med kunskap om CD-romskivor 
goda råd och varningar. Eleverna utbildas i bildöverföring och scanning. Detalj
planeringen av presentationen fortsätter. 
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Övrigt 

Projektet är ett 3-års delprojekt i Umeå Kommun och finansieras av KK-Stiftel
sen Lärande Roller. Umeå Universitets pedagogiska institution är knuten till pro
jektet och genomför 10 seminariedagar i praktikforskning. 
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Hembygdens historia och samhälle 

av Klas-Göran Stehn 

Syfte och mål 
Här nedan följer en kort beskrivning av ett samverkansprojekt i historia, samhäll
skunskap och humanistisk fördjupning som vi genomförde vid Falkenbergs 
Gymnasieskola i tre SP3-klasser vårterminen 1996. 

Våra målsättningar med projektet var: 

I. att ge en kortfattad översikt över Hallands danska historia, alltså fram till 1645, 
2. att ge infonnation om arbetet på ett länsmuseum och vilken utbildning som 

krävs för detta, 
3. att ge eleverna möjlighet till en rejäl fördjupning inom ramen för Hallands se

nare historia och samhällsliv, 
4. att ge eleverna möjligheter att komma ut i landskapet och studera "på plats" 

och 
5. att integrera historia och samhällskunskap (samt visade det sig under projektets 

gång även humanistisk fördjupning). 

Genomförande 
Vi engagerade Eva Agrell från länsmuseet i Halmstad som höll en inledande 

lektion där hon dels talade om Hallands historia före 1645, dels talade om sitt ar
bete på museet och om vilken utbildning hon hade. Efter detta fick eleverna välja 
något av de ämnen som vi tidigare presenterat. Eleverna fick arbeta i par eller en
samma. Tiden de hade till förfogande var ganska rikligt tilltagen. Vi höll på med 
detta under 6 veckor i början på vårterminen. Vi lämnade mycket fritt för ele
verna att lägga upp sitt arbete. Vi valde ämnen dels med tanke på källäget dels på 
att eleverna skulle kunna göra egna forskningar i arkiv m m. 

Ett problem under arbetet var att eleverna inte hade lika mycket tid till förfo
gande. I och med att vi hade sammanhållna klasser läste vissa elever, de som gick 
på humanistisk gren, endast historia. De fick då välja ett renodlat historieämne 
och på dem kunde givetvis inte ställas samma krav på som de som även hade 
san1hällskunskap och humanistisk fördjupning. De elever som ville fick också 
använda sitt arbete som en del i sitt kommande specialarbete. 
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Redovisning 
Alla elever skulle göra en skriftlig rapport om sitt arbete. Vi hade dessutom pla
nerat en bussresa runt Falkenbergs närmaste omgivningar och där kunde eleverna 
guida de andra vid de olika stationer där vi gjorde uppehåll. De kunde även 
berätta i bussen under resans gång. På de elever som valde att redovisa muntligt 
under resan ställde vi inte så stora krav när det gällde deras skriftliga arbete. Un
der bussresan lämnades kompletterande information av oss lärare, men för abso
luta huvuddelen av informationen svarade eleverna själva. 

Erfarenheterna av projektet var över lag goda. Många elever lämnade in ut
märkta alster. Redovisningarna under bussresan fungerade perfekt även om tiden 
var något snålt tilltagen. Några elever var sjuka vid redovisningen och tack vare 
det kunde vi hålla tiden under rundresan. Detta innebar att punkt 11 under bussre
san fick utgå. Elevreaktionerna var huvudsakligen positiva. Att få arbeta med sin 
egen hembygd var uppskattat. Några grupper tyckte att tiden var lite väl tilltagen 
och att man tröttnade lite på sitt ämne. De flesta grupper var dock klart positiva. 

Nedanstående blad utdelades till eleverna under en lektion före projektets start: 

Hembygdens historia och samhälle 
Ett projekt i hi och sh i delar av SP3B, SP3C och SP3E. 

Inledning ti 9/1 1996 då Eva Agrell från Länsmuseet i Halmstad dels ger en all
män översikt över Hallands historia från 1645, dels talar om sin utbildning och 
sina arbetsuppgifter på museet. 

Därefter arbetar vi med fördjupningsuppgifterna, se nedan, under hi- och sh-tim
marna. Gruppstorlek: högst 2. 

Förslag till fördjupningsuppgifter 

I. Falkenberg som hamnstad.* 
2. Järnvägar i Falkenbergs kommun. 
3. Vägar i Falkenbergs kommun. 
4. Tullbron och andra broar genom tiderna. 
5. Stadsplanering i Falkenberg genom tiderna. Kartstudier mm. 
6. Stationssamhällena - när och hur uppstod de och vad hände sedan?* 
7. Turismen i Halland/Falkenberg. 
8. Skolor i Falkenberg.* 
9. Från fattighjälp till socialvård.* 
10. Laxfiske och annat fiske.* 
11 . Brandskydd och bränder i Falkenberg.* 
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12. Idrottsrörelsen i Falkenberg. 
13. Frikyrkorörelsen i Falkenberg.* 
14. Arbetarrörelsen i Falkenberg. 
15. Krnkmakerier i Falkenberg.* 
16. Tegelbrnk i Falkenberg. 
17. Stenindustrin i Falkenbergs kommun. 
18. Skofabriker och läderindustri i Falkenberg. 
19. Tidningar i Falkenberg.* 
20. Sjukvården i Halland/Falkenberg genom tiderna.* 
21. Jordbruket genom tiderna.* 
22. Mejerier i Falkenbergs kommun. 
23. Energiförsörjningen i Falkenberg genom tiderna.* 
24. Handel och hantverk i Falkenberg. 
25. Rättvisans tjänare i Falkenberg - förr och nu. 
26. Lanthandlare i Halland.* 
27. Ullared genom tiderna. (Kan utbytas mot något annat samhälle somt ex Mo

rup, Skrea, Vinberg, Ätran etc.)* (valda samhällen: Skrea, Köinge, Ätran Ulla
red och Okome.) 

28. Befolkillngsutvecklingen i Halland och Falkenberg - en analys. 
29. Hjuleberg genom tiderna.* 
30. Lindhult genom tiderna.* 
31. Forntida jordbmk. (Endast hmn-elever.) 
32. Kyrkor i Falkenbergs kommun. (Endast hum-elever.)* 
33. Hallands historia fram till 1645. (Endast hum-elever.) 
34. Hallands historia efter 1645. (Endast hum-elever.) 
35. Falkenbergs hus. (Endast hum-elever.)* 
36. Fornlämningar i Falkenbergs kommun. (Endast hum-elever.)* 

Egna förslag till ämnen välkomnas, även omformuleringar av ovanstående ämnen 
kan komma i fråga. Ämnet skall dock beröra Hallands län till sin största del. 

Som avslutning på arbetet planeras en bussresa till några av de företeelser vi stu
derat. Resan är planerad till to 15/2 kl 08.00 - 11.30. 

Redovisning: skriftlig och utskriven på data senast ti 27 /2 1996. 

951217/Ed, St 

* = ämnen som blev valda 

Vi lärare som arbetade med detta var Lis-Britt Eklund och Klas-Göran Stehn. 
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Ämnen som elever utformade själva var Sjöräddningen i Falkenberg, Från 
trästad till stenstad och Mostorp genom tiderna. 

Detta blad utdelades inför bussresan: 

Hembygdens historia och samhälle 
Ett projekt i hi och sh i delar av SP3B, SP3C och SP3E 

Studieresa torsdagen den 15 februari kl: 8.00-11.30. 

Arbetsplan 

1. Energiförsörjningen i Falkenberg genom tiderna. Fulco ger information i bus
sen. 

2. Laxfiske och annat fiske, Glommen. Ola ger information i bussen. 
3 . Energiförsörjningen i Falkenberg genom tiderna. Fulco ger information i bus-

sen, eventuellt ett besök i Bölse kvarn. 
4. Morups kyrka. Emelie och Kerstin ger information i bussen och i kyrkan. 
5. Lindhult genom tiderna. Veronica ger information i bussen och på platsen. 
6. Vinbergs stationssarnhälle. Karin och Anna ger information i bussen. 
7. Sannagård; fornlämning. Karin (SP3B) ger information i bussen. 
8. Hjuleberg genom tiderna. Charlotte S, Jenny K och Johanna Ö ger informa

tion i bussen och på Hjuleberg. 
9. Fornlämning mellan Arstad och Asige. Chatrine och Helene ger information i 

bussen. 
10. Hagbards galge, fornlämning. Chatrine och Helene ger information i bussen. 
11. Slöi.nge lanthandel. Sofie och Charlotte N ger information i bussen och i foto

museet på Tröingeberg. 

Vi hoppas på en givande studieresa, Ed och St. 
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Tvärhistoriskt Kulturkollage 

av Christer Funck 

Bakgrund 
Tvärh.istoriskt Kulturkollage är en tavla som bygger på en tidsaxel från år 1500 
och framåt. Aktuella historieämnen presenteras med bild på dess rätta plats. Tex 
presenteras Sveriges kungar i kronologisk ordning. Ett annat ämne är församling
ens kyrkoherdar. Dessa har ofta något förhållande till eleven eller elevens förfä
der. Bakgrunden är en nedtonad gammal karta över den aktuella regionen. 

Karesuando skolor använder dessa tavlor idag vid undervisning och ser det 
som ett ypperligt hjälpmedel i historieämnen. 

Hela tavlan är larninerad och fungerar som en whyteboard. Vid genomgång av 
andra historieämnen och lokalhistoriska händelser kan anteckningar göras och 
sammanföras med andra samtida händelser. 

Datastugan i Karesuando är ett kommunalt sysselsättningsprojekt i Kiruna 
kommun. Vi kan framställa material som anpassas lokalt enligt beställarens öns
kemål. 
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Lärarhandledning 
Materialet är lokalanpassat och består av väggplansch ca l 20x85 cm för klassfö
reläsning (skrivbar med whyteboard eller vattenlöslig penna) och elevark storlek 
A2. 

Huvudsyftet är att alltid utgå ifrån och koppla till någonting lokalt och av per
sonligt intresse för eleven. Inlärningen av den kronologiska ordningen sker visu
ellt vilket underlättar eventuella lässvårigheter. 

Tidsuppfattning 
Börja med att presentera väggplanschen och tidsaxeln på den. Markera elevernas 
födelseår tydligt på dess plats och därefter ditt eget födelseår. Låt eleverna ange 
födelseår till sina föräldrar samt far och morföräldrar. Om någon anger dödsår för 
sina förfäder kan man med fördel rita in hela livslinjen för att visa längden på lev
nadstiden i förhållande till elevernas. 

Händelsekronologi 
Ställ frågor om händelser i elevernas omgivning tex byggnader, olyckor mm och 
rita in på dess tidsmässiga plats. Berätta därefter om lokala händelser som inträf
fat före elevernas födelseår och markera på tavlan. Gå vidare med att presentera 
händelser på tavlan. 

Elevark 
Elevarken är till skillnad från väggplanschen avsedd för permanent text. Dessa är 
till för att eleverna får markera in sig själva och sina förfäder samt andra historie
händelser som berörs. Elevarken blir personligt utformade och blir en värdefull 
"rnindrnap" som eleverna får behålla. När nya historieämnen och händelser pre
senteras finns en klar referensyta med koppling till eleven. 
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Arbetsplan för hembygdsundervisning åk 7-9 

av Ann-Charlotte Emehed 

Bakgrund och mål 

Att undervisa i SO-ämnen med utgångspunkt från nänniljön är ett arbetssätt, som 
har många pedagogiska fördelar jämfört med traditionell undervisning. Jag 
använder nänniljön i vissa arbetsområden. Detta bar utvecklats till en arbetsplan 
för åk 7-9. Arbetsplanen innehåller följande ämnesområden: 

Släktforskning 
• Jägarsamhället 
• Bondesamhället 
• Lokal namngeografi 
• Skogsbruk 
• Jordbruk 

Kommunen 
• Hembygdsforskning 

Nordens historia 
• 2:a världskriget 

Målsättningen är att 

• öka kunskapen om hembygdens geografi, historia, näringsliv, kultur m m 
• använda problembaserad inlärning 
• använda IT som redskap 

Några arbetsområden 

Jägarsamhället. Vi läser jägarsamhället ur två aspekter: De första jägarfolken 
på jorden och de första jägarfolken i vår kommun. Eleverna utgår från frågeställ
ningen: "När kom de första mämuskorna till vår bygd?" De söker svar på frågan 
utifrån lokal litteratur. Vi läser om hur jägarfolken levde på platser som är be
kanta för eleverna. I arbetsområdet ingår en temadag vid en å, där det finns 
stenåldersboplatser och fångstgropar. Under temadagen f'ar eleverna praktiskt 
prova på bl.a. hällmålningar och matlagning i kokgrop. 

Bondesamhället. Liksom i föregående arbetsområde studeras bondesamhället 
ur två aspekter: Den första bofasta befolkningen på jorden samt den första 
bondebefolkningen i vår kommw1. Eleverna söker svar på frågan: ''När kom 
bönderna till nlin hembygd?" De studerar lokal litteratur. Arbetet dokumenteras i 
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form av en väggplansch, som visar när bönderna kom till olika områden i vår 
kommun. Planschen sitter sedan uppe i klassrummet, som en milstolpe 
historieundervisningen. 

Skogsbruk. Arbetsområdet har en lokal fördjupning med bl a en temadag. 
Skogsbolag och Skogsvårdsstyrelsen deltar i temadagen, som experter på olika 
stationer. Modernt skogsbruk, gammaldags skogsbruk, miljövård, urskog samt 
skogen som rekreationskälla är återkommande stationer på temadagen. 

Hembygdsforskning. Eleverna väljer ett ämnesområde inom närmiljön, som 
de vill studera djupare. Alla elever rar en gemensam arbetsplan med. 
Introduktion och ärnnesval. Hur jag söker kunskap om min bygd, redovisning 
samt tidsplan. Varje elev skriver sin egen arbetsplan som ska innehålla 

egna :frågeställningar 
• hur och var jag ska söka källorna 
• arbetsgång: studiebesök, intervjuer, arkiv mm 

dokumentation av intervjuer och foton enligt mallar från länsmuseet 
• redovisning av arbetsområdet 

Hembygdsforskningen redovisas i tre steg: 

1 Muntligt inför klasskamraterna genom studiebesök på de platser som eleverna 
forskat om. Eleverna är själva guider. 

2 Skriftligt genom utställning 
3 Skriftligt i form av hemsida. 

Mina egna funderingar 

För att arbeta utifrån närmiljön krävs att läraren har betydande kunskap om byg
den, men :framförallt att läraren är intresserad av arbetssättet. Museum, arkiv samt 
många människor utanför skolan har mycket material och kunskap att bidra med. 

Det är viktigt att vissa arbetsområden återkommer år efter år, för att bli förank
rade i den lokala arbetsplanen. 

Hembygdsforskning är ett stort arbetsområde. Det kräver samarbete med andra 
ämnen och lärare. Mycket av elevens arbete måste ske utanför lektionstid. Önsk
värt är att kunna handleda ca 15 elever. Detta har inte varit möjligt på vår skola. 
Grupperna har varit ca 25 elever/lärare. Eleverna lär sig bl a att ta egna initiativ, 
ta eget ansvar, arbeta självständigt och redovisa inför stor grupp. 

Under läsåret 1997-98 pågår hembygdsforskning som ett samarbetsprojekt 
mellan åtta skolor i Jämtlands län samt Länsmuseet. Dokumenten ska föras över 
till länsmuseet i Östersund. Elevarbetena ska i framtiden kunna läggas in i muse
ets minnesbank, för att därigenom bli tillgängliga för allmänheten. 
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