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1.	Inledning		

1.	1	Bakgrund		

Arkivpedagogik	är	ett	begrepp	som	förekommer	inom	arkivvetenskapen,	men	som	ännu	

saknar	en	allmänt	accepterad	definition	om	vad	begreppet	står	för.	I	regel	står	arkivens	

arkivpedagogiska	arbete	för	hur	man	kan	tillgängliggöra	och	väcka	intresse	för	arkivens	

användningsområden	för	olika	potentiella	användare.	Gymnasieskolan	och	grundskolan	

är	 två	 användare	 som	 arkivpedagogiska	 satsningar	 har	 riktats	mot	 för	 att	möjliggöra	

samarbete	mellan	arkiv	och	 skola.	Utredningen	arkiv	 för	alla	–	nu	och	i	 framtiden	 lade	

man	 vikt	 vid	 att	 arkiven	 skulle	 satsa	 på	 att	 tillgängliggöra	 arkiven	 för	 skolan	 och	

ungdomar.1		

I	läroplanen	för	gymnasiet	från	2011,	Lgy11,	framhåller	man	att	”En	trygg	identitet	

och	medvetenhet	 om	det	 egna	 och	 delaktighet	 i	 det	 gemensamma	kulturarvet	 stärker	

förmågan	att	förstå̊	och	leva	sig	in	i	andras	villkor	och	värderingsgrunder.”2	Arkiven	är	

en	viktig	del	 av	det	 svenska	kulturarvet	 i	 dess	 egenskap	 som	bevarare	av	källorna	 till	

den	svenska	historien,	men	trots	detta	är	det	många	idag	som	inte	vet	vad	ett	arkiv	är.	

Lgy11	öppnar	för	samarbete	mellan	arkiv	och	skola	då	ämnesplanen	för	historia	lägger	

vikt	 vid	 att	 eleverna	 ska	 lära	 sig	 om	olika	 källtyper.	Detta	 inkluderar	 att	 eleverna	 ska	

lära	 sig	 att	 söka	 efter	 olika	 slags	 källor	 och	 källkritiska	 metoder	 för	 tolkning	 och	

värdering	av	källmaterial.	Historieundervisningen	ska	även	syfta	till	att	eleven	erhåller	

kunskap	och	förståelse	för	samhälleliga	förändringsprocesser	och	insikter	att	människor	

och	samhällen	måste	förstås	utifrån	sin	tids	värderingar	och	normer.	Arkiven	erbjuder	

som	arkivpedagogen	Karin	Sjöberg	framhåller	goda	möjligheter	för	eleverna	att	få	ta	del	

av	källmaterial	 som	kan	användas	när	eleverna	ska	arbeta	med	att	 lära	 sig	 tolka	olika	

källor	 och	 informationen	 som	 källorna	 innehåller.	 Arkivhandlingar	 ger	 därtill	 en	 god	

inblick	 i	 hur	människors	 livsvillkor	 såg	 ut	 förr	 i	 tiden	 och	 kan	 väcka	mer	 intresse	 för	

historia	än	vad	läroböckerna	kan	göra.3	

Offentliga	 arkiv,	 såsom	 landsarkiv,	 enskilda	 arkiv	 och	 kommunarkiv	 exempelvis	

bedriver	 i	 dag	 i	 olika	 hög	 mån	 arkivpedagogisk	 verksamhet	 för	 att	 tillgängliggöra	

arkiven	 och	 arkivmaterial	 för	 skolelever	 i	 olika	 åldrar.	 Hur	 arkiven	 valt	 att	 försöka	

tillgängliggöra	arkivens	potentiella	användningsområden	för	skolundervisningen	skiljer	
																																																								
1	Arkiv	för	alla	–	nu	och	i	framtiden,	SOU	2002:78,	s.	15.	
2	Läroplan,	examensmål	och	gymnasiegemensamma	ämnen	för	gymnasieskola	2011,	(Stockholm,	
Skolverket,	2011),	s.	5.	Hädanefter	Lgy11.			
3	Karin	Sjöberg,	Krumelurer	i	arkiven	–	en	pedagogisk	resurs,(Malmö,	Skånes	Arkivförbund,	2007),	s.	9-12;	
Lgy11,	s.	66-67.		
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sig	åt	som	Sjöberg	konstaterar.		Vissa	kommunarkiv	och	skolor	samarbetar	lokalt	genom	

att	arkivpedagogen	tar	fram	lämpliga	arkivhandlingar	som	eleverna	kan	få	arbeta	med.	

Andra	arkiv	såsom	Riksarkivet	och	stadsarkivet	i	Stockholm	erbjuder	gratisvisningar	för	

grundskole-	och	gymnasieskolklasser	där	de	ges	en	inblick	i	vad	arkiv	är	och	historien	

som	förmedlas.	Landsarkiven	i	Östersund,	Härnösand,	Uppsala	och	Malmö	sammanställt	

olika	 arkivväskor	 och	 mappar	 som	 skolorna	 kan	 få	 låna	 och	 använda	 i	

klassrumsundervisningen.	 Arkivväskorna	 och	mapparna	 har	 olika	 teman	 som	 lärarna	

kan	 välja	 mellan. 4 	Arkivpedagogiska	 hemsidor	 som	 stockholmskällan5 	till	 exempel	

erbjuder	 bland	 annat	 digitaliserade	 arkivhandlingar	 och	 lektionsuppslag	 som	 är	

kopplade	till	kunskapsmålen	för	grund-	och	gymnasieskola.		

Från	 arkivens	 håll	 har	 man	 gjort	 satsningar	 för	 att	 tillgängliggöra	 arkiven	 för	

skolan,	dock	har	detta	skett	 i	olika	omfattning	och	olika	framgångsrikt.	Frågan	är	dock	

hur	det	ser	ut	i	skolorna	och	då	närmare	bestämt	i	historieundervisningen?	Har	arkiven	

nått	ut	till	skolorna	att	arkiven	är	tillgängliga	även	för	dem	och	inte	enbart	högskola	och	

universitet.	 Använder	 man	 sig	 av	 arkivmaterial	 i	 historieundervisningen,	 är	 lärarna	

medvetna	om	att	man	kan	ta	med	klasser	på	studiebesök	hos	flera	arkiv.	I	många	studier	

har	 fokus	 legat	 på	 vad	 arkiven	 kan	 göra	 för	 att	 nå	 ut	 till	 skolorna	medan	man	 sällan	

granskar	hur	användarna,	i	det	här	fallet	skolan,	vänder	sig	till	arkiven	för	att	inkludera	

användandet	av	dem	i	undervisningen.		

	

1.2 Tidigare	forskning	

Arkivpedagogik	är	inget	omfattande	forskningsområde	i	jämförelse	med	forskningen	om	

museipedagogik.	Det	finns	heller	ännu	ingen	allmängiltig	definition	över	vad	begreppet	

exakt	 innebär,	 vilket	 också	 försvårar	 en	 diskussion	 kring	 arkivpedagogiska	 satsningar	

från	 arkivens	 håll	 eftersom	 det	 tolkas	 väldigt	 olika.	 Frågan	 är	 om	 inte	 arkivarier	 och	

lärare	 lägger	 olika	 innebörd	 i	 begreppet.	 Arkivarien	 Kenneth	 Awebros	 förklaring	 i	

artikeln	 ”Arkivpedagogik	 -	 med	 ett	 mångkulturellt	 perspektiv”	 är	 att	 arkivpedagogik	

handlar	om	att	 tillgängliggöra	 arkiven	 för	olika	 slags	 användare	och	att	marknadsföra	

arkiven	 mot	 möjliga	 intressegrupper.	 ”Kanske	 är	 det	 riktigast	 att	 säga	 att	

arkivpedagogik	 handlar	 om	 att	 i	 bred	 mening	 marknadsföra	 arkiven	 och	 göra	 dem	

																																																								
4	Se	www.riksarkivet.se	för	mer	information.		
5	Se	www.stockholmskallan.se		
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tillgängliga	 för	 olika	 typer	 av	 intressenter	 och	 sammanhang.”6	Arkivpedagogen	 Karin	

Sjöbergs	 sammanfattning	 av	 innebörden	 som	kopplats	 till	 begreppet	 arkivpedagogik	 i	

regel	 har	 ”[…]	 handlat	 om	 att	 arkivarier	 och	 arkivpedagoger	 utvecklat	 metoder	 och	

redskap	för	hur	arkiven	kan	integreras	i	skolundervisningen.”7	I	denna	uppsats	används	

begreppet	 arkivpedagogik	 i	 förståelsen	 att	 arkivpedagogik	 handlar	 om	 att	

tillgängliggöra	arkiv	genom	olika	metoder	för	att	väcka	intresse	för	arkivens	potentiella	

användningsområden.	 I	 det	 här	 fallet	 metoder	 för	 att	 tillgängliggöra	 användandet	 av	

arkiv	 i	 skolundervisningen.	 Arkivpedagogiska	 hemsidor	 är	 ett	 exempel	 på	

arkivpedagogisk	 verksamhet	 där	 man	 arbetat	 med	 att	 tillgängliggöra	 arkivmaterial	 i	

digitalt	format.				

Arkivpedagogerna	Eva	Sjögren	och	Catarina	Lundström	har	länge	varit	aktiva	inom	

Skånes	 arkivförbund	 med	 arkivpedagogiska	 frågor	 och	 då	 framförallt	 hur	 man	 kan	

tillgängliggöra	 arkiven	 för	 skolan.	 Deras	 arbete	 resulterade	 i	 handboken	 Historia	 på	

riktigt!	–	arkivpedagogik	 i	praktiken	 som	beskriver	metoder	och	 ingångsvinklar	 för	 att	

introducera	 arkivstudier	 i	 undervisningen.	 Handboken	 riktar	 sig	 mot	 såväl	

arkivpedagoger	 som	 lärare	 och	 fungerar	 som	 en	 guide	 för	 hur	 integrerandet	 av	

arkivstudier	i	den	vanliga	undervisningen	kan	utformas.8		

Arkivarien	och	historikern	Beata	Losman	har	 i	artikeln	”Kommunarkiven	som	en	

resurs	 för	 skolan”	 lyft	 fram	 hur	 kommunarkiven	 med	 fördel	 kan	 användas	 i	

historieundervisningen	för	klasser	i	årskurs	6,	men	även	på	gymnasiet.	Men	framhåller	

att	 det	 är	 lättast	 att	 nå	ut	 till	 eleverna	 i	 årskurs	6,	 då	 arkivpedagoger	 kan	 färdigställa	

studiehäften	 till	 eleverna	 medan	 på	 gymnasiet	 behövs	 svårare	 material	 och	

ingångsvinklar.	 Losmans	 resultat	 visar	 att	 arkivstudier	 i	 skolan	 kan	 användas	

fördelaktigt	 i	 undervisningen	 med	 rätt	 metod.9	Losman	 skriver	 utifrån	 en	 arkivaries	

perspektiv	vad	man	kan	göra	 för	 att	 kommunarkiv	och	 lokalarkiv	 ska	kunna	nå	ut	 till	

skolorna,	vilket	forskningen	om	arkiv	och	skolor	brukar	handla.	Därför	är	det	intressant	

att	 studera	 arkiven	 används	 i	 skolundervisningen	 och	 hur	 skolorna	 vänder	 sig	 till	

arkiven,			

																																																								
6	Kenneth,	Awebro,	”Arkivpedagogik	–	med	ett	mångkulturellt	perspektiv.”	i,	(red.)	Lahdenperä,	Pirjo,		
Interkulturell	pedagogik	i	teori	och	praktik,	(Lund,	Studentlitteratur,	2004)	s.	100.		
7	Sjöberg,	Krumelurer	i	arkiven	–	en	pedagogisk	resurs,	s.	10.		
8	Sjögren,	Eva	&	Lundström,	Catarina,	Historia	på	riktigt!	–	arkivpedagogik	i	praktiken.	(Lund,	2004):	
Skånes	arkivförbund.		
9	Beata	Losman,	”Kommunarkiven	som	en	resurs	för	skolan”,	i	Arkiv	Samhälle	och	forskning	1997:1,	s.	57-
68.		
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Arkivstudier	brukar	traditionellt	 förknippas	med	historieämnet	men	kan	även	ha	

förtjänster	 i	 samhällskunskapsundervisningen	 vid	 exempelvis	 behandlingen	 av	

demokratifrågor.	 Kristina	 Holdars	 magisteruppsats	 Användningen	 av	 arkiv	 i	

samhällskunskapsundervisning	 på	 gymnasiet	 i	 samhällskunskap,	 undersöker	

möjligheterna	att	använda	kommunarkiv	i	samhällskunskapsämnet	på	gymnasiet.	Arkiv,	

såsom	 kommunarkiv,	 används	 traditionellt	 inte	 inom	 samhällskunskapsundervisning.	

Dock	som	Holdar	framhåller	innehåller	kommunarkiven	information	rörande	samhälls-	

och	demokratiförändringar,	vilket	är	förenligt	med	målen	i	samhällskunskap	som	syftar	

till	att	ge	eleven	högre	insikter	och	förståelse	för	demokratiprocesserna	och	tillgodogöra	

sig	information	genom	olika	källor.	Eftersom	det	är	ovanligt	att	använda	arkivmaterial	i	

samhällskunskapen	 har	 Holdar	 undersökt	 möjligheterna	 framställa	 en	 portfölj	 med	

arkivhandlingar	 som	 kan	 användas	 som	 läromedel.10	För	 historieundervisningens	 del	

har	det	 redan	 tagits	 fram	arkivportföljer	 som	kan	användas	 i	undervisningssyften	och	

det	finns	även	arkivpedagogiska	hemsidor	med	arkivmaterial	som	riktar	sig	mot	bland	

annat	historieundervisningen.	Intresset	här	är	därför	att	undersöka	hur	användandet	av	

arkivmaterial	ser	ut	i	historieundervisningen.			

Maria	Holm	jämför	i	sin	masteruppsats,	Pedagogik	för	att	levandegöra	historia	–	en	

jämförelse	av	musei-	och	arkivpedagogik	med	hänsyn	 till	historieförmedling,	musei-	 och	

arkivpedagogik.	 Holm	 använder	 ett	 historiedidaktiskt	 perspektiv	 vid	 jämförelsen	 av	

musei-	 och	 arkivpedagogikens	 historieförmedling	 och	 hur	 dessa	 vänder	 sig	 mot	

skolväsendet.	Holm	konstaterar	att	arkiven	och	museerna	i	undersökningen	vill	fungera	

som	ett	komplement	till	undervisningen.	Hon	menar	vidare	att	för	dessa	är	”Historiens	

betydelse	som	identitetsbyggare	och	dess	betydelse	för	identiteten	i	flera	olika	meningar	

är	central	här,	det	är	genom	detta	som	man	når	ut	till	eleverna	på	ett	annat	sätt.”11	Fokus	

för	denna	uppsats	är	inte	att	studera	arkivinstitutioner	och	museer	riktar	sin	pedagogik	

mot	skolan	som	Holm	har	gjort,	utan	ämnar	undersöka	hur	användarperspektivet	ser	ut	

hos	 skolorna	 eftersom	 det	 har	 gjorts	 arkivpedagogiska	 satsningar	 att	 tillgängliggöra	

arkiven	 för	 gymnasieskolan.	 Den	 tidigare	 forskningen	 om	 arkivpedagogik	 har	 i	 regel	

																																																								
10	Karin	Holdar,	Användning	av	arkiv	i	samhällskunskapsundervisningen	på	gymnasiet	-	
Undervisningsplanering	samt	arbetsportfölj	i	ett	pedagogiskt	hänseendes,	magisteruppsats	vid	institutionen	
för	Samhällskunskap	Dalarnas	högskola,	(2005),	1,	3-4,	29.		
11	Maria	Holm,	Pedagogik	för	att	levandegöra	historia	–	en	jämförelse	av	musei-	och	arkivpedagogik	med	
hänsyn	till	historieförmedling,	Masteruppsats	i	arkivvetenskap	inom	ABM-masterprogrammet,	(Lund,	
Lunds	universitet,	2011),	s.	2,	52,	citat	återfinnes	på	s.	52.	



	 7	

varit	 inriktade	 mot	 hur	 arkiven	 riktar	 sig	 eller	 kan	 rikta	 sin	 arkivpedagogiska	

verksamhet	 mot	 skolan.	 Således	 är	 det	 intressant	 att	 undersöka	 hur	 användarna	

utnyttjar	arkivens	arkivpedagogiska	satsningar	och	hur	skolorna	vänder	sig	till	arkiven	

för	att	kunna	använda	dessa	i	historieundervisningen.	Detta	är	intressant	då	som	Holm	

konstaterar	 att	 arkiven	 har	 en	 historieförmedlande	 roll	 och	 delaktighet	 i	

identitetsskapande	då	arkiven	är	en	del	av	kulturarvet.			

Historiedidaktiken	 är	 som	 forskningsfält	 relativt	 nytt	 och	 växte	 fram	 som	 en	

konsekvens	av	kritiken	mot	historieämnet	i	svenska	skolan	under	1960-	och	1970-talen.	

Historiedidaktik	 behandlar	 förmedlingen	 av	 historia,	 hur	 den	 förmedlas,	 vem	 den	

förmedlas	av,	vilka	den	riktas	mot	och	vilken	historia	som	förmedlas	enligt	historikerna	

Klas-Göran	 Karlsson	 och	 Ulf	 Zander,	 som	 har	 varit	 tongivande	 i	

historiedidaktikforskningen	 och	 historieundervisningen	 sedan	 1980-talet.	 Förutom	

förmedlingen	 berör	 historiedidaktiken	 även	 tillgodogörandet	 och	 mottagandet	 hos	

elever	och	andra	grupper.12		

Historiemedvetenhet	och	identitet	är	två	centrala	begrepp	inom	historiedidaktiken	

och	är	nära	kopplade	till	varandra.	Identitetsbegreppet	innebär	enligt	Karlsson	att	”[…]	

historia	bidrar	till	vår	identitetsbildning	och	till	vår	ideologiska,	moraliska	och	politiska	

orientering	 i	samhället	 […]”13.	 Identitetsbegreppet	är	ett	mångfacetterat	begrepp	 inom	

historiedidaktiken	och	en	annan	aspekt	av	identitetsbegreppet	inkluderar	förmågan	att	

”orientera	sig	i	tid”14	då	detta	enligt	förespråkarna	för	identitetsbegreppet	ska	bidra	till	

den	 egna	 personutvecklingen.	 Historiemedvetande	 är	 något	 som	 alla	 människor	 har	

inom	sig.	Karlsson	definierar	historiemedvetandet	som	”[…]	den	mentala	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.”15	Detta	 innebär	 att	

den	egna	historietolkningen	påverkar	hur	man	upplever	och	 förstår	samtiden,	dåtiden	

och	 framtiden.	Det	 finns	ett	 samspel	mellan	dåtid,	nutid	och	 framtid	vilket	 innebär	att	

tolkandet	 av	 dåtiden	 påverkar	 den	 egna	 förståelsen	 för	 samtiden. 16 	Även	 fast	

historiemedvetandet	finns	inom	varje	människa	är	det	präglat	av	egna	erfarenheter	och	

kunskaper	krävs	det	att	man	även	ges	verktyg	 i	 att	utveckla	det	historia	medvetandet	

																																																								
12	Klas-Göran	Karlsson,	”Historiedidaktik:	begrepp,	teori	och	analys”,	i	(red.)	Klas-Göran	Karlsson	&	Ulf	
Zander	Historien	är	nu,	En	introduktion	till	historiedidaktiken,	(Lund,	Studentlitteratur,	2004),	s.	34,	36.		
13	Karlsson,	”Historiedidaktik:	begrepp,	teori	och	analys”,	s.	27.		
14	Karlsson,	”Historiedidaktik:	begrepp,	teori	och	analys”,	s.	29.		
15	Karlsson,	”Historiedidaktik:	begrepp,	teori	och	analys”,	s.	29,	45-46,	citat	återfinnes	s.	45-46.		
16	Karlsson,	”Historiedidaktik:	begrepp,	teori	och	analys”,	s.	46-47.		
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och	 historietolkning.	 Ett	 historiedidaktiskt	 perspektiv	 används	 som	 en	 teoretisk	

utgångspunkt	 i	denna	uppsats	eftersom	det	bland	annat	är	genom	att	 lära	sig	använda	

historiskt	källmaterial	som	eleverna	utvecklar	sitt	historiemedvetande.				

Historiedidaktikern	och	historieläraren	Patrik	Johansson	har	i	sin	licentiatuppsats,	

Att	tolka	spåren	från	det	förflutna	Innebörder,	lärande	och	meningsskapande	av	historisk	

källtolkning	i	gymnasiet,	utforskat	de	historiedidaktiska	perspektiv	som	ämnesplanerna	

i	historia	är	kopplade	till	och	hur	undervisningen	ska	utformas	för	att	eleverna	skall	lära	

sig	 historisk	 källtolkning.	 Johansson	 menar	 att	 för	 att	 utveckla	 elevernas	

historiemedvetenhet	behöver	historieundervisningen	 inkludera	historiskt	 resonerande	

vid	 behandlingen	 av	 källtolkning.	Historiskt	 resonerande	 ”[…]	 innebär	 att	 urskilja	 och	

separera	de	olika	aspekterna	av	tolkningen,	men	också	en	subjektivt	meningsskapande	

dimension	där	livsvärlden	kommer	till	uttryck	i	tolkningen,	[…]”17	Källtolkningen	är	som	

Johansson	 resonerar	 en	 del	 i	 det	 historiska	 resonerandet	 och	 att	 dessa	 i	 kombination	

alstrar	 elevernas	 historiemedvetenhet. 18 	Eftersom	 användandet	 av	 primärkällor	 i	

kombination	 med	 att	 eleverna	 lär	 sig	 metoder	 för	 att	 värdera	 och	 tolka	 källor	 är	 en	

förutsättning	 för	 att	 eleverna	 ska	 kunna	 utveckla	 sitt	 historiska	 resonerande	 och	

historiemedvetande,	är	det	 intressant	att	undersöka	hur	användningen	av	källmaterial	

ser	ut	i	historieundervisningen.		

	 	

1.3	Syfte	och	frågeställningar		

Syftet	 med	 uppsatsen	 är	 att	 undersöka	 hur	 användningen	 av	 arkiv,	 såsom	

arkivinstitutioner	 och	 kommunarkiv	 exempelvis,	 ter	 sig	 inom	 historieundervisningen.	

Detta	är	intressant	då	det	ingår	i	ämnesplanerna	för	historia	på	gymnasiet	att	eleverna	

skall	lära	sig	källkritik	och	källtolkning	genom	att	ta	del	av	olika	historiska	källor.	Det	är	

genom	användandet	och	mötet	med	historiskt	källmaterial	som	elever	får	möjlighet	att	

utveckla	sitt	historiemedvetande.		

Dels	är	detta	även	intressant	eftersom	i	tidigare	studier	om	arkivpedagogik	brukar	

fokus	 i	 regel	 vara	 på	 hur	 arkiven	 ska	 nå	 ut	 till	 användarna,	 medan	 syftet	 här	 är	 att	

undersöka	hur	en	av	användargrupperna,	det	vill	säga	skolan,	riktar	sig	mot	arkiven.		

																																																								
17	Patrik	Johansson,	Att	tolka	spåren	från	det	förflutna	Innebörder,	lärande	och	meningsskapande	av	
historisk	källtolkning	i	gymnasiet,	Stockholms	universitet,	(2014)	Centrum	för	de	humanistiska	ämnenas	
didaktik,	(Licentiatuppsats),	s.	72.			
18	Johansson,	Att	tolka	spåren	från	det	förflutna,	s.	72.		
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• Hur	 vänder	 sig	 historieundervisningen	 mot	 arkiven.	 Hur	 ser	 användningen	 av	

arkiv	och	arkivpedagogiska	hemsidor	ut.		

• Vilka	svårigheter	finns	att	använda	arkiv	ur	skolans	perspektiv.		

• Hur	 används	 och	 vilka	 arkivhandlingar	 används	 i	 historieundervisningen	 vid	

källtolkning.		

	

1.4	Källor	och	avgränsningar		

Källmaterialet	 utgörs	 av	 intervjuer	 med	 undervisande	 lärare	 i	 historia	 på	 gymnasiet.	

Intervjuerna	 har	 skett	 via	 mail	 och	 återfinnes	 i	 bilaga	 1.	 Det	 ideala	 hade	 varit	 att	

intervjua	lärarna	på	plats	i	skolan	men	på	grund	av	tidsbrist	har	intervjuer	istället	skett	

via	 e-post.	 Fördelen	med	e-post	 är	 att	 lärarnas	 exakta	 svar	kan	användas	 som	bilagor	

men	tillvägagångssättet	innebär	även	att	man	går	miste	om	de	möjligheter	som	finns	till	

följdfrågor	 som	 en	 direkt	 intervju	 erbjuder.	 Dock	 kan	 även	 följdfrågor	 ställas	 även	

genom	 e-post,	men	 situationen	 är	 inte	 lika	 ideal	 som	 en	 direktintervjusituation	 är	 då	

man	potentiellt	går	miste	om	fördjupningar	i	diskussionen.	De	kriterier	som	använts	vid	

urvalet	 av	 skolor	 är	 att	 aktuell	 historiekurs	 omfattar	 100	 poäng,	 vid	 50	 poäng	 finns	

risken	 att	 det	 inte	 finns	 tid	 för	 fördjupningar	 i	 arkivstudier.	 Lärarna	 som	 intervjuats	

måste	 även	 vara	 behöriga	 lärare	 i	 historia.	 Urvalet	 har	 även	 baserats	 på	 att	

gymnasieskolorna	 skall	 komma	 från	 olika	 områden	 i	 Stockholm,	 innerstad	 som	

kranskommuner	för	att	urvalet	skall	bli	mer	representativt.	Ett	 flertal	 lärare	från	olika	

kommunala	och	fristående	gymnasier	har	kontaktats,	dock	varierar	det	hur	många	som	

har	 velat	 delta	 och	 hur	 långa	 svar	 de	 har	 gett.	 I	 vissa	 fall	 har	 lärarna	 endast	 gett	

kortfattade	svar	på	frågorna	som	ställts,	vilket	dock	ger	en	inblick	i	hur	användandet	av	

arkiv	och	arkivhandlingar	ser	ut.	Men	en	mer	djupgående	 intervju	ansikte	mot	ansikte	

kring	bruket	av	arkiv	och	arkivhandlingar	på	gymnasiet	hade	potentiellt	kunnat	ge	mer	

insikt	 kring	 gymnasieskolornas	 intresse	 för	 att	 besöka	 arkiv	 och	 använda	 sig	 av	

arkivhandlingar.		

Ett	källkritiskt	problem	som	hör	till	forskningsintervjuer	är	antalet	intervjuer	med	

olika	personer	som	behövs	för	att	kunna	dra	generella	slutsatser.	För	få	lärare	innebär	

att	studien	blir	empiriskt	 för	 tunn	för	att	kunna	dra	generella	slutsatser	medan	ett	 för	

stort	 antal	 skulle	 innebära	 att	 studien	 skulle	 bli	 för	 omfattande	 för	 denna	 uppsats	

omfång.	 Antal	 personer	 som	 har	 intervjuats	 är	 fem,	 varav	 tre	 av	 lärarna	 arbetar	 på	

kommunala	gymnasier	och	 två	på	 fristående	gymnasieskolor.	Fem	personer	är	 för	 lite	
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för	 att	 man	 ska	 kunna	 belägga	 hur	 användningen	 av	 arkiv	 generellt	 ser	 ut	 i	

historieundervisningen.	 Men	 fler	 än	 fem	 personer	 hade	 blivit	 för	 omfattande	 och	

resultaten	kan	ändå	ge	 en	viss	 inblick	 i	 hur	 användandet	 ser	ut	 eftersom	 lärarna	 som	

intervjuats	 jobbar	 på	 skolor	 i	 olika	 områden	 i	 Stockholm.	 Ytterligare	 en	 källkritisk	

synpunkt	 på	 ett	 källmaterial	 som	 utgörs	 av	 intervjuer	 är	 att	 intervjuaren	 är	

medskapande	till	källmaterialet.19							

För	att	skydda	lärarnas	identitet	kommer	intervjuerna	med	de	respektive	lärarna	

att	 benämnas	 som	 intervju	 L1,	 L2,	 L3,	 L4,	 L5.	 I	 studien	 har	 en	 historielärare	 på	 tre	

kommunala	skolor	intervjuats	och	två	lärare	på	två	fristående	gymnasieskolor.		

Lärare	L1	jobbar	på	en	kommunal	gymnasieskola	inom	Stockholm	Stad.		

Lärare	L2	jobbar	på	en	fristående	gymnasieskola	i	Stockholm.		

Lärare	L3	jobbar	på	en	kommunal	gymnasieskola	i	Huddinge	kommun.		

Lärare	L4	jobbar	på	en	kommunal	gymnasieskola	i	Täby	kommun.		

Lärare	L5	jobbar	på	en	fristående	gymnasieskola	i	Stockholm.				

	

1.5	Metod		

Då	 syftet	 med	 denna	 uppsats	 är	 att	 undersöka	 situationen	 huruvida	 arkiv	 och	

arkivhandlingar	 används	 inom	 historieundervisningen	 på	 gymnasiet	 har	 en	

fallstudiemetod	 använts	 för	 att	 kunna	 genomföra	 studien.	 En	 fallstudiemetod	 har	

använts	för	att	undersöka	djupare	hur	bruket	av	arkiv	ser	ut	i	historieundervisningen	på	

gymnasiet.	 Fallstudien	 har	 genomförts	 genom	 intervjuer	 med	 undervisande	 lärare	 i	

historia.	En	kvalitativ	intervjuanalys	har	i	det	här	fallet	använts	som	metod	för	att	tolka	

intervjuerna.	Steinar	Kvale	och	Svend	Brinkmann,	teoretiker	i	pedagogisk	psykologi	och	

psykologi,	 har	 i	 boken	 Den	 kvalitativa	 forskningsintervjun	 presenterat	 olika	 metoder,	

perspektiv	 kring	 intervjuforskningen,	 etiska	 frågor	 som	 berör	 den	 kvalitativa	

forskningsintervjun	och	används	som	utgångspunkt	i	denna	uppsats.	Inför	intervjuerna	

har	 två	 intervjuguider	 gjorts,	 varav	 den	 första	 guiden	 beskriver	 uppsatsens	 tematiska	

frågeställningar	 och	 den	 andra	 guiden	 de	 frågor	 som	 ställts	 till	 lärarna.	 Den	 andra	

guiden	med	intervjufrågorna	är	kopplade	till	uppsatsens	övergripande	frågeställningar	

men	 är	 förenklade,	 och	 är	 ett	 led	 i	 att	 besvara	 uppsatsens	 tematiska	 frågeställningar.	

Kvale	 och	Brinkmann	 förordar	detta	 tillvägagångssätt	med	 att	 göra	 två	 intervjuguider	

																																																								
19	Kvale,	Den	kvalitativa	forskningsintervjun,	s.	209	
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som	 en	 förberedelse	 innan	 man	 börjar	 intervjua	 folk.20	Intervjuguiderna	 återfinnes	 i	

bilaga	1.		

Till	 skillnad	 från	 kvalitativa	 textanalyser	 finns	 det	 inga	 standardmetoder	 för	 att	

analysera	kvalitativa	forskningsintervjuer	som	Kvale	och	Brinkmann	påpekar.21	I	denna	

fallstudie	har	ingen	särskild	utpräglad	metod	använts	för	att	analysera	intervjuerna	som	

vid	en	textanalys,	utan	svaren	från	de	olika	intervjuerna	har	jämförts	med	varandra.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
																																																								
20	Steinar	Kvale	&	Svend	Brinkmann,	Den	kvalitativa	forskningsintervjun,	2.	uppl.	(Lund:	Studentlitteratur,	
2009),	s.	147-148.		
21	Kvale,	Den	kvalitativa	forskningsintervjun,	s.	208.		
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2.	Arkiv	och	historieundervisningen		

	

2.1	Besök	hos	arkivinstitutioner	och	kommunarkiv		

I	 Stockholmsområdet	 finns	 det	 ett	 rikt	 utbud	 av	 flera	 olika	 slags	 arkiv,	 såsom	

arkivinstitutioner	 som	 riksarkivet,	 stadsarkivet,	 krigsarkivet	 men	 även	 gott	 om	

kommunarkiv,	och	enskilda	arkivinstitutioner	som	Centrum	för	näringslivshistoria	som	

finns	 tillgängliga	 för	 skolbesök.	 Stockholms	 stadsarkiv	 fungerar	 emellertid	 både	 som	

Stockholm	 stads	 arkiv	 och	 som	 landsarkiv.	 Stadsarkivet	 erbjuder	 exempelvis	

gratisvisningar	 för	 skolklasser	och	har	 även	 fem	olika	 ingångsvinklar	 för	besöket	 som	

läraren	 kan	 välja	 mellan	 när	 denne	 bokar	 in	 ett	 besök.	 De	 olika	 ingångsvinklarna	

möjliggör	 det	 för	 läraren	 att	 välja	 en	 ingång	 till	 studiebesöket	 som	 passar	 ihop	 med	

aktuellt	område	som	undervisningen	vid	det	tillfället	behandlar	och	även	passande	när	

eleverna	 skall	 göra	 egna	 gymnasiearbeten	 om	 ett	 specifikt	 ämne.	 Intervju	 L1	 och	 L2	

visade	 att	 stadsarkivet	 var	 det	 vanligaste	 alternativet	 att	 besöka.22 	Fördelen	 med	

Stadsarkivet	är	att	det	finns	möjlighet	att	välja	ett	tema	som	arkivvisningen	inriktade	sig	

på	och	att	man	efter	besöket	i	magasinen	har	möjlighet	att	på	Stockholmskällan	fördjupa	

sig	 i	 de	digitaliserade	källorna.	 Stockholmskällan	drivs	 av	 Stockholm	 stad	 i	 samarbete	

med	bland	annat	Stadsarkivet.23		

Stadsarkivet	är	ett	exempel	på	ett	arkiv	vars	arkivpedagogiska	verksamhet	är	väl	

utvecklad	för	att	kunna	användas	 i	 lärosituationer,	och	att	det	 finns	en	aspekt	där	den	

arkivpedagogiska	 verksamheten	 fungerar	 som	 ett	 komplement	 till	

historieundervisningen.	 Stadsarkivet	 är	 ett	 av	 de	 arkiv	 i	 Stockholm	 som	 förefaller	

utifrån	 ett	 användarperspektiv	 ha	 riktat	 sig	 speciellt	 mot	 gymnasiet	 men	 även	 mot	

högstadiet.	 I	 de	 flesta	 förefaller	 arkiven	 generellt	 rikta	 sig	 mot	 en	 allmän	 publik	 och	

snarare	mot	universitet	och	högskolan	än	gymnasieskolan.	Riksarkivet	och	Centrum	För	

Näringslivshistoria,	 (som	 är	 en	 privat	 arkivinstitution),	 erbjuder	 också	 skolklasser	

visningar	 i	 arkiven	 men	 har	 inte	 samma	 temaupplägg	 som	 stadsarkivet	 har.	 Dock	

behöver	det	 inte	vara	negativt	att	 inte	alla	arkiv	erbjuder	temabaserade	visningar	som	

stadsarkivet	gör.		

Maria	 Holm	 konstaterade,	 i	 sin	 masteruppsats,	 att	 den	 arkivpedagogiska	

verksamheten	hos	Malmös	stadsarkiv	och	arkivcentrum	syd	var	inriktade	mot	att	möta	

																																																								
22	Intervju	L1;	Intervju	L2.		
23	http://www.stadsarkivet.stockholm.se/Visningar-och-program/skola/skolvisningar/		
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skolans	 behov	 och	 att	 fungera	 som	 ett	 komplement	 till	 den	 traditionella	

historieundervisningen.24	Detta	 förefaller	 även	 vara	 fallet	 med	 Stockholms	 stadsarkiv	

vid	 en	 jämförelse	 mellan	 de	 temainriktade	 studiebesöksingångarna	 som	 stadsarkivet	

erbjuder	och	kriterierna	 för	ämnesplanerna	 i	historia.	Ämnesplanen	 för	historia	anger	

som	kriterium	för	undervisningen	att	eleverna	dels	ska	kunna	utveckla	sin	förmåga	att;		

	

1. Kunskaper	om	tidsperioder,	förändringsprocesser,	händelser	och	personer	utifrån		
olika	tolkningar	och	perspektiv.		

2. Förmåga	att	använda	en	historisk	referensram	för	att	förstå̊	nutiden	och	för	att	ge	
perspektiv	på̊	framtiden.		

3. Förmåga	att	använda	olika	historiska	teorier	och	begrepp	för	att	formulera,	utreda,	
förklara	och	dra	slutsatser	om	historiska	frågeställningar	utifrån	olika	perspektiv.	

4. Förmåga	att	söka,	granska,	tolka	och	värdera	källor	utifrån	källkritiska	metoder	och	
presentera	resultatet	med	varierande	uttrycksformer.		

5. Förmåga	att	undersöka,	förklara	och	värdera	användningen	av	historia	i	olika	
sammanhang	och	under	olika	tidsperioder.25		

	

Stadsarkivets	 visning	 ärbar/sedeslös,	 som	 ges	 i	 samarbete	 med	 postmuseet,	 är	 ett	

exempel	på	att	det	finns	en	korrelation	mellan	den	arkivpedagogiska	verksamheten	och	

skolundervisningen.	Visningen	ärbar/sedeslös	är	en	utställning	som	utforskar	huruvida	

bruket	av	exempelvis	ordet	hora	i	olika	internetsammanhang	har	någon	korrelation	med	

rådande	 1800-talsuppfattningar	 kring	 kön,	 ”sexualitet	 och	 heder?”26	Det	 här	 är	 ett	

exempel	 på	 arkivets	 historieförmedlande	 funktion	 och	 ett	 exempel	 på	 hur	

gymnasisterna	ges	möjligheterna	att	utveckla	sitt	historiemedvetande	då	de	genom	att	

tolka	 och	 förstå	 dåtiden	 utifrån	 den	 tidens	 kontext	 och	 utifrån	 kunskaperna	 och	

förståelsen	för	dåtiden	kan	få	ytterligare	förståelse	för	och	tolkandet	av	sin	samtid.		

Endast	lärare	L1	och	L2	besökte	arkiv	med	sina	historieklasser	varje	termin,	i	regel	

stadsarkivet	men	att	även	andra	arkiv	som	Krigsarkivet	besöktes.27	Lärare	L3	hade	ännu	

inte	 tagit	 med	 någon	 klass	 till	 ett	 ”rent	 arkiv”	 utan	 hade	 tagit	 med	 sina	 klasser	 till	

medeltidsmuseet	 istället	 och	 presenterat	 museets	 arkivmaterial	 för	 dem.	 Dock	 fanns	

intresse	 från	 lärarens	 håll	 att	 besöka	 ett	 arkiv	 men	 då	 främst	 en	 arkivinstitution.28	

Lärare	L4	är	nyutbildad	 lärare	 i	historia	och	har	än	så	 länge	 inte	besökt	ett	arkiv	med	

någon	av	sina	klasser	i	historia.		Dels	har	detta	inte	skett	då	läraren	inte	är	bekant	med	
																																																								
24	Holm,	Pedagogik	för	att	levandegöra	historia,	s.	52.		
25	Lgy11,	s.	66-67.		
26	http://www.stadsarkivet.stockholm.se/Visningar-och-program/skola/skolvisningar/		
27	Intervju	L1;	intervju	L2.		
28	Intervju	L3.		
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vilka	arkiv	som	kan	besökas	och	dels	för	att	eleverna	inte	rest	önskemål	om	att	besöka	

ett	arkiv.29	Lärare	L5	hade	inte	besökt	ett	arkiv	någon	gång	med	någon	av	sina	klasser	i	

historia	 utan	 föredrog	 att	 använda	 sig	 av	 Stockholmskällans	 och	 riksarkivets	

digitaliserade	 källmaterial	 i	 undervisningen.	 Lärare	 L5	 menade	 även	 att	 arkiv	 inte	

besökts	 då	 denne	 ansåg	 att	 det	 fungerade	 bra	 i	 undervisningen	 att	 använda	 sig	 av	

Stockholmskällan	 och	 Riksarkivets	 digitala	 material.	 Lärare	 L5	 menade	 även	 att	 ett	

eventuellt	 besök	 en	 arkivinstitution	 eller	 kommunarkiv	 var	 avhängigt	 ”av	 vilka	

pedagogiska	vinster	ett	arkiv	kan	erbjuda	och	där	måste	jag	erkänna	att	 jag	känner	till	

mkt	lite	om	vad	arkiv	i	stockholm	kan	erbjuda	för	klasser	som	kommer.”30		

Kommunarkiv	utanför	Stockholm	stad	var	det	ingen	av	de	intervjuade	lärarna	1-5	

som	besökte	med	sina	historieklasser.31	Intervju	L3	menade	att	”Jag	föredrar	Riksarkivet	

framför	 kommunarkivet,	 eftersom	 det	 finns	 så	 mycket	 mer	 och	 varierande	 material	

där.”32	Beata	 Losmans	 skolprojekt	 visade	 att	 kommunarkiven	 kan	 vara	 användbara	 i	

historieundervisningen	för	gymnasiet.	Hon	tar	upp	som	exempel	att	gymnasieeleverna	

skulle	 kunna	 använda	 sig	 av	 hälsovårdsnämndens	 handlingar	 i	 kommunarkivet.	

Hälsovårdsnämnden	 infördes	 1878och	 skulle	 exempelvis	 kunna	 användas	 som	

källmaterial	 i	 ett	 gymnasiearbete	om	hälsovården	 förr.	 Sjöberg	nämner	att	handlingar	

från	 folkskoletiden	 ofta	 finns	 bevarade	 i	 kommunarkiven33	vilket	 skulle	 kunna	 vara	

intressant	att	använda	som	källmaterial	för	att	jämföra	hur	skolelevers	situation	såg	ut	

med	dagens	elever.	

Frågan	är	också	huruvida	man	som	 lärare	är	bekant	med	att	även	kommunarkiv	

kan	 innehålla	 intressant	 historiskt	 källmaterial.	 Eller	 hur	 bekant	man	 överlag	 är	med	

arkiv,	är	man	inte	riktigt	bekant	med	arkiv	själv	är	det	möjligen	svårt	att	se	nyttan	i	att	

besöka	arkiv	eller	använda	arkiv	i	undervisningssyfte.	Intervjun	med	lärare	L5	avslöjade	

att	denne	var	osäker	på	”vilka	pedagogiska	vinster	ett	arkiv	kan	erbjuda”.34		

Sammanfattningsvis	 har	 intervjumaterialet	 åskådliggjort	 att	 det	 finns	 skillnader	

mellan	lärarna	och	skolorna	huruvida	arkiv,	såsom	arkivinstitution	eller	kommunarkiv,	

besöks.	Enligt	intervjumaterialet	var	det	bara	två	av	skolorna	belägna	i	Stockholm	Stad	

																																																								
29	Intervju	L4.	
30	Intervju	L5.	
31	Intervju	L1;	intervju	L2;	intervju	L3;	intervju	L4;	intervju	L5.		
32	Intervju	L3.			
33	Losman,	”Kommunarkiven	som	en	resurs	för	skolan”,	s.	62;	Sjöberg,	Krumelurer	i	arkiven	–	en	
pedagogisk	resurs,	s.	20.		
34	Intervju	L5.		
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som	hade	som	målsättning	att	varje	kurs	i	historia	skulle	vid	ett	tillfälle	under	terminen	

besöka	ett	arkiv.	Den	tredje	skolan	 i	Stockholm	Stad	 intervju	L5	skiljde	sig	 från	de	två	

skolorna	 genom	 att	 inte	 besöka	 arkiv	 alls.	 Dock	 finns	 det	 svårigheter	 för	 lärarna	 att	

ordna	 tillfälle	att	alla	klasserna	ska	kunna	besöka	ett	arkiv.	Tidsbrist	är	en	 faktor	som	

försvårar	studiebesök,	antingen	måste	lärarna	låna	timmar	från	en	annan	lärare	för	att	

hinna	med	studiebesöket	eller	förlägga	studiebesöket	till	en	dag	då	schemat	tillåter	ett	

längre	studiebesök.	Lärare	L1	hade	för	närvarande	96	elever	i	kursen	historia	1b,	(som	

är	på	hundra	poäng,)	och	tar	 i	 intervjun	upp	svårigheterna	att	koordinera	studiebesök	

hos	ett	arkiv	med	så	många	elever.	Men	att	alla	klasser	hade	kommit	iväg	på	studiebesök	

till	 slut	 vilket	 var	 lärarens	 målsättning.35	Lärare	 L2	 brukar	 däremot	 låta	 klasserna	 i	

kurserna	i	historia	2	besöka	ett	arkiv,	och	då	i	regel	stadsarkivet.36	Lärare	L3	och	L4	som	

jobbar	i	gymnasieskolor	belägna	i	Huddinge	och	Täby	kommun	besökte	till	skillnad	från	

lärarna	L1	och	L2	i	Stockholm	Stad	inte	arkiv,	dock	fanns	intresse	från	båda	lärarnas	håll	

att	besöka	arkiv.	Intervjuerna	visade	även	att	vid	besök	eller	eventuella	besök	föredrog	

man	arkivinstitutioner	över	kommunarkiv.	Lärare	L5	var	den	lärare	som	enligt	intervjun	

inte	känt	 intresse	att	besöka	arkiv	med	historieklasserna	och	då	som	denne	angett	på	

grund	av	osäkerhet	över	vad	arkiven	kan	erbjuda	för	skolklasser.37			

	

2.2	Användningen	av	primärkällor	i	historieundervisningen		

Hur	 ser	 användningen	 av	 historiska	 primärkällor	 ut	 i	 undervisningen?	 Varför	 är	 det	

viktigt	 att	 elever	 får	 tillgång	 att	 arbeta	 med	 primärkällor	 såsom	 arkivhandlingar	

exempelvis.	 Arkivhandlingar	 är	 en	 ingångsvinkel	 för	 att	 elever	 ska	 kunna	 komma	 i	

kontakt	med	 historiska	 källtexter	men	 även	 andra	 källtyper	 såsom	 fotografier,	 bilder	

och	 kartor.	 De	 kommer	 närmare	 historien	 vilket	 kan	 väcka	 ett	 större	 intresse	 för	

historia	hos	eleverna	än	vad	enbart	läroböckerna	möjligen	förmår	göra.	Närhetskänslan	

som	dokumenten	inger	kan	innebära	att	eleverna	får	större	insikt	och	förståelse	för	hur	

folks	levnadssituation	och	värderingar	såg	ut	förr	och	vad	dessa	insikter	i	det	förflutna	

kan	 säga	 om	 det	 nutida	 samhället,	 vilket	 även	 Sjögren	 och	 Lundström	menar.	 Denna	

																																																								
35	Intervju	L1;	Intervju	L5.		
36	Intervju	L2.		
37	Intervju	L3;	intervju	L4;intervju	L5.		
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insikt	om	vad	det	förflutna	kan	säga	om	nutiden	och	framtiden	är	även	ett	av	målen	med	

historieämnet	enligt	läroplanen.	38			

Eleverna	får	vid	tillgången	till	primärkällor	tillfälle	att	öva	på	att	värdera	och	tolka	

källmaterialet	och	öva	sig	i	källkritik.	Ett	problem	som	många	skolungdomar	men	även	

vuxna	har	när	de	ska	tolka	och	förstå	historiska	källtyper	och	historiska	händelser	och	

personers	 agerande	 är	 att	 de	 värderar	 händelser	 och	 personers	 handlingar	 utifrån	

dagens	 rådande	 värderingar	 och	 kontext	 och	 tar	 inte	 i	 beaktande	 att	 exempelvis	

personerna	 som	 de	 möter	 i	 texterna	 i	 sin	 tur	 agerar	 utifrån	 sin	 tids	 normer	 och	

värderingar	och	historiska	kontext.	 Johansson	har	 i	 sin	 licentiatuppsats	undersökt	hur	

elevernas	 kunskaper,	 uppfattningar	 och	 förhållningssätt	 ser	 ut	 vid	 tolkningen	 av	

historiska	källor.	Detta	resulterade	i	uppställandet	av	fyra	nivåkategorier.	Kategorierna	

representerar	nivån	där	eleven	befinner	sig	 i	 förhållande	 till	hur	eleven	uppfattar	den	

historiska	källan	i	förhållande	till	att	de	kan	urskilja	de	tre	tidsorienterade	aspekterna:	

den	mänskliga,	 (det	 vill	 säga	 den	historiskt	andres	perspektiv,).	 Det	undertextuella	 (det	

vill	 säga	 att	 det	 temporala	 perspektivet	 påverkar	 tolkningen	 av	 källan),	 och	 det	

historiska	(den	historiska	kontexten	kring	källan).	Johansson	framhåller	att	förmågan	att	

urskilja	dessa	tre	aspekter	är	”(…)	kritiska	för	att	eleverna	ska	uppfatta	historiska	källor	

som	texter	som	måste	tolkas	historiskt	för	att	förstås	och	bli	historiskt	meningsfulla.”39	

Detta	för	att	undvika	att	källorna	tolkas	anakronistiskt.40		

Hur	 ser	 då	 användningen	 av	 primärkällor	 ut	 i	 historieundervisningen	 hos	 de	

intervjuade	 lärarna?	 Att	 undervisningen	 skall	 behandla	 historiska	 primärkällor	 och	

källkritiska	 metoder	 vid	 värdering	 och	 användning	 av	 historiska	 källor	 ingår	 som	

kriterium	i	ämnesplanen	för	historia.	I	avsnittet	ovan	konstaterades	det	att	endast	två	av	

fem	 lärare	 i	 fallstudien	 besöker	 fysiska	 arkiv	 och	 att	 tre	 inte	 gjorde	 det. 41	

Arkivpedagogerna	 Eva	 Sjögren	 och	 Catarina	 Lundström	 konstaterade	 i	 sin	

arkivpedagogiska	 handbok,	 om	 hur	 arkivpedagogik	 kan	 riktas	 mot	 skolan,	 ”[…]	 att	

satsningar	på	samarbete	mellan	arkiv	och	skola	ligger	mycket	väl	i	linje	med	läroplanens	

intentioner.” 42 	Sjögren	 och	 Lundström	 talar	 i	 detta	 sammanhang	 om	 den	 gamla	

läroplanen	 för	 grundskolan,	 Lpo-94,	 men	 detta	 stämmer	 även	 väl	 in	 på	 Lgy11s	

																																																								
38	Eva	Sjögren	&	Catarina	Lundström,	Historia	på	riktigt!	–	arkivpedagogik	i	praktiken,	(Lund,	Skånes	
Arkivförbund,	2001),	s.	16-17;	Lgy11,	s.	66-67.		
39	Johansson,	Att	tolka	spåren	från	det	förflutna,	s.	56,	58-59.	Citat	återfinnes	på	s.	56.			
40	Johansson,	Att	tolka	spåren	från	det	förflutna,	s.	56,	58-59.		
41	Intervju	L3,	L4.			
42	Sjögren	&	Lundström,	Historia	på	riktigt!	–	arkivpedagogik	i	praktiken,	s.	20.		
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intentioner	 för	 skolans	 generella	 uppgifter	 och	 historieämnets	 syfte	 i	 att	 utveckla	

elevernas	historiemedvetande	och	kunna	använda	sin	tidsorienterade	förmåga	att	förstå	

att	 människor	 lever	 och	 har	 levt	 under	 olika	 villkor.	 Detta	 ska	 eleverna	 även	 kunna	

tillämpa	 i	 nutiden	 för	 att	 kunna	 förstå	 varför	människor	 livssituation	 och	möjligheter	

skiljer	sig	runt	om	i	världen.43				

I	regel	när	eleverna	ska	jobba	med	historiska	källtexter	har	 lärarna	låtit	eleverna	

arbeta	med	texter	som	finns	på	stockholmskällan	eller	riksarkivets	webbplats	som	har	

tre	källkritiska	övningar	som	lärarna	eller	eleverna	kan	ladda	ner.44	Lärare	L4	angav	att	

eleverna	 fått	 ta	 del	 av	 utdrag	 av	 arkiv	 och	 att	 det	 då	 rört	 sig	 om	 reseberättelser	 från	

1500-talet.	Materialet	har	lärare	L4	haft	som	källmaterial	under	sina	universitetsstudier	

i	 historia.	 Reseberättelserna	 har	 dock	 inte	 använts	 som	 ett	 fördjupningsmaterial	 för	

exempelvis	uppsatsarbete	utan	har	använts	som	material	för	källtolkningsövningar	om	

vad	 berättelserna	 säger	 om	 1500-talet.	 I	 övrigt	 använde	 sig	 läraren	 även	 av	

arkivpedagogiska	 hemsidor	 för	 att	 hitta	 källmaterial	 som	 kan	 användas	 i	

undervisningen	i	övningar	i	historietolkning	och	källkritik.45		

Lärare	L5	använde,	enligt	 intervjufrågorna	som	ställts,	ofta	stockholmskällan	och	

riksarkivets	webbplats	 i	undervisningen.	Stockholmskällan	används	även	när	eleverna	

ska	göra	större	fördjupningsarbeten	”[…]	där	de	själva	ska	söka	och	granska	källor	(	t	ex	

får	mina	elever	göra	ett	större	biografiarbete	över	en	svensk	person	som	varit	med	och	

demokratiserat	 Sverige	 vid	 förra	 sekelskiftet).”46	Dock	 hade	 denna	 lärare	 gärna	 velat	

använda	sig	mer	av	arkivhandlingar	i	undervisningen	än	vad	denne	gör	i	dagsläget,	men	

framhåller	 att	 för	 att	 det	 ska	 kunna	 ske	 behöver	 arkiven	 bli	 ”bättre	 på	 att	 plocka	 ut	

skolanpassat	 material.”	 Lärare	 L5	 fortsätter	 resonemanget	med	 att	 denne	 skulle	 vilja	

”att	 arkiven	 själva	 hade	 skapat	 källhistoriska	 övningar	 som	 går	 att	 knyta	 till	material	

som	 finns	 i	 deras	 arkiv.	 Stockholmskällan	 gör	 ju	 detta	 en	 del...	 men	 ännu	mer”.47	Det	

finns	 särskilda	 arkivväskor	 med	 arkivhandlingar	 som	 bland	 annat	 landsarkiven	 i	

Östersund	och	Härnösand	har	 sammanställt	 som	skolor	kan	 låna,	men	det	verkar	 inte	

vara	känt	bland	lärarna	som	intervjuats	i	den	här	undersökningen.		

	

																																																								
43	Sjögren	&	Lundström,	Historia	på	riktigt!	–	arkivpedagogik	i	praktiken,	s,	20-21;	Lgy11,	s.	5-6,	66-67.	
44	Se	http://riksarkivet.se/ovningsuppgifter	&	www.stockholmskallan.se		
45	Intervju	L4.		
46	Intervju	L5.		
47	Intervju	L5.		
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I	 intervjun	 L3	 framkommer	 det	 inte	 om	 arkivpedagogiska	 hemsidor	 används	 i	

undervisningen	 utan	 berättade	 att	 ”denne	 låtit	 eleverna	 ta	 del	 av	 omarbetade	

arkivhandlingar.	Det	 vill	 säga	 exempelvis	Hammurabis	 lagsamlig	 översatt	 till	 engelska	

som	finns	på	brittiska	muséets	hemsida”.48 Arkivhandlingar	har	använts	enligt	intervjun	
använts	 när	 eleverna	 ska	 skriva	 uppsats	 eller	 som	 underlag	 för	 provfrågor.	 Dock	

preciserar	inte	läraren	vad	denne	menar	med	vad	det	är	för	typ	av	arkivhandlingar	som	

används	och	vad	läraren	definierar	som	arkivhandlingar.49		

Lärare	L2	berättade	i	intervjun	att	denne	använder	arkivmaterial	såsom	texter	och	

bilder	för	att	eleverna	ska	lära	sig	mer	om	Stockholm	och	för	att	de	ska	lära	sig	mer	om	

vad	 för	 slags	 information	 man	 kan	 hitta	 i	 olika	 källtyper.	 Dock	 föredrog	 läraren	 att	

eleverna	begagnade	 sig	 av	Stockholmskällan	vid	enskilda	 fördjupningsarbeten	 före	att	

eleverna	besökte	arkiven.	Detta	beror	dels	på	att	det	är	lättare	för	eleverna	att	söka	efter	

källorna	 på	 stockholmskällan.50	Sjögren	 och	 Lundström	påpekar	 i	 sin	 handbok	 att	 det	

kan	 vara	 väldigt	 svårt	 för	 gymnasieelever	 uppsöka	 arkiven	 i	 forskningssyften.	 Deras	

erfarenhet	 var	 att	 eleverna	 många	 gånger	 behövde	 mer	 handledning	 än	 vad	

arkivpersonalen	 kunde	 ge	 och	 att	 eleverna	 inte	 har	 för	 vaga	 forskningsförslag.	 Om	

gymnasieelever	ska	kunna	forska	själva	krävs	det	som	Sjögren	och	Lundgren	påpekar	att	

läraren	är	engagerad	och	delaktig,	som	till	exempel	att	läraren	på	förhand	tagit	reda	på	

vad	 eleverna	 skulle	 kunna	 använda	 som	 källmaterial.	 Dock	 är	 även	 det	 problematiskt	

eftersom	 läraren	 då	måste	 ha	 tid	 att	 avsätta	 för	 att	 handleda	 eleverna	 och	 kolla	 upp	

lämpliga	genomförbara	ämnesförslag.51	

Användandet	 av	 primärkällsmaterial	 till	 alla	 undervisningsmoment	 upplevde	

lärare	 L1	 som	 viktigt	 och	 försökte	 att	 använda	 flera	 olika	 källtyper	 såsom:	 kartor,	

fotografier	 och	 dokument	 i	 undervisningen.	 Primärkällsmaterialet	 användes	 ”för	 att	

identifiera	historiska	frågor	och	problemställningar,	för	att	undersöka	historiska	frågor,	

för	 att	 exemplifiera	 och	 för	 att	 skapa	 ingångar	 och	 intresse	 till	 historia.	 För	 att	 öva	

tolkning	och	att	belägga	slutsatser	 i	historiska	källmaterial.”52	Emellertid	behövde	 inte	

källmaterialet	utgöras	av	arkivhandlingar.	Dock	eftersom	eleverna	inte	skrev	om	svensk	

historia	 i	 sina	gymnasiearbeten	 i	historia	1b53	var	det	 inte	aktuellt	 för	dessa	elever	att	

																																																								
48	Intervju	L3.		
49	Intervju	L3.		
50	Intervju	L2.		
51	Sjögren	&	Lundgren,	Historia	på	riktigt!	–	arkivpedagogik	i	praktiken,	s.	58.		
52	Intervju	L1.		
53	Intervju	L1.		
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använda	arkivhandlingar	såsom	exempelvis	dagböcker	eller	att	uppsöka	arkiv	på	egen	

hand	för	att	söka	efter	lämpligt	källmaterial.		

Sammanfattningsvis	har	intervjuerna	med	lärarna	visat	att	när	eleverna	ska	jobba	

med	 primärkällor	 har	 i	 regel	 stockholmskällan	 eller	 någon	 arkivpedagogisk	 hemsida	

använts	 för	att	 få	 tag	på	 lämpligt	material.	Lärare	L4	hade	däremot	 låtit	eleverna	 få	 ta	

del	 av	 arkivhandlingar	 i	 form	 av	 reseberättelser.	 Intresse	 fanns	 lärarna	 att	 använda	

arkivhandlingar,	 dock	 verkar	 man	 föredra	 att	 använda	 det	 material	 som	 finns	 på	

arkivpedagogiska	 hemsidor.	 I	 regel	 har	 eleverna	 fått	 använda	 sig	 av	 materialet	 vid	

källtolkningsövningar.	 Arkivhandlingar	 hade	 gärna	 använts	 mer	 enligt	 lärare	 L5	 som	

önskade	att	arkiven	skulle	kunna	utveckla	det	arkivpedagogiska	arbetet	med	att	ta	fram	

fler	egna	källtextsövningar	som	var	kopplade	befintligt	material	hos	arkiven.		

						

2.3	Avslutande	analys	och	sammanfattning	

Syftet	med	uppsatsen	var	att	undersöka	hur	användningen	av	arkiv	och	arkivhandlingar	

ser	 ut	 i	 historieundervisningen	 på	 gymnasiet	 med	 motivation	 att	 det	 dels	 ingår	 i	

kriterierna	för	ämnesplanen	i	historia	att	eleverna	ska	lära	sig	att	tolka	och	värdera	olika	

källor	 utifrån	 källkritiska	 metoder.	 Undervisningen	 ska	 även	 syfta	 till	 att	 elevens	

historiemedvetenhet	 stärks.	 Användandet	 av	 arkivmaterial,	 där	 eleven	 får	 möta	 olika	

personers	livsöden	och	deras	livsvillkor	och	värderingar,	möjliggör	möjliggör	att	eleven	

kan	 utveckla	 sin	 förmåga	 att	 förstå	 källtexten	 utifrån	 sin	 tidperiods	 perspektiv	 och	

jämföra	 det	 med	 ett	 nutida	 och	 framtida	 perspektiv.	 Den	 historiska	 förståelsen	 ska	

kunna	användas	för	att	förstå	hur	historian	påverkar	föreställningarna	om	nutiden	och	

framtiden.		

Undersökningen	har	visat	att	det	bara	var	två	av	lärarna	som	regelbundet	tog	med	

sina	 historieklasser	 på	 studiebesöket	 på	 ett	 arkiv.	 I	 regel	 besöktes	 en	 arkivinstitution	

som	 Stadsarkivet	 eller	 Krigsarkivet	 till	 exempel.	 Stadsarkivet	 fungerar	 däremot	 både	

som	Stockholms	stads	arkiv	och	som	landsarkiv.	Stadsarkivet	var	uppskattat	på	grund	

av	dess	möjligheter	till	olika	temainriktade	visningar.	Kommunarkiv	utanför	Stockholm	

stads	kommun	såsom	Huddinge	kommunarkiv	eller	Täby	kommunarkiv	besöktes	 inte.	

Två	 av	 lärarna	 som	 inte	besökte	 arkiv	 var	 emellertid	 intresserade	av	 att	 besöka	arkiv	

med	 sina	 elever.	 Lärare	 L4	 var	 däremot	 osäker	 på	 vilka	 arkiv	 som	var	 tillgängliga	 för	

skolbesök,	 vilket	 även	 lärare	 L5	 var	 och	 som	 även	 var	 osäker	 på	 vilka	 ”pedagogiska	
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vinster	 arkiv	 kan	 erbjuda”.54	Flera	 av	 lärarna	 tog	 även	 upp	 svårigheterna	 att	 ordna	

studiebesök	dels	på	grund	av	tidsbrist,	dels	svårt	att	koordinera	att	klasser	skulle	kunna	

komma	iväg	på	studiebesök.	Lärare	L1	hade	exempelvis	96	elever	totalt	för	närvarande	

som	 denne	 undervisade	 i	 kursen	 historia	 1b	 vilket	 innebär	 att	 det	 kan	 vara	 svårt	 att	

arrangera	studiebesök	för	alla	klasser.		

Huruvida	arkiv	är	 intressant	att	använda	i	historievisningen	för	 lärare	kan	tolkas	

som	att	det	i	viss	mån	är	avhängigt	av	vilka	förkunskaper	som	lärarna	har	om	arkiv	och	

även	beroende	på	intresse	från	lärarna	sida.	Det	skilde	sig	mellan	lärarna	i	studien	hur	

medvetna	de	var	om	vad	arkiv	kunde	erbjuda	vid	eventuella	studiebesök.	Besök	på	arkiv	

såsom	 stadsarkivet,	 riksarkivet,	 centrum	 för	 näringslivshistoria	 och	 krigsarkivet	 kan	

fungera	som	ett	sätt	att	göra	eleverna	mer	intresserade	av	historia	och	lära	sig	vad	ett	

arkiv	är	och	dess	betydelse	för	samhället	i	form	av	insyn	och	som	bevarare	av	källorna	

till	 Sveriges	 historia.	 Arkiv	 som	 exempelvis	 stadsarkivet	 har	 gjort	 satsningar	 för	 att	

tillgängliggöra	 arkivet	 för	 studiebesök	 genom	 temavisningar	 och	 möjligheter	 att	 följa	

upp	studiebesöket	med	övningar	på	Stockholmskällan.	Frågan	är	dock	hur	bra	arkiven	

är	 på	 att	 nå	 ut	 till	 skolorna	 och	 vad	 vilka	 pedagogiska	 förtjänster	 som	 arkiven	 kan	

förmedla.	Samtidigt	verkar	det	också	handla	om	intresse	från	lärarnas	sida	att	ta	reda	på	

vad	arkiv	kan	erbjuda	som	komplement	till	undervisningen.						

Flera	av	 lärarna	uppgav	att	de	 främst	använde	sig	av	arkivpedagogiska	hemsidor	

som	 Stockholmskällan	 exempelvis	 när	 eleverna	 ska	 arbeta	 med	 primärkällor	 vid	

övningar	 i	 historietolkning	 och	 källkritik,	 och	 var	 till	 större	 delen	 nöjda	 utbudet	 av	

källmaterial	 på	 hemsidorna.	 Lärarna	 ville	 gärna	 att	 eleverna	 ska	 arbeta	 med	

primärkällor	 men	 att	 det	 var	 att	 föredra	 att	 använda	 utbudet	 på	 arkivpedagogiska	

hemsidor	 när	 de	 ska	 leta	 efter	 källmaterial	 inför	 exempelvis	 uppsatser	 och	

fördjupningsuppgifter.	Lärarna	uppgav	dels	att	det	var	lättare	att	eleverna	att	använda	

sig	av	de	arkivpedagogiska	hemsidorna	än	att	söka	själva	på	arkiven.	Ska	eleverna	själva	

besöka	arkiven	kan	de	som	Sjögren	och	Lundgren	påpekade	behöva	mer	handledning	än	

vad	läraren	har	tid	att	ge	och	förutsätter	att	läraren	själv	är	väldigt	insatt	i	arkivstudier	

och	vad	som	är	möjligt	utifrån	elevernas	förutsättningar	att	forska	om.	Lärare	L5	hade	

gärna	sett	att	arkiven	skulle	kunna	erbjuda	mer	skolanpassat	material	 som	 lärare	kan	

använda	 sig	 av	 i	 undervisningen.	 Användningen	 av	 arkiv	 skulle	 i	 sådana	 kunna	 öka.	

Vissa	 av	 landsarkiven	 som	 Östersund	 landsarkiv	 till	 exempel	 har	 arkivväskor	 med	

																																																								
54	Intervju	L5.		
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temakopplade	 arkivhandlingar	 som	 skolor	 kan	 låna.	 Dock	 förefaller	 det	 inte	 vara	 helt	

känt	 bland	 de	 lärare	 som	 intervjuats	 i	 den	 här	 studien.	 En	 idé	 är	 att	 lärare	 och	

arkivpedagoger	 i	Stockholm	skulle	kunna	samarbeta	och	 ta	 fram	 liknande	arkivväskor	

som	de	som	landsarkiven	i	Östersund	och	Härnösand	erbjuder.		

En	 fördel	 med	 att	 använda	 arkivpedagogiska	 hemsidor	 vid	 användandet	 av	

källmaterial	 är	 att	 hemsidor	 erbjuder	 lärarhandledning	 kring	materialet.	 Ett	 problem	

med	 att	 använda	 arkiv	 i	 undervisningen	 är	 att	 det	 krävs	 att	 lärarna	 är	 insatta	 i	

materialet	som	ska	användas.		

En	fundering	som	undersökningen	gett	är	hur	lärarnas	förståelse	av	vad	ett	arkiv	

är	 och	 hur	 de	 definierar	 arkivmaterial?	 Mina	 frågeställningar	 hade	 kunnat	 definieras	

bättre	och	bli	tydligare,	men	är	fundersam	kring	hur	lärarnas	kunskaper	om	arkiv	ser	ut.	

Dock	 väldigt	 uppmuntrande	 att	 lärarna	 är	 intresserade	 av	 arkiv	 och	 deras	 potentiella	

integrering	 i	 undervisningen.	 I	 dagsläget	 verkar	 det	 dock	 som	 att	 det	 är	 lättare	 att	

använda	 de	 arkivpedagogiska	 hemsidorna	 när	 eleverna	 ska	 arbeta	med	 källmaterial	 i	

historietolkningsövningar.		
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3.	Bilaga	1	Intervjuguide		

Intervjuguide	1:	Uppsatsens	frågeställningar		

• Hur	 vänder	 sig	 historieundervisningen	 mot	 arkiven.	 Hur	 ser	 användningen	 av	

arkiv	och	arkivpedagogiska	hemsidor	ut.		

• Vilka	svårigheter	finns	att	använda	arkiv	ur	skolans	perspektiv.		

• Hur	 används	 och	 vilka	 arkivhandlingar	 används	 i	 historieundervisningen	 vid	

källtolkning.		

	

Intervjuguide	2	

Följande	frågor	har	ställts	till	lärarna	som	deltagit	i	undersökningen:		

• Besöker	lärare	och	elever	arkivinstitutioner	och	eller	kommunarkiv?	Eller	

föredrar	man	att	använda	sig	av	hemsidor	såsom	stockholmskällan	för	att	

eleverna	skall	få	ta	del	av	källmaterial?		

• Får	eleverna	 ta	del	av	arkivhandlingar	och	 finns	det	 intresse	att	använda	

sig	av	arkivhandlingar	för	att	eleverna	exempelvis	ska	kunna	fördjupa	sig	i	

exempelvis	specialarbeten.	

• Om	arkivhandlingar	används	i	undervisningen,	på	vilket	sätt	används	de?	
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