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Sammanfattning 

Denna uppsats bygger på att visa vikten av ett historiemedvetande i historieämnet med 
utgångspunkt från lokalhistoria. Mitt val av lokalhistoria är Forsmarks bruk i Norduppland.  

Att använda lokalhistoria i undervisningen kan hjälpa eleverna att förstå hur det lilla och personliga 
kan hänga ihop med det stora i det nationella och internationella perspektivet. Genom att titta på 
Forsmarks bruks historia kan vi se hur det passar in i det större perspektivet och hjälpa elever förstå 
och lära sig mer om historia. Det kan vara industriella revolutionen som vi studerar och då se hur det 
påverkade Forsmarks bruk och vad som hände med folket i bruket. Vart tog de vägen och vad 
jobbade man med efter Forsmark.  

Min utgångspunkt har varit Forsmarks bruk men även begreppet historiemedvetande i ämnesplanen 
i ämnet historia i gymnasiet. Jag har tittat på vad olika forskare säger om historiemedvetandet och 
vad de rekommenderar att man gör för att kunna ge elever förståelse för historiemedvetandet.  

Uppsatsens mål var även att försöka se vad elever lär sig mest av i skolan när det kommer till 
undervisningen. Är det så att man lär sig fakta lättast eller förstår de mer med en föreläsning och att 
läsa texter. Den frågan är svår att besvara och man kan dra många slutsatser från elevernas svar.  

Uppsatsen visar på att lokalhistoria är viktigt att använda och man kan tydligare ge elever en bild av 
vem de är och hur de spelar en roll i historien både i det lilla och i det stora perspektivet. Man kan 
inte ge elever full förståelse med bara fakta och föreläsningar om världen och Sveriges historia.  

Slutsatsen är att man kan använda lokalhistoria till att få eleverna att få en bättre förståelse för 
historiemedvetandet samt att man kan få eleverna att koppla samman händelser i lokalsamhället 
med det nationella och det internationella. Människan får en plats och vi kan se händelser och 
konsekvenser på ett tydligare sätt.  
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1. Inledning 

Att – som jag - ha förmånen att få jobba i ett brukssamhälle där man har historien inpå knuten är få 

förunnat och det får en att fundera på om vi faktiskt ser det vi har runtomkring oss. Vi ser oftast bara 

en vacker miljö och bara det ger oss en känsla av lugn och ro. Men man kan också ställa sig en rad 

frågor om vad som fanns där tidigare och vilka som bodde där? Vad gjorde de och vad hände som 

drev dem bort till slut. Allt detta är en bit av vår historia och något som kan hjälpa oss att förstå 

samhällets uppbyggnad idag, och ge oss svar på frågan vad som fick dessa samhällen att blomstra 

och varför så få bor i brukssamhällena idag. Ungdomar som växt upp i små samhällen har kanske 

kunskap om en del av detta, men det är långtifrån en självklarhet. Men den lokala historien, den 

historia vi har inpå oss kan, enligt min mening, öka förståelsen för att historia är ett ämne som berör 

våra egna liv och kan därför även bidra till ett ökat historiemedvetande som är ett av målen i 

ämnesplanen för historieämnet i skolan. Redan Marcus Tullius Cicero 106-43 f.Kr. sa ”Att förbli 

okunnig om ting som hände innan man var född är att förbli ett barn."1  Och kanske måste vi börja 

med att titta på var vi kommer ifrån och hur man haft det i våra egna områden lika väl som man tittar 

på resten av världen.  Kanske ger den ganska glömda lokalhistorien en chans till engagemang och 

förståelse av vad historien betyder för mig själv? 

1:2 Lokalhistoria och historiemedvetande 

Om man ser lokalhistorien som viktig till att förstå vad historien betyder för mig som individ kan det 

också vara en grund för historiemedvetandet. Vad är då historiemedvetande egentligen? Vad 

betyder det? Läroplanen säger tydligt att vi ska lära våra elever just det, historiemedvetande. I 

skolverkets ämnesbeskrivning för historia kan vi läsa  

undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt 
historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse 
av hur historia används… Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av olika tiders levnadsvillkor 
och förklara människors roller i samhällsförändringar  

                               skolverket 2011 ämnesplan historia 1b
                        

Det är alltså tydligt att vi måste reda ut vad läroplanen menar med historiemedvetande.  För att 

kunna lära våra elever detta är det ju först och främst vi själva som måste förstå vad det innebär. 

Läroplanen ger ingen klar definition, vi måste själva göra en sådan. Kanske är det bra när det kommer 

nya läroplaner så vi alla verkligen måste se över och reflektera över vad vi lär ut till eleverna som kan 

bidra till deras förståelse av deras egna liv och samhällets utveckling. Fakta i sig kan vara bra som 

                                                           
1 www.livet.se/ord/källa/Marcus_Tullius_Cicero/6  Hämtad 2015-02-27 kl.12.09  
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grund men det är kunskapen om de stora händelseförloppen och förståelse för hur historien kan 

påverka våra liv som är det som uppenbarligen måste till för att få eleverna att se och förstå världen 

idag.   

Tanken i läroplanen är alltså att det krävs någon form av historiemedvetande för att förstå världen 

idag. Historiemedvetandet, ska finnas med undermedvetet hos oss alla och det ska hjälpa oss att 

förstå och orientera oss i vår kultur och samhälleliga miljö. (Jag kommer att nedan, med hjälp av 

forskning i ämnet, försöka ge en tydlig definition av vad som ryms inom begreppet ).  

Min tanke, som jag vill pröva i den här uppsatsen är att lokalhistorien kan spela en viktig roll, och i 

det här fallet Forsmarks bruk i norduppland, när man som lärare vill grunda ett medvetande om 

historiens betydelse hos eleverna, men kanske också öka intresset genom att knyta an till den 

gripbara och näraliggande historien. Kanske borde vi därför börja med att titta på de miljöer vi lever 

i, samhällen och bruk vi har runt omkring oss, de som funnits i flera hundra år och bär med sig 

historien om hur människor levde. Detta är möjligt genom att de gamla husen står kvar med smedjor, 

verkstäder, stallar och boningshus. Museer finns etablerade på flera av dessa gamla orter och bruk 

som kan visa på föremål och kläder m.m. som visar hur människan levde och hur hårt de fick arbeta 

för att kunna försörja familjen. Detta är en outnyttjad källa av information som vi alltför ofta har inpå 

knuten och skulle kunna använda i skolans värld.  

1:3 Lokalhistoriens källkritiska utmaning 

Det är viktigt att ha en självkritisk medvetenhet om detta subjektiva moment, dvs. att jag har en egen 

koppling till Forsmark och känner mycket för det lilla samhället. Det är jag som entusiastiskt lyfter 

fram det jag tycker är viktigt i Forsmark och gör kopplingar till världen utanför. Miljön har så mycket 

att visa och hur den som visar upp det förhåller sig till den är ganska avgörande.  

 

1:4 Syfte  

Syftet med denna uppsats/rapport är att undersöka hur vi kan använda oss av historien, som omger 

oss i samhället där vi bor i, i denna uppsats handlar det om Forsmarks bruk. Min underliggande tanke 

är alltså att vi kan använda närområdet i undervisningen och frågan är om vi gör det, hur vi kan göra 

det eller om vi försummar vi att göra det? Om vi gör det - Hur upplever eleverna detta? Kan de se att 

läraren som jobbar på det sättet också jobbar med att skapa ett historiemedvetande hos dem? Jag 

vill se om eleverna kan få en ökad förståelse för historia och historiemedvetande genom satsningen 

på lokalhistoria. Lokalhistorien är historien om den plats vi bor på och det kan ge eleverna en 



5 
 

tydligare bild på hur man levde i det samhälle vi lever i idag. Lokalhistorien kan ge en närmre kontakt 

och skapa förståelsen vi vill att eleverna ska ha om omvärlden och en djupare syn på människan. Ett 

annat syfte är att undersöka om det är möjligt att andra ämnen drar nytta av och fördjupar 

medvetandet om historien hos eleverna. Min tanke är alltså att om vi som lärare kan jobba 

ämnesöverskridande och hjälpa varandra så kan vi kanske utveckla eleverna mer än när vi bara 

fokuserar på det egna ämnet. 

 

1:5 Frågeställning 

Min hypotes är som framgått att lokalhistorien är ett försummat område, som skulle kunna få en 

avgörande betydelse för att skapa ett ökat intresse för historia och historiemedvetande hos dagens 

unga i Sverige.  I den här uppsatsen vill jag visa hur lokalhistorien kan få ökad betydelse. 

 

För att nå syftet med denna uppsats har jag uppställt följande frågor: 

1. Hur kan man öka elevernas intresse för lokalhistorien i detta fall Forsmark? Kan detta i sin tur 

öka förståelsen för nationell och global historia?   

2. Hur kan ökad kunskap om lokalsamhället bidra till elevernas historiemedvetande? 

3. Hur kan historiemedvetandet förstärkas genom samarbete med andra ämnen?  

 

2. Avgränsning 

Jag har valt att fokusera på Forsmarks bruk i Östhammars kommun då det är där jag själv jobbar och 

guidar på somrarna. Det är en liten ort och det finns endast en gymnasieskola för max 140 elever, av 

dessa går c:a 70 på skolan i Natur eller Teknisk utbildning med profil energi. De är dessa som utgör 

min undersökningsgrupp.  Det hade varit av intresse att jämföra med gymnasielever i ett annat 

samhälle en liknande skola i närheten, men det har visat sig omöjligt att få hjälp med att nå ut till 

elever.  

Jag väljer att bara fokusera på Forsmarks Bruk och skolan som är belägen i bruket.  Bruket har funnits 

sen 1500-talet och alltid stått för sig själv i skötsel mm. Idag ägs bruket av Forsmarks Kraftgrupp AB 

och Östhammars kommun har inget med drift eller ägande att göra. Dock är skolan en kommunal 

skola men finansieras av Forsmarks Kraftgrupp AB.  
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2:1 Hur kan då lokalhistoria hjälpa oss att få ett bättre historiemedvetande? – vad säger 

forskningen?   

Staffan Hansson, professor i teknikhistoria vid Luleå tekniska universitet, talade på CETIS regionala 

konferens 16-17 februari 2005 i Luleå om varför lokalhistoria är så viktigt och på CETIS hemsida finns 

ett sammandrag från detta och där menar Hansson att alla kommer från en del av historien och att 

man kan genom att studera lokalhistoria få en större förståelse för vad som händer med sig själv och 

utveckla den egna identiteten. Hansson säger även att det ökar förståelsen för den miljön man lever i 

och det är ett sätt att få eleverna att få ett större intresse för historia i allmänhet.  

”- Allt som händer i det lilla har sitt ursprung någon annanstans, menar Staffan Hansson. Man kan 

alltid koppla det lokalhistoriska till en nationell och internationell nivå.”2 

Martin Alm skriver i sitt kapitel Historiens ström och berättelsens fåra i boken Historien är nu, om 

vikten av att förstå tiden. Förändringen över tid är det som är av vikt för en historiker samt 

berättelsen som gör att vi kan förstå förändringen. Alm menar genom Ricoeur att ”vår narrativa 

kompetens, det vill säga vår förmåga att uppfatta verkligheten i form av berättelser och med hjälp av 

narrativa begrepp som mål, medel, motiv och aktörer, är central för vårt historiemedvetande.” Alm 

menar att det är svårt att förstå hur elever ska kunna förstå historia utan berättelser. Självklart kan vi 

ge dem fakta utan berättelser och ge eleverna strukturer istället men kommer de att förstå allt lika 

bra då man utelämnar tidsdimensionerna.3  Det är detta som jag tycker att mina lokalhistoriska 

vandringar väl illustrerar, men som jag menar skulle kunna utnyttjas mycket mer metodiskt. 

Martin Alm säger vidare att identiteten hänger ihop med historiemedvetandet och berättandet och 

för att förstå varifrån vi kommer och hur det har gett oss vår identitet så måste vi lära oss om var vi 

kommer ifrån och hur de levde och arbetade, som fanns före oss. Då ligger det naturligtvis nära till 

hands att lära om den nära historien, lokalhistorien, som ger speciella identifikationsmöjligheter för 

individen.   

Det är det här som jag tror är viktigt med historia undervisningen i skolan, att vi får eleverna att se 

var de kommer ifrån och se hur det hänger ihop med dagens samhälle. Vi kan alltid lära ut fakta som 

eleverna lär sig utantill och den är viktig men utan att kunna sätta in den i ett större sammanhang 

kommer man inte att kunna förstå hur allt hänger ihop med sig själv och sin egen historia.   

                                                           
2 http://www.liu.se/cetis/konferenser/reg_2005_lulea_lokalhistoria.shtml  hämtad 2014-08-06 kl.10:30 
3 Karlsson, Klas-Göran, Zander, Ulf (red.) Historien är nu – En introduktion till historiedidaktiken andra uppl. Lund Studentlitteratur 2009 
s.257 

http://www.liu.se/cetis/konferenser/reg_2005_lulea_lokalhistoria.shtml
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2:2 Kan lokalhistorien bli en ingång till historiemedvetande? – Forsmarks bruk som tillämpning 

Min tanke är att pröva om och hur Forsmarks bruks historia kan leda eleverna i Forsmarks skolor till 

förståelse av hur den lokala historien hänger samman med nationell och global historia och hur de 

lokala händelserna, det historiskas skeende kan skapa förståelse för hur då, nu och framtid hänger 

samman. 

 

Forsmarks bruk växer fram i en brytningspunkt mellan nationella politiska och ekonomiska intressen 

och människors vardag utspelas följaktligen på en spelplan där helt andra intressen styr spelet. 

För att förstå detta måste man kunna se sammanhangen. Elevernas miljö gör det följaktligen 

nödvändigt att ge en bakgrund till detta särpräglade inslag i svensk historia som de uppländska 

bruken utgjorde och förstå hur den lokala historien hela tiden speglar den stora historien och hur 

därmed kunskapen om det näraliggande lokala kan göra de stora händelserna i histeorien begripliga. 

När man förstår dessa sammanhang har man också tillägnat sig ett historiemedvetande som kan 

förklara hur nuet uppstått ur det förgångna och styr det kommande. 

 

2.2.1 Lite bakgrund till Forsmark och dess historia 

Det är viktigt att ge en bakgrund till Forsmark eftersom jag vill utifrån denna bruksmiljö visa vad och 
hur man kan använda det till att ge eleverna en större förståelse för den nationella och globala 
historien.  

Forsmarks bruk ligger i norduppland bara 5 km från havet vilket är Östersjön och viken kallas 
Öregrunds grepen just där Forsmark ligger. Uppe vid bruket finns vattendrag som är orsaken till att 
bruket en gång hamnade här. Utan vatten är det svårt att driva hammarna i smedjorna. I Forsmark 
utformades tre dammar från detta vattendrag och man fick den så kallade stordammen, 
köksdammen och verkstadsdammen. Bredvid verkstadsdammen låg en smedja och uppe vid övre 
delen av köksdammen låg de andra.  

 

1 

2 3 
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Bild över Forsmarks bruk.4 

Nummer ett på bilden är Övre hammarsmedjan, den finns inte kvar idag utan är helt riven och det 
gjordes redan 1969. Nummer två på bilden är klensmedjan från 1799 som idag är turistinformation. 
Nummer 3 på bilden är Nedre Hammaren som man nu har rustat upp för att visa hur det såg ut en 
gång i tiden. Det var även här som man installerade en turbin 1899, då inte vattnet behövdes längre 
för att driva hammaren, för att få el till herrgården. Herrgården i Forsmark var den första privata 
bostaden i Uppland att bli elektrifierad. 5 

Men det var långt tidigare som man började med järnhantering i Forsmark. Redan på 1300- och 
1400-talet fanns lokala gruvhål i trakten där man bröt järnmalm för eget bruk då man behövde 
framställa verktyg av olika slag. Men på 1580-talet blir Forsmark vad man kallar Kronobruk och det 
var för att den svenska staten behövde säkerställa tillgången av järn och framställning av kanonkulor 
mm som behövdes till krigen som Sverige kämpade med ute i Europa. 6  

Det var dock inte så lönsamt att ha dessa kronobruk och det var Gustav II Adolf som arrenderade ut 
dessa bruk till bland annat valloner som kom till Sverige. Till Forsmark kom Gerhard de Besche 1624 
och arrenderade bruket tillsammans med Peter Rochet, Ewert Hoes och Welam Vervier av kronan. 7 

Till slut var det dock bara familjen de Besche som var kvar på Forsmark och man hade det i sin ägo 
fram till 1735. Det var ett tillfälle under den här tiden som gjorde det extra svårt att hålla det kvar i 
sin ägo och det var Rysshärjningarn sommaren 1719. Ryssarna kom och brände allt i bruket utom den 
gamla kyrkan och några uthus som man använde för att förvara manskap och djur i.  

Efter att bruket bränts ner fick man 8 års skattefrihet från staten för att kunna bygga upp bruket och 
järntillverkningen igen. Det tog ca 2 år så var man igång med järntillverkningen och man hade även 
börjat bygga upp bostadshusen igen. Det man inte satsade så mycket på var en herrgård. Man 
byggde en mindre träbyggnad till brukspatron och hans familj och istället vart bruket det som var 
viktigt. Det var kostsamt och med tanke på att man inte hade en storslagen tillverkning så blev det 
svårt för de Besche att behålla bruket och 1735 således det. 8  

Under några år fram till 1751 såldes bruket flera gånger och även den kända familjen de Geer som 
ägde Leufsta bruk stod som ägare till Forsmark. Det var Antoine de Geer som även ägde Österbybruk 
vid samma tid som stod för ägandet. Han satsade dock mycket mer på Österbybruk och det blev 
inget över för Forsmark och det såldes till slut. 9 

De som kom att köpa Forsmark efter det var handelsföretaget Jennings & Finlay. Robert Finlay och 
Frans Jennings. Den sist nämnda hade redan tidigare pengar investerade i bruket då han gett Antoine 

                                                           
4 http://corporate.vattenfall.se/om-oss/var-verksamhet/var-elproduktion/forsmark/lokalsamhalle-och-sponsring/forsmarks-bruk/ 
5 http://corporate.vattenfall.se/om-oss/var-verksamhet/var-elproduktion/forsmark/lokalsamhalle-och-sponsring/forsmarks-bruk/ 
6 Attman, Artur, Barraclough, K.C., Ekman, Wilhelm, Molander, Bo, Nisser, Marie, Norrby, Jonas, Samuelsson, Kurt, Forsmark och 
vollonjärnet 1987, sid.28 
7 Ibid sid. 29ff 
8 Ibid sid. 51ff 
9 Norrby, Jonas När Forsmark brann 1984, sid. 101 
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de Geer förlagslån och när han inte kunde betala tillbaka kunde han stiga in och ta över bruket. Detta 
skedde 1751.10 

Året efter var det år som Frans Jennnigs började sitt samarbete med Robert Finlay som var från 
Skottland, Jennings själv var av Engelsk härkomst. Frans Jennings dog 1754 och hans som John tog 
över hans plats i företaget.  Tillsammans började de nu bygga upp ett omfattande järnbrukskomplex. 
De köpte flera närliggande bruk och även bruk i Hälsingland, Västerbotten och Finland.  

Alla dessa bruk som inköptes gjordes så genom lån och man trodde att det skulle gå bättre med 
järnproduktionen än vad det gjorde och det blev en ekonomisk kris och 1762 gick företaget inte 
längre att rädda och Finlay och Jennings gick skilda vägar. När man delade på sig hade en del bruk 
redan sålts av men man ägde fortfarande Gimo bruk och Forsmarks bruk. Gimo gick till Robert Finlay 
och Jennings stannade på Forsmark.  

Jennings fortsatte satsa på Forsmarks bruk och för att göra det mer lönsamt byggde han om en av 
smedjorna till tysksmide istället för vallonsmide vilket kräver två härdar, rackarhärden och 
smedhärden, vilket visade sig mycket bra för ekonomin då det halverade arbetskostnaden samt 
sparade mycket på träkol och tackjärnsförbrukningen. Dessa försök var mycket lönsamma och under 
en period la man även om produktionen vid den andra smedjan till tysksmide.  

Under denna tid byggdes även den gamla herrgården upp och den stod klar 1765. Hittills hade man 
bott i den enkla träherrgården som man byggde efter att Ryssarna bränt bruket. Men när den gamla 
herrgården som den i dag kallas var klar brändes den av trä ner och inget finns kvar av den idag. Men 
redan 1765 när herrgården stod klar fanns en ritning av en ny herrgård som var större och kunde 
tävla mot Leufsta och Österbybruks stora fina herrgårdar med flyglar på sidorna.  

Den gamla herrgården var för liten ansåg John Jennings redan innan den var klar och lät därför rita en 
ny större och det som var nytt med denna var att det istället för flyglar hade en tredje våning och det 
var något som ingen av de närliggande herrgårdarna hade. Anledningen till att man valde detta 
istället för flyglar var att marken runt var sank och man kunde inte bygga de tänkta flyglarna. En stor 
borggård anlades framför som kunde ta emot alla besökare. Men tyvärr fick inte John Jennings se 
detta klart.  

Jennings dog 1773 året innan den nya herrgården stod klar. Han fick ett slaganfall i köket i gamla 
herrgården och det blev hans fru Hedvig Plomgren som hon hette innan hon gifte sig som fick 
färdigställa den nya herrgården. Sex år senare avled Hedvig och barnen fick det svårt att betala 
räntorna på lånen som John Jennings och Robert Finlay hade tagit 1755-56 och man tvingades sälja 
bruket på bankoauktion. 11 

1781 såldes Forsmark åter igen och det var Samuel af Ugglas präst sonen från södra Dalarna som 
genom en kontakt med kungen Gustav III gjorde en snabb karriär. Han stöttade Kungen och var en av 
hans rådgivare i alla år. Samuel Uggla som han hette från början utbildades till jurist vid Uppsala 
universitet och var klar redan som 19 åring. 1788 blev han landshövding i Stockholm och han blev 
adlad redan 1772. Han gifte sig men Carolina Wittfoth från Gysinge bruk och kunde genom sin svärfar 

                                                           
10 Attman, Artur m.fl.  Forsmark och vallonjärnet, 1987 sid. 57 
11 Attman, Artur m.fl.  Forsmark och vallonjärnet, 1987 sid. 54ff 
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låna pengar till att köpa tillsammans med sin svåger Forsmarks bruk 1781. Ganska snart efter köpet 
kunde Samuel Af Ugglas köpa ut sin svåger och stå som ensam ägare till bruket. 12 

Produktionen på Forsmark fortsatte som tidigare men inte under översyn av brukspatron själv. Han 
utsåg istället en bruksinspektor och en brukskamrer som skötte översynen av bruket. Bruksparton 
själv vistades mesta delen av tiden i huvudstaden p.g.a. de många uppdrag som han där. Det som 
gjorde produktionen svårast i Forsmark var tillgången på träkol och de allt mer sinande skogarna i 
norra Uppland.  

Då man fick allt större problem med att förärva träkol inköptes Männäis masugn i Finland som 
genom detta åter igen kunde kopplas till Forsmark. Det var där i Finland och i Bärkinge, som ligger 
bara 6 km från Forsmark, som tackjärnet smiddes för Forsmark. Dock gjorde fredstrakten i 
Fredrikshamn att man inte fick äga eller ha egendomar i Finland och därför måste ett annat sätt lösa 
behovet av tackjärn och man köpte Harnäs bruk som låg vid Gälvebukten. Under 1700-talet och in på 
1800-talet fanns nästan ingen skog uppe i norra Uppland då allt använts upp till järnbruken. 
Tackjärnet från Harnäs försåg Forsmark i nästan 60år. 13 

Samuel af Ugglas dog 1812 och redan innan sin död hade han gjort Forsmark till ett fideikommiss 
som betyder att bruket inte fick styckas upp och skulle alltid ärvas av den äldsta sonen och i det här 
fallet Samuel af Ugglas äldsta son Per Gustaf af Ugglas. Under Per Gustaf af Ugglas tid var exporten 
av järn mycket bra och priserna på vallonsmitt stångjärn ökade 1827 avsevärt och förblev så fram till 
1880-talet. Det som kom att skilja driften av bruket åt från Samuel af Ugglas tid var att Per Gustaf af 
Ugglas själv kom att driva bruket. Som 30åring tog han avsked från militären där han var överste och 
ägnade sig istället åt att driva bruket. Några pengar satsades inte direkt på vallonbruken utan man 
fortsatte med sin produktion. Stångjärnet sålde sig själv utifrån bra kvallitet.14 

Per Gustaf af Ugglas dog 1853 och hans äldsta son Ludvig af Ugglas tog över fideikommisset. Han 
gjorde även han karriär inom det militära och var ganska egensinnig enligt berättelser från bruket. 
Han ska en gång ha hållit kvar sin bataljon efter övning med regementet ytterligare en vecka då han 
ansåg att de inte var färdigutbildade och även om han ska ha betalat för detta ur egen ficka så fick 
han ta avsked från armen. Ludvig af Ugglas dog 1880 och året därpå dog även hans fru. De hade 7 
barn varav fyra var söner men ingen dem var lämpad att driva bruket. Det man gjorde nu var att 
kontakta Hugo Tamm som var gift med en av Ludvig af Ugglas döttrar. Han var en av huvudägarna i 
Österby-Strömsbacka bruksföretag som 1869 hade inköpt Aktiebolaget Iggesunds bruk. Man 
förhandlade fram ett avtal där man i Forsmark ville sälja Harnäs Bruk samt de delar man hade i 
Dannemora gruva samt de lager av malm, tackjärn och stångjärn man hade i bruket och sist men 
långt ifrån minst Forsmarks vallonsmide med stämpel F. 1881 undertecknades detta köpeavtal och 
Forsmarks bruk som producenter av vallonjärn var över. Dock slutade inte hammarna riktigt än i 
Forsmark men det var inte vallonsmide man utförde utan legotillverkning för Österbys räkning.  

1884 efter 270 års tillverkning av järn blev Forsmarks bruk ett familjebolag och Ludvig af Ugglas, son 
till den äldre Ludvig af Ugglas, var des fideikommissarie som disponent. 1893 lät man uppföra en 
mindre sulfatfabrik i Johannisfors bara 4 km från Forsmark. Detta gjordes för att man ville satsa på 

                                                           
12 Ibid sid. 58f 
13 Ibid Sid 59 
14 Attman, Artur m.fl. Forsmark och vallonjärnet 1987. Sid 59ff 
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någonting nytt och med de stora skogsegendomarna som man hade i bruket.15 Denna fabrik brann 
ner på 1930-talet och vissa säger att det var ett av de första försäkringsbedrägerierna men av detta 
finns inga bevis. För företaget hade då börjat gå dåligt vid denna tid vilket gav näring åt ryktena och 
man kunde heller inte hitta några orsaker till varför det skulle ha brunnit ner.   

 

Vad hände sen kan man fråga sig. Ulla af Ugglas var den sista att bo på herrgården och driva bruket. 
Detta gjorde hon fram till 1975 då hon och hennes son sålde Forsmarks bruk till Forsmarks kraftgrupp 
AB. Kraftgruppen vill förvärva mark nere vid vattnet för att uppföra kärnkraftverken som man 
planerat att bygga och närheten till vattnet var viktigt. Man hade kontaktat Ulla af Ugglas om detta 
och det skulle gå bra till en början att få köpa mark men sen ändrade sig Ulla af Ugglas men efter ett 
tag var det någon som sa till kraftgruppen att man skulle erbjuda sig att köpa hela bruket istället och 
då gick köpet igenom. Ulla af Ugglas hade investerat mycket tid och pengar till att återställa bruket 
till dess forna glansdagar men pengarna räckte inte till.  

Genom försäljningen av bruket kunde hon säkerställa brukets fortsatta liv och hon ställde även krav 
på att man på kraftgruppen skulle underhålla bruket och rusta upp så det inte skulle förfalla. Ulla af 
Ugglas bodde kvar på herrgården till 1978 och bara några veckor efter att hon flyttat till ett 
ålderdomshem avled hon. Idag driver Forsmarks kraftgrupp bruket och man har guidade visningar av 
herrgården två gånger i veckan samt bruksvandringar i bruket där man berättar om allt detta. Jag 
själv är en av dessa guider och har därigenom kommit att se mer vad lokalhistorien har att ge och hur 
man kan koppla ihop olika händelser i bruket med vad som hände i resten av Sverige och världen. Ett 
exempel på detta kan vara industrialiseringen eller kronobruken och deras betydelse för krigen på 
1500- och 1600 talen.16   

Det är mycket som händer i Forsmark under den tid det fungerar som ett järnbruk och om vi nu tar 
och ser på det som händer mot resten av Sverige och omvärlden så finns det tydliga jämförelser att 
göra. Under 1500-talets senare del när Sverige för många krig ute i Europa behövs mycket järn för att 
betala med men också att tillverka vapen och andra tillbehör som kanonkulor. Kronan satsade då 
pengar på att modernisera och höja produktiviteten på bruken de tog över. Men vad händer när 
kronan inte längre kan satsa på bruken, när lönsamheten försvinner? Man hittar andra som kan 
investera i våra svenska bruk, dvs. Europeiska pengar. Ekonomin i Sverige är inte den bästa i början 
av 1600-talet men desto bättre i t.ex. Belgien där man gärna flyttar upp sina investeringar till Sverige. 
I och med detta kommer de Vallonska smederna hit och man får vallonsmidet och en lönsam 
verksamhet.  

Återigen ser bruken ett uppsving och lönsamheten är mycket god. Ett kilo järn var mer värt än ett kilo 
guld på den här tiden.17 Bruken blomstrade och Sverige med i och med den export som ger 
skattepengar. Men under 1700-talets senare del ser vi en tydlig minskning i välfärden i Sverige och 
även då i Forsmark. Man investerar ingenting i bruket från 1780-talet utan man fortsätter med det 
man kan och lever på bra råmaterial som man producerar. Många andra bruk fortsätter satsa pengar 

                                                           
15 Idid sid. 61ff 
16 Jansson, Anders Bebyggelsen Forsmarks bruk 1990. Sid. 44 
17 http://www.visitforsmark.se/sommar/om-forsmark/forsmarks-bruks-historia/ hämtad 2015-02-03 kl.10.44 

http://www.visitforsmark.se/sommar/om-forsmark/forsmarks-bruks-historia/
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och uppdaterar sina smedjor mm så man kan svara på efterfrågan som ökar men priserna sjunker 
och det är svårt att slåss med de stora tillverkarna.   

Under 1800-talet kommer industrialiseringen till Sverige. I Europa har den redan tagit fäste men det 
dröjer lite innan Sverige och Norge får sin.  

Många flyttar från Forsmark in till städerna och lämnar bruket åt sitt öde men en del stannar och 
försöker få Forsmark att gå runt. Med industrialiseringen vill man i städerna satsa på snabb 
produktion och lägre priser. I Forsmark kan man inte följa utan man börjar inse att man inte kan 
hänga med i utvecklingen längre. Från 1884 har man upphört med järnproduktionen i Forsmark och 
en era av självförsörjning åt som mest 1200 personer var över.18  

   

2:3 Begreppen i tidigare forskning.  

Att förstå historiemedvetande och göra det begripligt  

För att nå syftet med uppsatsen måste vi reda ut frågan vad historiemedvetande är, ett begrepp som 

förblir oklart även i läroplanen, och hur historikerna ser på det. Hur förklaras det och hur uppfattar vi 

vad det egentligen betyder och vilken innebörd har det? För att kunna gå vidare med uppsatsen 

behöver vi se hur några författare i ämnet historia ser på historiemedvetandet som begrepp.  

I Historien är nu – en introduktion till historiedidaktiken av Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander (red.), 

med flera med författare säger Martin Alm i sitt kapitel Historiens ström och berättelsens fåra, 

historiemedvetande, identitet och narrativitet att historiemedvetandet, identitet och berättelser hör 

ihop. Vi är alla en del utav historien även om vi har ändrats över tid. Vi är inte samma person som vi 

var när vi föddes, vi har fått nya intryck och lärdomar med oss och det gör att vi som personer 

utvecklas.  Det samma med berättelser, de ändras de med över tid, man lägger till och ändrar 

innehållet men de hör till ett större sammanhang ändå, menar Martin Alm. Alm säger även att ”en 

händelse som i och för sig är den samma kan få olika betydelse genom att ingå i olika berättelser”19.  

Det här är komplicerade samband, som eleven inte utan vidare kan se, det kräver källkritiskt 

medvetande och förståelse för tolkningars samband med omgivande kontext.  Där blir det lärarens 

roll att sätta in händelsen i rätt kontext och få fram budskapet till eleverna, det är inget som de själva 

klarar av ännu.  Det är också grundläggande för historiemedvetandet.  

Enligt Alm är historiemedvetandet en sammankoppling av förfluten tid, nutid och framtid. Klart är att 

man inte behöver en berättelse för att skildra en händelse, man kan använda sig av strukturer eller 

att undvika berättelser och mer fokusera på fakta runt en händelse istället men då tar vi bort tiden, 
                                                           
18 Attman, Artur m.fl. Forsmark och vallonjärnet 1987. Sid.61ff 
19 Karlsson, Klas-Göran, Zander, Ulf (red.) Historien är nu – En introduktion till historiedidaktiken andra uppl. Lund Studentlitteratur 2009 
s.256  
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från historian.20 Då försvinner också möjligheten att utveckla ett historiemedvetande, vilket är knutet 

till tiden och vår upplevelse av hur det förgångna, nutiden och framtiden hör samman. 

 Vi måste förstå hur saker och ting hänger ihop för att se först deras samband med det som händer 

idag. Vi måste kunna möta framtiden genom att förstå nutiden.  Det en historiker studerar är 

förändring över tid och därför blir berättelsen viktig för att vi ska förstå tiden och även 

historieskrivningen. Enligt Paul Ricoeur som Alm tar upp som en viktig aktör i diskussionen är det 

narrativa och vår förmåga att uppfatta berättelserna av stor vikt för vårt historiemedvetande. Att vi 

kan koppla ihop dåtid, nutid och framtid ger oss ett historiemedvetande enligt Alm. 21 Som jag ser det 

kan den nära historien inrymma berättelser som verkligen berör eleverna och får dem att se de 

samband i tiden som är avgörande för historiemedvetandet enligt Alms tolkning. Min tanke är att 

denna komplicerade termen undersättas om man tar en avstamp i lokalhistorien. 

 Vi har konstaterat att Alm framhåller vikten av tiden för historiemedvetandet och detsamma kan 

sägas om Klas-Göran Karlsson i hans kapitel i Historiedidaktik: begrepp, teori och analys. Karlsson 

menar att alla har vi historiemedvetandet inom oss och det är mer en ”mental process genom vilken 

den samtida människan orienterar sig i tid, i ljuset av historiska erfarenheter och kunskaper, och i 

förväntning om en specifik framtida utveckling.”22  Tiden är av vikt när vi tittar på 

historiemedvetandet och de flesta människor reflekterar nog över varför saker sker och vad de har 

för kopplingar till det förflutna och hur det kommer att bli i framtiden. Men det blir då lärarens 

uppgift att göra den processen mer medveten och att koppla den till en källkritisk medvetenhet. 

I samma bok skriver Bengt Nilsson i sitt kapitel Att undervisa i historia – villkor och problem i 

gymnasiet om problemen att kunna undervisa och ge alla samma förutsättning. Man kommer till 

gymnasiet med väldigt olika förkunskaper och det gör det svårt för lärare att bara fortsätta 

undervisningen. I detta kapitel ger Nilsson ett exempel på hur man kan testa elevernas förmåga att 

avläsa vad som egentligen hände. Han visade elever i årskurs 3 på gymnasiet på en händelse som 

utspelade sig 1360 i Kalmar. En kvinna låg för döden och hon var gravid. Hennes man beslutar då att 

ett kejsarsnitt ska utföras på kvinnan och detta bevittnas av flera personer skriftligt. Barnet döps 

direkt och avlider strax därefter. Mannan ärver då kvinnan eftersom deras son dog och det genom 

vad man kallar bakarv. Eleverna får ta ställning till berättelsen. Vad tycker eleverna om detta? Vad 

kommer de att förstå av denna berättelse. Eleverna pratar sinsemellan och kommer till slut fram till 

att de behöver mer information om medeltiden för att kunna förstå situationen. Vad Nilsson säger 

                                                           
20 Karlsson, Klas-Göran, Zander, Ulf (red.) Historien är nu – En introduktion till historiedidaktiken andra uppl. Lund Studentlitteratur 2009 
s.256 ff.  
21 Ibid s.256ff 
22 Ibid s.49 
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med detta är att det är svårt och näst intill vanskligt att dra slutsattser på för lite information. Man 

behöver se till hela händelsen och förloppet. Man behöver ge information om hur samhället och 

världen fungerade då en händelse utspelade sig.23  Testen gör det tydligt, vilket även tidigare 

framgått, att man för att skapa ett historiemedvetande måste ha kunskap om ger såväl tiden som 

och rummet i vilket en händelse utspelas. Med denna tes kan man tydligt se att man kan lättare få 

eleverna med sig när man börjar med något litet för att sen bygga på till det lite större nationella 

delen för att sen ta sig hela vägen till världen och se samband och konsekvenser av det lilla. Det är så 

jag vill lyfta fram lokalhistorien, den nära historien som en grund för att förstå de större 

sammanhangen.  

Gemensamt för dessa författare är att de alla ser till tiden som en utgångspunkt för 

historiemedvetandet, men att de också framhåller att vi måste förstå det som ligger runt omkring, se 

samband och inte bara fakta. Historiemedvetandet innebär slutligen att vi ser relationerna mellan 

dessa förflutna skeenden och vår samtid och utifrån de också kan se linjerna in i framtiden.   

 

2:4 Metod   

För att nå mitt syfte att visa på lokalhistoriens betydelse för historieintresset och historiemedvetande 

kommer jag att arbeta med enkäter och intervjuer. För att se hur eleverna upplever det ska en 

enkätundersökning göras bland dem. Att en enkätundersökning görs är för att få kvantitativt 

underlag att analysera istället för djupintervjuer som tar lång tid och där färre svar kan fås. En orsak 

till att en kvantitativ undersökning görs kan förklaras med Staffan Sutkáts beskrivning på vad 

kvantitativ står för; vilket är att undersökningens syfte är att få in mycket data för att finna mönster 

och med det kunna förklara och dra mer säkra slutsatser.24 I denna undersökning är det viktigare att 

kunna se ett större urval och få fler svar att lägga mot teorin att lokalhistoria är en viktig 

utgångspunkt i undervisning.  Dessutom behövs ett större urval för att få underlag för ett mer 

analyserande svar. I enkäten har inte frågan om kön tagits upp då genusperspektivet inte ska styra 

vad elever har svarat. Det ska kunna bedömas bara utifrån svaren och inte kunna lägga in någon 

antydan om det är en tjej eller kille som har levererat svaret. Enligt Stukát ska man bara ha med kön 

som ett urval om man tror att det har ett avgörande för svaren.25 Eleverna som kommer att besvara 

dessa enkäter är natur- och teknik elever. Anledningen till att dessa elever har valts ut är att skolan 
                                                           
23  Karlsson, Klas-Göran, Zander, Ulf (red.) Historien är nu – En introduktion till historiedidaktiken andra uppl. Lund Studentlitteratur 2009 
s.273 ff.  
 
24 Staffan Stukát Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap Lund Studentlitteratur Andra upplagan 2005,2011 s. 35 
25 Ibid s.64 
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endast har dessa utbildningar och då blir det ett naturligt urval.  Jag använder mig även av frågor i 

samband med genomförda bruksvandringar och noterar då svar och spontana reaktioner i samband 

med dessa. För att komma fram till hur lärare ser på historiemedvetandet och möjligheten att 

samarbeta kring begreppet kommer djupintervjuer att göras med lärare på Forsmarks skola, en 

historielärare och en svensklärare.  Resultatet av mina undersökningar sammanställs med tidigare 

forskningsresultat.  

De frågeformulär som utformats för eleverna klasser 1-3 på gymnasiet i natur- och 

teknikprogrammet har till syfte att lyfta fram inställningen till ämnet, ämnets upplägg och deras 

medvetenhet om de historiska begrepp som ämnesplanen betonar. Eleverna läser i stort sett samma 

kurser förutom teknikprogrammet där man har en femtiopoängskurs som obligatorisk men man kan 

läsa en extra kurs för att få full behörighet på till högskolan där denna kurs behövs. Ett brev åtföljer 

formuläret för att förklara vad uppsatsen går ut på samt att tacka eleverna för sitt deltagande. Det är 

också viktigt att de förstår att formuläret inte avslöjar identitet eller kön. Dessa frågor har utelämnats 

helt. Se bilaga 1.  

Frågor som ställts på bruksvandringen återges i bilaga 2, svaren citeras i löpande text liksom 

spontana frågor från eleverna.  

 

2:5 Lokalhistoria  

Vad är lokalhistoria för mig och kan det uppfattas annorlunda för en annan person? Det kan vara en 

äldre byggnad eller plats man besöker för att få lära sig lite om. Detta är enligt Hans Nilsson, 

föreståndare för Centrum för lokalhistoria i Linköping, inte allt utan mycket mer kan läggas till det 

som behöver vara. Vi lärare har ofta för låg ambitionsnivå och det finns mer som man kan använda 

den lokahistoriska miljön till. Ofta menar Nilsson, använder sig lärare av lättlästa alster som man 

studerar lite övergripande och det knyts inte till nått större sammanhang utan lämnas efter att man 

redovisat det i t.ex. ett grupparbete eller dylikt. Men om vi knyter samman dessa lättare alster, 

byggnader och platser med en generell historisk händelse som t.ex. industriella revolutionen eller 

bondesamhället så kan eleverna förstå allt i ett större perspektiv och se hur allt hänger samman. 

Nilsson framhåller att ”lokalhistoria i undervisningen är ett medel att åskådliggöra, förklara och förstå 

allmänna historiska skeenden, inte ett mål i sig”. 26  Allt detta som nämnts ovan kan tillämpas på ett 

bruk som Forsmark. Det finns gamla stallar och förråd, det finns två gamla herrgårdar och dammar 

                                                           
26 Nilsson, Hans  Lokalhistoria i skolan. Exempelsamling. Linköping: Centrum för Lokalhistoria i Linköping. Linköpings universitet. 1994, sid.1 
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som drev smedjorna i bruket. Både industriella revolutionen och bondesamhället kan undersökas här 

för att sen jämföras mot den nationella och internationella motsvarigheten.  

Björn Segrell, nämner i en undersökning som han gjort i en lågstadieskola även han likt Hans Nilsson 

tidigare, att det är viktigt att koppla samman de lokala delarna med de generella historiska 

förändringar som finns. Han gjorde en undersökning i en klass 3 och dessa elever fick gå promenader 

som sammanställts med olika historiska nedslag under vägen. Eleverna kunde på en promenad möta 

flera epoker och det gällde då för läraren att knyta samman allt senare och kunna besvara alla frågor. 

Det som kom fram från dessa promenader var flera frågor om hur det hade sett ut på en gård där 

bara grindhålet fanns kvar om var låg huset och ladugården mm. Och då kan läraren visa på dessa 

saker inne i klassrummet och förklara vad som hände med gården och varför den försvann. Segrell 

menar också att pedagogiskt kan det vara bra med att möta flera epoker på samma promenad och 

väcka intresset för att sedan gå in och titta på jämförelser och diskutera de olika promenader 

eleverna varit på. 27 Även om denna undersökning är gjord på en klass 3 lågstadiet så kan man med 

anpassning för äldre elever även använda den på gymnasiet. För oss här och nu kommer vi att titta 

närmare på Forsmarks bruk som ligger i Östhammars kommun nära kusten. 

Knut Kjeldstadli skriver i sin bok Det förflutna är inte vad det än gång var att vi måste sära på 

begreppen Lokalhistoria och Undersökningar på lokal nivå. Det senare är enligt Kjeldstadli när man 

undersöker eller forskar på en allmän fråga. Den allmänna frågan är mer avgränsad och kan röra sig 

om ett samhälle eller bara ett företag som ska studeras. Det som han även kallar lokalhistoria är när 

man vill undersöka eller forska på något för sin egen skull vilket för den här frågan stärker sitt eget 

historiemedvetande.28 Kjeldstadli skriver också att man ska vara försiktig när man skriver på och om 

lokalhistoria så man inte lämnar ute vissa delar som till exempel i Kjeldstalis exempel att skriva om 

bönderna men inte om de egendomslösa. Man måste se till att få med alla för att för att det ska vara 

meningsfullt att studera.29 

Arne Norberg skriver i sitt förslag till kursplanekommentar i historia att läraren måste ha ”modet” att 

själv göra urval och det kan i sin tur hjälpa till att ta fram centrala moment som historiemedvetande 

mm. Norberg gör en tydlig markering att ”för identitetbilningen har lokalhistorian stor betydelse… 

Historien har i alltför hög grad kommit att ses i ett ovanifrån-perspektiv”. 30 När detta fanns med i 

kommentarerna för 99/00 i Lgr 94 så känns det som om det har vikt för att ge elever ett 

                                                           
27 Nilsson, H (1994) sid. 36ff 
28 Kjeldstadli, Knut Det förflutna är inte vad det än gång var studentlitteratur, Malmö, 2010 sid.91 
29 Ibid sid. 92 
30 http://3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=16&skolform=21&id=HI&extraId=14 datum 2014-01-28 kl.13.19 
   

http://3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=16&skolform=21&id=HI&extraId=14
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historiemedvetande få dem att se det på ett lokalt plan för att sen jämföra med resten av världen 

och kunna se allt i ett större perspektiv viktigt.   

Runt omkring oss i Norduppland har vi rika lokalhistoriska inslag i form av gamla byar och 

brukssamhällen där järnmalmen framställdes och gav rikt och fint järn som såldes till stora delar av 

Europa och kanske framförallt till England. Detta i sin tur gav arbetstillfällen till många i de små 

brukssamhällena och folk fick det bättre. Man kan även se från detta hur den större industrin växte 

fram och tog över och hur man övergav bruken med den äldre produktionen för den snabba 

arbetarindustrin i städerna. Mot den bakgrunden och i överensstämmelse med de värderingar som 

lyfts fram ovan känns det viktigt att utnyttja Nordupplands rika lokalhistoria i undervisningen. 

Den miljö som valts ut för denna uppsats är Forsmarks bruk i Norduppland bara en timmes bilresa 

från Uppsala. Detta samhälle gav jobb för mer än 1 500 personer under sin storhetstid  

 

3. Historieundervisningen i Forsmarks skola 

Eleverna i Forsmarks skola, som deltar i min undersökning, får ta del av undervisning i historia som är 

traditionell, vilket innebär katederundervisning, berättande och mycket fakta med 

instuderingsfrågor. Det som blir svårt med en sådan undervisning är att man kanske inte når ut till 

alla elever och att centrala begrepp, som historiemedvetandet, då blir lidande.  För att nå alla elever 

behövs en variation i undervisningen, vissa elever behöver kanske läsa mer själva eller behöver mer 

upplevelsebetonad undervisning för att lära sig allt som behövs för att förstå historia samt för att 

kunna dra slutsatser. Enligt skolverket ska man ha en variation av arbetsformer för att hjälpa 

eleverna att nå målen på bästa sätt. ”Undervisning kan också ske genom utomhusaktiviteter utanför 

klassrummet. Det är viktigt att blanda både teoretiska och praktiska inslag i lektioner, så att elever får 

lära sig med hjälp av olika sinnen och förmågor.”31   För att skapa ett historiemedvetande hos 

eleverna behöver man komplettera med andra former av stoff och undervisningsmetoder. Min 

tanke, som jag prövar här, är att med den miljö man har omkring sig i Forsmark finns verkligen 

möjligheten att undersöka och besöka olika delar av historien och koppla det till undervisningen utan 

att förlora så mycket tid, vilket oftast är problemet enligt läraren. För lite tid finns avsatt för 

historieämnet i skolan kan man tycka men man kan utnyttja det man har maximalt och kanske vinna 

en hel del på att nå ut till fler elever samtidigt.  

 

                                                           
31 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-elevperspektiv/vad-ar-en-bra-lektion-1,195571  2013-04-05 hämtad 
2014-07-15 kl.09.54 
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     3.1  Bruksvandring i närmiljön  

Under några år har våra elever, som kommer till Forsmark i årskurs två men för andra gången nu 

kommer de i år ett, när de börjar skolan gått en bruksvandring med mig som en introduktion till 

Forsmark där de ska spendera nästan två år eller tre år. Vid dessa vandringar berättar jag om husen, 

människorna som bott i bruket samt om varför bruket låg här och om den utvecklingen som följde 

eller grundandet. Själva vandringen tar ca en timme och man hinner vandra från 1500- talet till idag. 

Jag har då mött ett intresse för miljön och den historia den berättar om som fått mig att se 

lokalhistorien som en omistlig del i undervisningen och i skapandet av ett historiemedvetande hos 

eleverna, och då inte bara hos de mest motiverande.   

Många av eleverna ställer flera frågor under vandringen och deras intresse väcks där och då. Det 

kunde vara frågor som; -vilka bodde här? vad jobbade kvinnorna med? vad åt man? hur fick 

familjerna plats i de små husen? vad hände sen med bruket? Hur fungerade skolan och hur länge gick 

man i skolan? Men hur klarade sig barnen och kvinnorna om mannen dog?  Något som de tar stort 

intresse i är hur skolan fungerade i bruket då det var från 1700-talet även obligatoriskt för flickor att 

gå i skolan i fyra år. Det blev inte obligatoriskt för flickor att gå i skolan förrän 1842 genom 

folkskolestadgan och egentligen var det inte bara flickor som inkluderades då utan alla barn skulle gå 

i skolan.32 Detta är av intresse för tjejerna framförallt men även en del killar skojar om det och menar 

på att de inte är de enda som ska tvingas gå i skola. Där ser man en direkt koppling till dem själva och 

något de kan förstå. Barnbidraget som fanns i Forsmark är också något som väcker intresse när man 

beskriver hur det gick till. Idag får man pengar att köpa mer för men då fick man extra säd att baka på 

så man klarade sig i vardagen. Och en fråga var ju hur länge man fick ta del av barnbidraget och när 

jag svarade – tills barnen var 12 år, så fick de en smärre chock. Jag skojade då och frågade dem om de 

ansåg sig vuxna vid tolv och stora nog att börja jobba och hjälpa till att dra in pengar för att försörja 

familjen? Ingen tyckte de var tillräckligt stora för det ännu och då är de 15 och 16 år gamla. Det är en 

möjlighet till identifikation, som leder till jämförelser med den egna situationen och därmed kan bli 

en grund att bygga historiemedvetande.  Detta kan man göra med allt annat de visar intresse för. Jag 

frågade eleverna om de tror att de skulle kunna jobba med Bruket som besöksmål och sen dra 

kopplingar till det nationella och även internationella delar av historien och svaret blev lite trevande 

först. Några elever svarade att ja det måste ju gå men inte inom alla delar. Min följd fråga blev då om 

man skulle kunna göra det med hur industrisamhället växer fram och att bruken som t.ex. Forsmark 

försvann? Det höll i stort sett alla med om att det skulle fungera och vara ganska intressant att göra 

ett arbete på.  

                                                           
32 http://sv.wikipedia.org/wiki/Skolplikt 
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 Men den kopplingen mellan ungdomarna och historiens människor, som spontant visar sig när man 

ställs inför de historiska miljöerna, måste sättas in i ett historiskt samband under den fortsatta 

undervisningen för att de skall få ett större värde. Min slutsats är ändå utifrån erfarenheterna av 

bruksvandringar under flera år att här finns ett incitament både för intresse för historien och för en 

förståelse för dess betydelse.  

Intresse för den historia som lyfts fram av den fysiska miljön har lett till att jag utformat 

bruksvandringarna till inte bara en introduktion till Forsmark utan också en introduktion till historien 

och en första ansats till att skapa ett historiemedvetande, vilket man sedan kan bygga på genom att 

när det är dags för undervisning i historia, att man knyter an till denna första introduktion och sedan 

återkommande använder den lokala miljön för att illustrera skeenden.  

 

3.2 Ämnesövergripande arbete för att stärka historiemedvetandet 

Min avsikt har också varit att visa på betydelsen av samarbete mellan olika ämnen. Effekten kan visa 

sig på flera plan genom ökad kunskap om att inget är isolerat och att upplevelsen av sammanhang 

fördjupar vår förståelse av omvärlden och inte minst då förståelsen för historiemedvetandets 

betydelse. Lärare Linda Andersson på Forsmarks skola undervisar i svenska och franska, ämnen som 

med lätthet samarbetar med historieämnet. Hon har använt sig av lokalhistorien i sin undervisning, 

och jag har därför i en intervju med henne tagit del av hennes erfarenheter.   

I ett samarbete med mig, åkte Linda till Lövsta bruk (Leufsta) på ett studiebesök. Eleverna hade fått 

en del uppgifter som de skulle ha gjort innan besöket och väl där skulle de prata om kända personer 

som alla finns nämnda i ett rum på herrgården. Det var t.ex. Olof Rudbeck, Isac Newton, Galilei och 

Carl von Linné. De fick även besöka biblioteket som finns i Lövsta men som annars inte är öppet för 

besökare annat än på väldigt speciella tillfällen. Där fick de se och läsa i (dock inte känna) gamla 

böcker som Charles de Geer på 1700-talet tog med sig och original texter och skildringar från Carl von 

Linné och Olof Rudbeck b.la. Eleverna fick både se och läsa vad de sa samt se deras namn inristade i 

skåp inne i ett rum på herrgården något som man gjort redan på 1700-talet. Upplevelsen av teoretisk 

kunskap och rent fysisk historia, lokalhistoria och världshistoria, språk och naturvetenskap blev 

därmed till en helhet.  

Eleverna fick även gå en guidad tur inne på herrgården där de hade till uppgift att kolla på hur 

franskan ersatte svenskan i beskrivningar till tavlor som gjordes på 1700-talet men senare tavlor fick 

svenska beskrivningar. De hade möjlighet att reflektera över vad för betydelse hade det i samhället, 
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vad kunde man dra för slutsatser av detta fenomen? Eleverna höll på slutet av dagen en grupp 

presentation om de personer de haft som uppgift att studera närmare och känslan av att stå i en 

1700-tals miljö, ute på en trapp som leder upp mot herrgården gav eleverna möjligheten att använda 

sig av mer tidsanpassade relationer för att förbättra sin presentation. Läraren sammanfattade sina 

intryck på följande sätt:   

– Man kan på det här viset få en kontext till det som varit som har betydelse för vår förståelse av 
nutiden och för litteraturhistorien blir möjligheten att besöka ett gammalt bibliotek häftig och skulle 
kunna ge ännu mer av samtidsförståelse, och kanske kan man också fördjupa närheten till specifika 
verk från äldre tider när man ser dem, läser dem i en miljö samtida med deras tillkomst... 

Jag undrade vidare över hur läraren upplevde responsen från eleverna vi genomförde projektet med 
på Lövsta? Hur var gensvaren från eleverna när du genomfört projektet i Lövsta bruk? 

Eleverna arbetade väldigt plikttroget, ordentligt och intresserat. De tyckte det var ganska spännande. 
Jag tror att man skulle kunna styra upp det ännu lite mer för att få ut ännu mer av möjligheterna som 
faktiskt ges i en tidstypisk miljö. 

Det kan vara av intresse att notera att begreppet historiemedvetande, som vi lär ut till våra elever 

kanske inte är så självklar kunskap för lärare i andra ämnen. I ett samarbete behöver man därför 

börja med uppgiften att förankra även detta Jag frågade Linda om hon vet något om 

historiemedvetandet i historieundervisningen och hennes svar är mer en gissning: – Jag tänker att 

det är, jag vet ju inte men kan tänka mig att det är att sätta saker i ett historiskt perspektiv att: ser jag 

en byggnad så har jag en aning om vilken period det är och förstår varför den ser ut så. Att man har 

en aning om tidsperspektiven. Jag vet egentligen inte.  

 

4. Resultat enkät  

I den enkät jag ställt eleverna inför har jag försökt få grepp om deras undervisning, hur de upplever 

dess olika moment, hur den arbetar med viktiga begrepp i läroplanen och hur eleverna upplever 

dessa, om de tillgodogör sig dem och speciellt om den utvecklar deras historiemedvetande.  

Jag har valt att enskilt analysera varje fråga i enkäten och de första frågorna är bara kontroll frågor 

som visar vilken kurs de läser eller program de går. Enkäterna är anonyma men de fick ett nummer av 

mig då jag började gå igenom svaren så det blev enklare att hålla isär dem och veta vilka man hade 

gjort.  

De första frågorna var mer av en allmän karaktär och där ville jag mest veta vad eleverna studerade 

och vilka kurser i historia man läste. Resultaten på de tre första frågorna var ganska jämna som jag 
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hade förväntat mig med elever från både natur- och teknikprogrammet. Det var i stort sätt lika 

många elever som läste historia 1b som historia 1a1. Den först nämnda ger 100 poäng och den sista 

ger 50 poäng och den hör till teknikprogrammet.   Jag kunde med nästkommande fråga se samma 

tendens som i första eftersom jag efterfrågade vilket program eleverna studerade och det var 

ungefär hälften på teknik- och hälften på naturprogrammet.  

Jag gick därefter mer mot själva undervisningen i min enkät och försökte se vad för sorts 

undervisning de ansåg sig få mest av i klassrummet. Nu var inte variationen så stor då eleverna 

deltog i olika klasser men med samma lärare. Dock kunde man se att elever ser olika på vad som är 

vad inom undervisning. Det jag kunde se här var att det var i huvudsak katederundervisning men att 

en del elever tyckte att de fick mer instuderingsfrågor och 7 elever av 23 som ansåg sig få lika mycket 

katederundervisning som instuderingsfrågor. Detta visar att det är svårt att verkligen se vad elever 

får då de ser väldigt olika på saker och ting.    

Därefter gick frågan mot eleverna själva och vad de tycker att de lär sig mest av, vilken undervisning 

passar dem bäst? 11st svarade blandat av föreläsning och instuderingsfrågor. 7st anser att 

instuderingsfrågor var det de lärde sig mest av. 2st svarade att de lärde sig mest av föreläsningar och 

en person svarade teaterform var bästa inlärningen. 2st valde diskussion med inläsning i förväg. 1 

person svarade eget lärande. Då man får många olika svar kanske man också måste ta med sig att 

alla elever lär olika och man måste verkligen variera sin undervisning för att nå ut till alla elever.  

I femte frågan visade det sig att alla ville ha en blandning av fakta och beskrivningar för att lära sig 

bäst. Om man får en beskrivning först så kan man ta till sig detaljer bättre sen. Detta leder mig till att 

tro att använda sig av det lilla i lokalhistorien kan hjälpa eleverna att förstå både fakta och samband.  

Här ser vi tydligt att man kan man dra en parallell till att besöka och se saker som då t.ex. ett bruk 

och se hur de levde med lite information och sen i klassrummet kunna ge mera detaljer och diskutera 

kring besöket och området man jobbar med.  

För att förstå hur man ska jobba vidare med historieämnet måste vi även förstå vad eleverna tycker 

om historia och i 6:e frågan fick eleverna frågan om de anser att historia är viktigt. 15 st anser att 

historia är viktigt för att se vad som kan hända igen eller för att förhindra att saker händer igen. Tre 

av dessa 15 elever anser att de har själva ingen användning av det men ser vikten för samhällt. 

Resterande 8 anser inte att historia är av intresse eller har nått värde för sin vidareutbildning. Och då 

kan man kanske koppla svaren på de 15 eleverna som inte ser användningen av historia till elever 

som läser teknikprogrammet där man bara behöver 50 poäng för att ta studenten och de anser 
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kanske att de inte behöver historieämnet i framtida studier och då vill man inte heller lägga så stor 

vikt vid dessa studier.  

I min uppsats utgör begreppet historiemedvetandet en viktig del. Viktigt då att undersöka om de har 

förstått vad det handlar om? I fråga 7 fick eleverna svara på om de vet vad historiemedvetande och 

historiebruk är och om de kan förklara begreppen.  Flera elever svarade att de inte hört talas om 

dessa begrepp och att det inte tagits upp i klassrummet samt tre som inte minns om det kommit upp 

i klassrummet. Det finns ett starkt samband mellan de som på fråga 6 svarade att de inte var 

intresserade med att inte minnas eller att de svarar att det inte tagits upp i klassrummet. Men trots 

det är det flera som är mycket intresserade men som säger att det inte kommit upp i diskussion eller 

på annat sätt i klassrummet. Två som är intresserade har svarat att de inte kan svara på detta. Vad de 

menar med det kan jag inte svara på. Två säger att de inte har nått intresse men vet att de har hört 

det av sin lärare. Så en slutsats på denna fråga blir svår att dra då många av eleverna svarar att de 

inte har hört läraren prata om historiemedvetande eller historiebruk trots att de är intresserade.  

Forsmarks bruk har en huvud del i uppsatsen där jag vill visa att många delar i historien kan börja på 

lokal nivå med det vi har nära oss och sen fortsätta ut i det större perspektivet. I fråga 8 ville jag veta 

om eleverna tycker att man som lärare borde använda sig av miljön omkring oss mer genom t.ex., 

studiebesök efter inläsning.  En svarade inte alls på denna fråga och 7st anser inte att studiebesök 

eller dylikt är av intresse eller användbart i undervisningen. 1 elev anser att det är bra även om 

eleven själv inte är intresserad. Resterande 14 elever anser att studiebesök kan ge elever chans att 

fördjupa sig och lära sig mer än vad som står i böckerna. Dock är det viktigt att de är planerade och 

undervisande. Kan man ge eleverna detta borde vi då inte göra det mer?  

Härnäst fick eleverna svara på om de tror att man kan skapa en bättre förstålse för 

historiemedvetandet om man lär sig mer om miljön omkring sig. Denna fråga blir ganska svår att 

besvara om man inte har diskuterat historiemedvetande tidigare men många elever har ändå svarat 

vad de tror. 9 elever svarade; nej.  Flera av dessa hade i fråga 6 svarat att de inte hade något intresse 

för ämnet. Av de återsående 14 eleverna så sa 8st bara ja rakt av och de övriga gav flera olika 

utvecklande svar som; -med bra info skulle det funka, -jag tycker det är viktigt att veta hur folket 

hade det. Hur Sverige och Världen var och inte Sveriges kungar. – kanske i ett landsperspektiv. – om 

man vill fördjupa sig. – för att se utvecklingen av människor.  

I dagens skola ska vi enligt skolverket integrera mer mellan olika ämnen och ge eleverna en chans att 

se samband mellan ämnena och i fråga 10 undrade jag om eleverna ville få ut mer av den miljön i 

undervisningen och inte bara i ämnet historia utan i andra ämnen.  9 elever ville inte det och en elev 

sa att det inte spelade någon roll. Övriga 13 elever kunde tänka sig det men endast en av dessa sa ett 
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bestämt JA andra sa att det var bra men det ska planeras, vara bra texter mm, för att det ska fungera. 

En elev sa att fel texter leder till dålig motivation.  

Nästa fråga var en följdfråga där eleven skulle redovisa om detta kunde göra något för dem i ett 

historiskt perspektiv att få mer historia i andra ämnen.  Det var väl inte någon elev som kunde svara 

på det men det var några elever som sa att det kunde ge en bättre allmänbildning och det var väl bra.  

I sista frågan frågade jag eleverna om de hade några personliga åsikter om historia som ämne. 13 st. 

svarade att det var ett intressant ämne. Två av dessa sa att det dock berodde på läraren och två sa 

att det var viktigt att kursen var intressant och att man berörde intressanta saker. 10 st. sa att det var 

helt ointressant och tråkigt med historia.  

Vad visar då enkäten och studien av undervisningen i Forsmarks skola om vad elever tycker om 

ämnet historia och om de känner till att de ska veta vad historiemedvetandet är.  Vi har konstaterat 

att Historiemedvetandet är viktigt för eleverna så de kan förstå historiska sammanhang eller hur vad 

som hände för flera hundra år sedan kan ha betydelse för nått som händer idag någonstans i världen. 

Läroplanen understryker detta, men trots detta verkar det som eleverna inte vet riktigt vad detta 

begrepp egentligen innebär.  Det är inget man spontant förstår utan för att tillgodogöra sig det måste 

man få det tydliggjort i undervisningen. Kanske måste vi se till att även lärare förstår vad det står för 

och vad det betyder i ett större sammanhang. Vi kan med ett större intresse för medvetandet också 

nå intresset hos eleverna och få dem att se det stora i det lilla. Om vi inte har eleverna med oss kan vi 

lika gärna bara sätta en bok i handen på dem och låta dem läsa vad de vill. Lika lite kommer de att ta 

med sig från undervisningen när de är klara om vi inte får dem att vara intresserade och se varför vi 

studerar historia.  

 

5. Diskussion och analys  

Det man kan se med denna uppsats är att lokalhistoria som man kan hitta i Forsmarks bruk verkligen 

kan användas i skolans värld för att göra undervisningen mer intressant och lättare att ta till sig. Min 

första fråga var att undersöka om man kan öka elevers intresse för lokalhistorien och om det kan 

leda till en ökad förståelse för nationell och global historia. Enligt mina svar som jag har fått tycker 

jag mig kunna se en tydlig koppling mellan besök i en verklig miljö med tydliga motiv av vad man ska 

studera och en koppling mot den större helheten.  

Det andra som jag tydligt kan ta med från denna uppsats är att eleverna inte får en riktig förståelse 

för begreppet historiemedvetande som var min andra fråga i min frågeställning. Efter att ha läst vad 
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många olika forskare skriver om begreppet så är det viktigt att man tar med detta i 

historieundervisningen och ser till att alla förstår vad det står för. Även i undervisningen på 

universitetsnivå behöver man gå in mer på vad det är och vad det står för. Historiemedvetandet kan 

man få genom att tydligt förstå var vi kommer ifrån och var vi hamnat i världen. Vi måste kunna se 

samband och konsekvenser från det lilla, dvs. lokalhistoria till den nationella och globala historian 

som man studerar mycket mer i dagens skola.  

Min analys av hur eleverna tar till sig begreppet historiemedvetande och av möjligheten att förstärka 

förståelsen av begreppet och dess betydelse för den enskilde eleven genom att använda sig av 

lokalhistorien och mer specifikt den miljö som ett brukssamhälle innebär bemängt av historiska 

minnen, grundar sig på en genomgång av vad begreppet innebär, av en enkät som visar elevernas 

uppfattning och på upprepade bruksvandringar med skolans nya elever.  Jag kan konstatera att 

begreppet, som inte utan vidare förstås av lärare i ämnet, inte är något som eleverna spontant 

förstår, utan något som metodiskt måste bearbetas i undervisningen. Mötet med miljön omkring 

dem. Mötet med det konkreta i form av byggnader, verksamheter och spåren av människor som 

tidigare levt i bygden ger en spontan upplevelse av innehållet i begreppet historiemedvetande, som 

visar en framkomlig väg att öka elevernas förståelse och intresse för ämnet och dess betydelse för 

individ och samhälle. Men det står genom enkäten också klart att den spontana upplevelsen av 

sammanhang och relationer mellan det förgångna och nuet, inte lever vidare om den inte utvecklas i 

en medveten historieundervisning. Enkäten visar också att historiemedvetande och intresse för 

ämnet går hand i hand, men att båda delarna lätt försvinner i en ensidig undervisning.   

 

Efter att ha studerat vad forskningen säger om historiemedvetande är och hur detta förhåller sig till 

skolverkets text och konstaterat att undervisningen om historiemedvetande måste fokusera på att ge 

eleverna en möjlighet till identifikation och förståelse för hur det förgångna, nutiden och framtiden 

hänger samman, har uppsatsen pekat på de speciella möjligheter som lokalhistorien erbjuder för att 

tydliggöra begreppet för gymnasieelever. Men för att det skall bli begripligt för eleverna måste 

sammanhangen tydliggöras i undervisningen. Här finns en komplikation i denna undersökning som 

begränsar möjligheterna att dra slutsatser. Upprepade elevkullars möten med den historiska miljön i 

Forsmark har gett upphov till spontant intresse, exempel på identifikation och jämförelser över 

tidsepokerna. Det är en lovande utgångspunkt, som inte sedan utnyttjats i undervisningen. 

Men hur ska vi kunna använda lokalhistorien för att få ihop detta till elevernas fördel. I avsnittet om 

bruksvandringen(kapitel3.1) kan man utifrån elevernas frågor se att ett intresse finns, men om man 

inte bygger vidare på det så försvinner intresset och möjligheten att utnyttja det för att fördjupa 
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förståelsen av historiska samband och historiemedvetande. Man måste hålla det vid liv och fortsätta 

bygga på det man får ”gratis” när man går bruksvandringen. Om man mer metodiskt använder den 

omkringliggande miljön, kanske man delar upp studiebesöken i närmiljön i mindre delar den och 

belyser olika epoker, som sedan direkt kan kopplas till motsvarande avsnitt i lärobok och 

undervisning.  

I min sista frågeställning frågade jag om det går att förstärka historiemedvetandet genom 

sammarbete mellan olika ämnen och det var inte lika tydligt svar på den frågan från elevernas svar 

på enkäterna men efter intervju med läraren Linda Andersson och vad skolverket säger om att jobba 

över ämnena så leder det mig att anta att det stärker förståelsen om man kan se saker från flera olika 

ämnen men man måste vara tydlig med vad man vill få ut av undervisningen när man gör ett 

sammarbete mellan olika ämnen. Att besöka ett bruk som Forsmarks bruk, eller vilket annat bruk 

som helst och se vilka som bott på bruket och se i räkenskapsböcker vad arbetarna fick i lön och sen i 

matematiken kanske räkna ut vad värdet av den lönen var mot dagens lön kan hjälpa oss att se 

värdet i pengar bättre samtidigt som man även ser hur matematiken kan användas mer i vardagen. 

Allt går att koppla till historieämnet bara man vill och försöker. För att jobba vidare med samarbetet 

mellan flera ämnen så är det viktigt att skolan i stort vill att ämnena ska samarbeta och ta lärdom av 

varandra. Det finns t.ex. historietexter på svenska eller engelska som man kan läsa för att sen 

använda dessa i svenskundervisningen eller engelskan, man kan undersöka historiska uppfinningar 

för att sen titta på dessa utifrån teknikundervisningen i skolan. Det finns så många olika möjliga 

vinklingar att använda och kanske är det bara viljan att försöka som stoppar oss. Det viktiga är att vi 

vet att det går och att skolans ledning står bakom och stöttar de lärare som verkligen försöker införa 

och genomföra ett sådant sammarbete.  

 

Den källkritik som jag vill koppla till min undersökning är Historien är nu av Klas-Göran Karlsson och 

Ulf Zander (red.) där det är flera författare som skriver om historiemedvetandet och vad det är. Det 

som gör det svårt är just det att det är flera författare och självklart har man sin åsikt och bakgrund 

och det kan skilja sig lite åt men i det stora har de mycket gemensamt. Dock kan det tolkas på flera 

sätt.  

En annan del som jag vill lyfta är elevernas svar på enkäterna. Det var många elever som inte visste 

vad historiemedvetandet stod för och då kan deras svar även vara svåra att tolka och riktigt förstå. 

Det är ungdomar vi har att göra med och de är många gånger inte intresserade av att vara med i 

dessa sorters undersökningar och då kan svaren vara väldigt korta och inte ge så mycket att 

anslysera.     
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Slutsats 

Lokalhistoria kan vi hitta överallt och jag valde att hitta min i Forsmarks bruk i de uppländska 

skogarna. Jag befinner mig mitt i bruket bland husen och kan se hur de levde och verkade ”Historien 

är nu” blir i hög grad en verklighet i Forsmark – du lever i den, ser dess spår, förstår att vi är i en 

process där det förflutna och nuet leder vidare in i framtiden.  

Lokalhistoria kan vi studera och uppleva på ett mer verkligt sätt vilket kan ge oss en bättre förståelse 

för var vi kommer ifrån. I ämnesplanen står det att vi ge eleverna ett historiemedvetande och hur ska 

vi få ett medvetande om var vi kommer ifrån om vi inte får se och känna på den som en verklig 

händelse. Med lokalhistoria kan vi börja med det lilla och sen se vad det ledde till i den större 

kontexten. Det räcker inte med att läsa om industrialiseringen i Sverige och världen, vi måste förstå 

vad den gjorde för oss, i det här fallet Forsmark. Det här kan appliceras till andra platser i Sverige, det 

behöver inte bara vara Forsmark för att fungera.  

Vi kan även se från elevernas svar att de inte vet vad ett historiemedvetande är och många har även 

svårt att förstå vad ämnet historia är bra för. Många har även svårt att ta in all fakta vi ger dem för 

att sen kunna se samband och konsekvenser. Om vi istället jobbar med det vi har nära inpå kanske vi 

inte måste dela upp allt, de kan istället få den grund de behöver med en guidad tur för att sen 

fortsätta mot det nationella och globala perspektivet och kanske når vi då fram till fler hur intressant 

det är med historia och vilken nytta man kan ha av det i verkliga livet. Det var ju ändå dit vi ville 

komma, ”historien är nu” lika som den var då den finns överallt i allt och i alla ämnen. Vi måste bara 

få alla att se det och få ett historiemedvetande.  
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Bilagor  

Bilaga 1. Enkät för historiedidaktisk uppsats Gävle högskola 

 

Enkät för historiedidaktisk uppsats Gävle högskola   Bilaga 1. 

Målet med denna enkät är att få fram om elever förstår vad de blir undervisade i och vad läraren 

menar att förmedla.  

1) Vilken kurs i historia läser du?  

a) Historia 1b 100 poäng 

b) Historia 1a1 50 poäng 

c) Historia 1a1 och 1a2, 50 poäng vardera.  

2) Vilket program läser du?  

a) Samhällsvetenskapsprogrammet 

b) Naturvetenskapsprogrammet 

c) Teknikprogrammet 

3) Vilken sorts undervisning får du mest i klassrummet?  

a) Katederundervisning (föreläsning) 

b) Egen läsning ur lärobok med diskussion 

c) Instuderingsfrågor till lärobok. 

d) 50/50 bok och katederundervisning. 

e) Eller annan: beskriv 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4) Vad lär du er mest av i klassrummet, faktakunskap eller beskrivningar av hela händelser och 

händelseförlopp, utveckla ditt svar: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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5) Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt 

historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod 

och förståelse av hur historia används. Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin 

förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och 

uppfattningar om framtiden.33 Vad betyder detta för dig?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6) Ni studerar i en miljö där ni har en historisk miljö att vistas i. Skulle du vilja få mer av den miljön 

in i er undervisning, inte bara i historieämnet utan även i andra ämnen i skolan?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

7) Vad tror du det skulle göra för er i ett historiskt perspektiv? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

8)   Vad har du för personliga åsikter på ämnet historia? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Detta är en helt anonym enkät.  

Tack för er medverkan. 

Madeleine Eriksson 

                                                           
33 Skolverket.se ämnesplan Historia 1b 
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Bilaga 2  

Frågor till bruksvandring i Forsmarks Bruk 

Efter det manus som följs på Bruksvandringen i Forsmarks Bruk ställs dessa frågor till eleverna.  

Då vi börjar vår vandring vid skolan och de byggnader som ligger i anslutning så börjar vi med 
Prästgården från 1870-talet i Engelsk still. Bredvid har vi Vita Villan eller VD-villan som den kallas 
idag. Berättar varför den byggdes samt vilka som bodde där och vad den ändvänds till idag. Där 
brukar jag fråga innan jag berättar vad de tror den byggdes för.  

1. Varför byggdes en så fin villa och till vem?  

Därefter förflyttar vi oss vidare mot den gamla byskolan som heter Charlottas skola och Theresias 
skola.  

2. Hur många år tror ni man var tvungen att gå i skola och vilka fick gå i skolan?  
3. Vem undervisade barnen? Vem var rektor tror ni?  
4. Varför fick man sluta skolan så tidigt, vad skulle barnen göra istället.  
5. Vilka uppgifter tror ni flickorna hade i hemmet?  

Frågorna byggde på varandra och man behöver svar för att gå vidare. Vi förflyttade oss sen mot 
förråds byggnader och gamla mejeriet/vagnsverkstan och där kunde vi prata om återvinning med 
eleverna.  

6. Vad tror ni man gjorde med mjölken som inte gick att använda i mejeriet, då det var ett 
mejeri?  

7. Vad är ett slagstenshus och vad är det byggt av? Vad är slaggsten och vad kommer det från?  

Vi fortsätter vidare mot den gamla herrgården som stod klar 1765 och var den första som var byggd i 
sten på ägorna och den mer riktiga herrgård som byggts efter 1719 års Rysshärjningar.  

8. Varför byggdes ingen tidigare eller var bodde godsägaren innan denna stod klar?  
9. Vad hände när Ryssarna kom och härjade? Var mer härjade de?  
10. Vad blev det för konsekvenser för Forsmarks bruk efter att Ryssarna varit här?  
11. Hur kunde man bygga upp igen samt hur tänkte man då med planeringen. Vem bodde här då 

och varför tvingades man sen sälja?  
12. Vad satsade man på, vad tjänade man pengar på?  
13. Vilka köpte Forsmark och vad jobbade de med förutom att driva bruket?  
14. Varför var det bra tror ni?  
15. Hur mycket av det svenska järnet gick på export? Vart hamnade det?  
16. Vad är Swedish curtains?  

För att inte bli för lågrandiga vid ett ställe går vi vidare mot stallarna och arkivet som står framför 
stallarna. Där pratar vi om hur viktigt det var att hålla koll på ekonomin och hur Forsmark var helt 
självförsörjande med allt som behövdes för att driva ett bruk och se till att alla fick mat.  

17. Hur kunde man se till att vara helt självförsörjande och vilka krävdes för att det skulle 
fungera.  
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18. De gamla stallarna, varför behövdes de? Vad hade man där?  
19. Vad mer kommer om man kan ha hästar och nötkreatur?  
20. Var bodde dessa i bruket?  

Efter stallarna går vi in i den gamla parken och går på de gamla stigarna som infördes någon gång i 
slutet av 1700 talet och hela Engelska parken stod klar vid 1802 då man höll de mycket populära 
tornerspelen. Dessa kom via Europa upp till Sverige. Vi pratar även om eremithyddan och frågan till 
eleverna blir: 

21. Varför tror ni man har en eremithydda mitt i parken?    
22. Varför gick kvinnorna på promenad själva i parken efter middagen?  
23. Vad tror ni fanns här innan man anlade en park?  
24. Vart fick de flytta sen?  

När vi kommer ut ur parken så är vi vid den nya herrgården som stod klar 1774 bara 9 år efter den 
gamla stod klar. Redan 1765 fanns en ritning klar för den nya herrgården och orsakerna till varför, är 
en viktig sak att diskutera för att förstå samhället på den tiden och se vad man värderade i livet.   

25. Varför tror ni man byggde en större herrgård så snart?  
26. Vad använde man den andra till då den nya stod klar?  
27. Det finns en gammal fontän bredvid nya herrgården, hur fick man den att fungera utan 

elektricitet som inte fanns då?  
28. När fick man elektricitet till herrgården och hur?  

Den sista frågan kommer av att man då även har dammen framför sig och i den när all produktion av 
järn upphört i slutet av 1800-talet installerades en turbin som sen gav herrgården el. det var den 
första privata bostaden som elektrifierades i Uppland.  

Här avslutas rundvandringen och eleverna återvänder till sina lektioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 


