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Abstract 

I denna uppsats diskuteras varför man kan använda lokal historiska platser i undervisningen, 

hur man kan använda lokal historiska platser i undervisningen samt vilka faktorer som styr 

läraren om hen vill använda sig av lokal historiska platser i undervisningen. Det förs i 

uppsatsen ett resonemang kring huruvida lokala platser kan påverka elevers 

identitetsskapande, relationer historiemedvetenhet och fungera som en brobyggare mellan 

historia och eleven. Det diskuteras även vilka faktorer som påverkar lärarens val av plats, så 

som kostnad, konnotationer, elevgruppen, tid och tillgänglighet. 
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Förord 

Att skriva ett examensarbete har varit en helt ny erfarenhet för mig. Inför alla nya erfarenheter 

så stannar man ofta upp och frågar vad man håller på med, uppsatsen har inte varit något 

undantag. Det är dock ett par personer som har gjort mitt uppsatsskrivande möjligt. De första 

är mina handledare KG Hammarlund och Thomas Nilsson som vid otaliga 

handledningstillfällen orkat lyssna på mig och mina kurskamrater när vi en smula panikslaget 

lyft fram våra problem som om det vore världens undergång. För det andra vill jag tacka min 

vän Eva-Charlotte Lilja som givit mig mycket stöd och feedback i mitt uppsatsarbete och som 

inte bävat för sena kvällssamtal om disposition och akademiskt språk. Slutligen vill jag tacka 

den person som betytt mest för mig i mitt uppsatsskrivande, min mamma Eva. Hon har under 

hela min uppsats ställt upp och lyssnat på mitt uppsatsprat, tagit hand om mig och sett till att 

jag även tänkt på mitt liv och min hälsa under uppsatsskrivandet och tröstat mig när allt känts 

som mest hopplöst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning……………………………………………………………………………....6 

2. Problemformulering……………………………………………………………….....7 

2.1 Syfte…………………………………………………………………………………....7 

3. Teorier…………….…………………………………………………………………...8 

3.1 Ramfaktorteori………..………………………………………………………………8 

3.2 Historiemedvetenhet…….……………………………………………………………9 

3.3 Historiska minnesplatser och historiska minnesmärken…………………………10 

4. Metod…………………………………………………………………………………11 

4.1 Tillvägagångssätt…………………………………………………………………….11 

4.2 Litteraturstudie……………………………………………………………………...11 

4.3 Historiemedvetande…………………………………………………………………11 

4.4 Historiska minnesplatser och historiska minnesmärken…………………………12 

4.5 Konkretisering av ramfaktorteorin………………………………………………..12 

4.5.1 Kostnader…………………………………………………………………………12 

4.5.2 Konnotationer……………….…………………………………………………….12 

4.5.3 Eleverna…………………………………………...…………………………...…13 

4.5.4 Tid……………………………………………………………………………..…13 

4.5.5 Tillgänglighet……………………………………………...…………………..…13 

5. Urval…………………………………………………………………….……………14 

5.1 Styrdokumenten………………………………………………….………………….14 

5.1.1 Kursplan för ämnet historia för gymnasieskolan……………………………..…..14 

5.1.2 Historia 1b…….………………………..…………………………………………15 

5.1.3 Historia 2a……………………......……………………………………………….15 

5.1.4 Historia 2b Kultur……………………..………………………………………….16 

5.1.5 Historia 3……………....…………………………………………………………16 

5.2 Lokalhistoria……………………………………………………………………….. 16 

6. Tidigare forskning…………………………………………………………………..17 

6.1 Lokalhistoria i norsk och svensk skola: Historiekulturella perspektiv………….17 

6.2 Historiemedvetande: att förena förflutenhet och nutid, skolhistoria och livsvärld 

………………………………………………………………………………………...18 

6.3 Seeing a different picture: exploring migration through the lens of history…….19 

6.4 Spelar släkten någon roll?..........................................................................................20 

6.5 Enhancing Student Learning in History: Perspectives on University History 

Teaching……………………………………………………………………………...22 

7. Historisk Bakgrund…………………………………………………………………25 

7.1 Hästtorget……………………………………………………………………………25 

7.2 Laholms fästning……………………………………………………………………25 

7.3 Laholms vattenkraftverk……………………………………………………………25 

7.4 S.T Clemens kyrka…………………………………………………………………..25 

7.5 Stortorget…………………………………………………………………………….26 

8. Resultatredovisning…………………………………………………………………27 

8.1 Identitetsskapande…………………………………………………………………..27 

8.2 Intresseväckande……………………………………………………………………28 

8.3 Förståelse för det som varit och vad som komma skall…………………………..28 

8.4 Goda relationer……………………………………………………………………...30 



5 
 

9. Analys av platser…………………………………………………………………….31 

9.1 Historiska minnesplatser eller historiska 

minnesmärken?...........………………………………………………………………31 

9.2 Platserna och historiemedvetenhet……………………………………………..….31 

9.2.1 Hästtorget…………………………………………………………………………31 

9.2.2 Laholms fästning………………………………………………………………….32 

9.2.3 Laholms vattenkraftverk………………………………………………………….32 

9.2.4 S.T Clemens kyrka………………………………………………………………..33 

9.2.5 Stortorget………………………………………………………………………….33 

9.3 Platserna utifrån kursplanerna…………………………………………………….33 

9.3.1 Faktainnehåll……………………………………………………………………...33 

9.3.2 Som ett verktyg för djupare lärande………………………………………………34 

9.4 Platserna utifrån ramfaktorteorin…………………………………………………35 

9.4.1 Kostnader…………………………………………………………………………35 

9.4.2 Konnotationer……………………………………………………………………..35 

9.4.3 Eleverna…………………………………………………………………………..36 

9.4.4 Tid………………………………………………………………………………...36 

9.4.5 Tillgänglighet……………………………………………………………………..37 

10. Diskussion……………………………………………………………………………39 

11. Slutreflektion………………………………………………………………………...41 

12. Källor…………………………………………………………………………………42 

12.1 Internetbaserade källor………………………………………………………43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. Inledning 

Min inspiration till denna uppsats är min hemkommun Laholm. Under sommarlovet så 

arbetade jag som lärare för nyanlända i Laholm där min uppgift var att lära dem det svenska 

språket, men också hur Sverige ser, fungerar och dess historiska utveckling eftersom jag läser 

till gymnasielärare i historia. Då eleverna var nyanlända så upplevde jag att det fanns ett 

behov av att visa dem runt i staden. När jag förberedde för rundvandringen så stötte jag på ny 

information om min hemstad, till exempel vilka platser vi skulle besöka och vad jag skulle 

prata om.  

Instinktivt så tänkte jag främst på samhällsinformation, så jag planerade besök på 

kommunhuset, biblioteket och andra kommunala institutioner av vikt.  När vi sedan vandrade 

runt i Laholm så ställde eleverna många frågor som fick mig att se staden med nya ögon. Till 

exempel hur gamla vissa byggnader var, vad de var gjorda av och varför det fanns ruiner 

utanför staden.  

Dessa frågor gjorde mig ställd då jag inte hade planerat för att eleverna skulle vara 

intresserade av denna typ av frågor utan att de mer skulle vilja vet hur man kan leva i Laholm. 

Jag ville, men fick aldrig genomföra ännu en stadspromenad, men jag tog med mig elevernas 

frågor och tankar kring vilka platser som är intressanta att belysa utifrån ett historiskt 

perspektiv och jag hoppas att jag i denna uppsats ska få chansen att undersöka detta 

ämnesområde ytterligare. 

I denna uppsats kommer jag att diskutera hur man som lärare i ämnet historia kan använda sig 

av lokala platser och händelser i undervisningen. Jag kommer också att lyfta de 

förutsättningar som ligger till grund för användandet av en plats. Till exempel hur man som 

lärare kan välja ut en plats och vad jag som lärare måste förhålla mig till i val av plats. 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2. Problemformulering 

När läraren planerar sin undervisning så gör hen vissa val baserat på vissa faktorer eller 

begrepp. Jag ämnar undersöka vilka faktorer eller begrepp som påverkar lärarens val vid 

användande av lokalhistoria i undervisningen.  

2.1 Syfte 

Att undersöka huruvida man kan och i så fall på vilket sätt använda sig av lokalhistoria i 

undervisningen samt vilka faktorer som påverkar lärarens användande av lokalhistoriska 

platser i undervisningen. För att uppnå mitt syfte så använder jag mig av följande frågor: 

1. Vilken betydelse har lokala platser i historieundervisningen? 

2. På vilket sätt kan man använda lokala platser i historieundervisningen? 

3. Vilka förutsättningar kan styra lärarens möjligheter att använda sig av lokalhistoriska 

platser i undervisningen? 
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3. Teorier 

3.1 Ramfaktorteori 

Ramfaktorteorin utgår från att det finns yttre faktorer som påverkar läraren i hens arbete. 

Enligt Göran Linde så är tiden en viktig faktor för läraren när hen ska tolka läroplanen. Andra 

yttre faktorer som påverkar lärarens arbete är hur många elever som finns i klassen, vilken 

tillgång där finns till bibliotek, salar med relevant utrustning och som är tillräckligt stora för 

att hantera antalet elever. Dessa fysiska ramar begränsar lärarens möjligheter att undervisa. 

Det finns även formella ramar som sats av det offentliga samhället, till exempel 

styrdokument, kunskapskrav samt kompetenskrav på läraren. I denna teori undersöks alltså 

relationen mellan resultat, undervisningsförlopp och yttre faktorer.1 

Ett exempel är när en lärare väljer det material som ska användas i undervisningen. Där finns 

ett centralt innehåll som tydligt redogör för vad undervisningen ska innehålla, men på grund 

av rådande tidsramar så kan det uppstå problem när läraren planerar lektioner. 

En faktor är de ekonomiska resurserna. Dessa ligger till grund för kommunens möjligheter att 

anställa kompetent personal, införskaffa läromedel och nödvändig utrustning. Därför blir de 

ekonomiska resurserna en indirekt påverkande faktor.2 Dock bör man som lärare vara 

medveten om att sambandet mellan ekonomiska resurser och pedagogiska resultat är svagt 

och det finns därför ingen garanti för att ökade ekonomiska resurser leder till bättre resultat.3 

Personal är en annan faktor. Det vill säga hur många lärare finns det till skolans förfogande 

och vilken kompetens har dessa? För att skolans kvalité ska kunna säkerställas så måste 

skollan anställa engagerade och utbildade lärare. Ovan nämndes lokalernas inverkan på 

undervisningen. Det handlar då dels om den fysiska miljön, hur är lokalerna uppbyggda och 

hur de sköts av skolans personal. Det kan också röra elevernas och lärarnas möjligheter att 

påverka och förändra skolans utrymme. 

Läraren påverkas också av skolans ledning och organisation. då skolan ligger under 

kommunens ansvar och alla kommuner väljer att driva sin verksamhet på olika sätt så ser 

förutsättningarna olika ut. Det kan till exempel handla om vilken typ av personal man väljer 

                                                           
1 Linde, 2012, Sid 17 
Lundgren, 1984, Sid 71, 75 
2 Pennlert, 2012, Sid 50 
3 Gustafsson & Myrberg 2002 sid 169 
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att anställa samt hur skolan organiserar elevgrupper. Det innebär att ledning och organisation 

indirekt och direkt påverkar undervisningens kvalité.4 

Betygssystemet styr lärarens lektionsplanering genom målstyrning. I kunskapskraven stå 

tydliga mål som eleverna ska sträva efter att uppnå och det är då lärarens uppgift att planera 

undervisningen så att eleverna får möjlighet att redovisa dessa förmågor samt öva upp dessa. 

Då betygen kan fungera både kan vara motiverande och hämmande så måste läraren planera 

en undervisning som både är relevant och som kan relatera till elevernas syn på lärande.5 

Enligt så bör läraren se till skolans närområde eller närsamhälle. Hen bör vara medveten om 

det sammanhang som samhället befinner sig i. En skola som ligger på den svenska 

landsbygden eller som är belagd i en centralort har olika förutsättningar.6 Teorin tar även upp 

den kulturella aspekten som ramfaktor. Varje elev och personal har sin egen historia som 

möter den gemensamma skolkulturen. Skolkulturen betecknas av tanke- och 

handlingsmönster som finns och uttrycks av personal och elever på skolan. Denna kultur 

påverkas i sin tur av närsamhällets traditioner, dess socioekonomiska struktur samt den 

utbildningskultur som finns inom de samverkande utbildningsrelaterade verksamheterna.7 

3.2 Historiemedvetenhet 

’’En disciplin i vilken frågan om historiemedvetandets gestaltning, tillkomst och funktion i 

samhället’’ 

Varje människa har ett historiemedvetande. ett historiemedvetande är processen där vi vänder 

oss till den historia so vi känner till, reflekterar över den och integrerar den i vårt eget 

medvetande. Det är inte ofta som vi kan förmedla vårt historiemedvetande på ett konstruktivt 

sätt. Ofta sker detta i det fördolda som en tyst kunskap. 

Historiemedvetande är med andra ord den mentala process genom vilken den samtida 

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

förväntning om en specifik framtida utveckling.8 

                                                           
4 Pennlert, 2012, Sid 51 
5 Jansdotter, Samuelsson, Nordgren (red), 2008,  Sid 15 
6 Afwedson & Arfwedson, 2002, sid 148 
7 ibid, sid 121 
8 Karlsson, 2009, Sid 49 
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Tempusformerna, då, nu och framtiden befinner sig enligt Karlsson i ständig förändring. När 

framtiden blir nu och nutiden förvandlas till ett då så förändras också våra föreställningar 

kring dåtiden, nutiden och framtiden.9 

3.3 Minnesplats och minnesmärke 

Sedan kommer jag att använda två begrepp som används vid skapandet av officiellt historiska 

platser. Platser som är en del av den stora, nationella historien. Det första begreppet är 

historisk minnesplats. En historisk minnesplats är enligt Aronsson en historisk kvarleva från 

en tid. Han använder Stockholms slott och sågverksruinerna i Västernorrland som exempel på 

detta. Det andra begreppet är historiskt minnesmärke. Dessa har skapats i samband eller i 

efterhand för att vi skall minnas en specifik tid eller berätta om det förflutna.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 ibid 
10 Aronsson, 2009, Sid 22 
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4. Metod 

4.1 Tillvägagångssätt  

Jag har sökt efter information som diskuterar lokalhistoria i undervisningen. Jag har sedan 

gjort ett urval bland den vetenskapliga litteraturen baserat på dess innehåll. Den tidigare 

forskningen kommer vara en stor del av besvarandet på den första frågan. Den andra frågan 

som berör på vilket lokala platser kan användas kommer framförallt att besvaras med hjälp av 

kurskraven Jag hade tidigt klart för mig att ramfaktorteorin skulle komma att användas i 

denna uppsats då min tredje frågeställning behandlar vilka faktorer som styr lärarens 

möjligheter att genomföra sin undervisning. Jag konkretiserade sedan ramfaktorteorins 

faktorer till begrepp. Den ekonomiska faktorn blev till begreppet kostnader, samhällets kultur 

blev begreppet konnotationer, eleverna blev eleverna, tidsfaktorn blev till begreppet tid och 

det fysiska ramarna blev begreppet tillgänglighet. För att kunna definiera platserna som jag 

valt i Laholms kommun så har jag använt mig av begreppen historisk minnesplats och 

historiskt minnesmärke. Jag valde sedan begreppet historiemedvetenhet som tillsammans med 

den akademiska litteraturen kommer att svara på min: varför man kan använda lokalhistoria i 

undervisningen. Historiemedvetenhet kommer även vara en del i att besvara fråga 2. Eftersom 

mitt syfte handlar om undervisning så blev det en självklarhet att använda kursplanerna i 

uppsatsen. 

4.2 Litteraturstudie 

För att besvara den första frågan rörande historiska platsers betydelse genom att göra e 

litteraturstudie. Att göra en litteraturstudie innebär att man sammanställer vetenskaplig 

litteratur, som till exempel publikationer, avhandlingar som sedan analyseras varpå analysen 

används för att besvara frågeställningarna. 

4.3 Historiemedvetenhet 

Begreppet historiemedvetenhet kommer användas genom att observera hur användandet av 

lokala platser kan påverka elevernas syn på dåtid, nutid respektive framtid. Samt huruvida 

elevernas syn på sig själva och sin egna historia förändras genom att arbeta med lokala 

händelser, platser och människor. Jag kommer även använda mig den tidigare forskningen 

bland annat Hultmans avhandling Lokalhistoria i norsk och svensk skola som både innehåller 
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en diskussion kring historiemedvetenhet samt intervjupersoners svar utifrån 

historiemedvetenhet.11 

4.4 Historiska minnesplatser och historiska minnesmärken 

För att besvara den andra frågan som berör användandet av en historisk plats så kommer jag 

använda mig av begreppen historiska minnesplatser och historiska minnesmärken. Genom 

begreppen kan jag kategorisera platsernas historia. Frågan kommer också besvaras med stöd 

av det centrala innehållet för ämnet historia. Jag kommer även att komplettera med 

ramfaktorteorin då valet av plats inte enbart beror på platsens historia. Det influeras också av 

andra utomstående faktorer så som platsens placering, tillgänglighet och tiden som läraren har 

till sitt förfogande. 

4.5 Konkretisering av ramfaktorteorin 

För att göra ramfaktorteorin till ett konkretare verktyg så kommer jag att använda ett antal 

begrepp för att tydliggöra ramfaktorerna som läraren utgår ifrån. Dessa begrepp är kostnader, 

konnotationer, eleverna, tid och tillgänglighet. Begreppen kommer att användas som 

analysverktyg, som frågor för att undersöka huruvida de valda platserna kan vara ett 

användbart alternativ i undervisningen. 

4.5.1 Kostnader 

Med begreppet kostnader vill jag relatera till den faktor i ramfaktorteorin som kallas för 

ekonomiska resurser.12 Läraren måste förhålla sig till de ekonomiska ramar som bestämts av 

skolan och därför måste läraren vid sin planering reflektera över tänkbara kostnader som kan 

uppstå om hen vill genomföra undervisningen.  

4.5.2 Konnotationer 

Med begreppet konnotationer menar jag eleverna upplevelse och erfarenheter av platsen och 

kan sättas i relation till skolans och det närliggandes samhällets kultur som är en av 

ramfaktorteorins faktorer.13 Vilken relation och förkunskaper har de om platsen innan de 

besökt och fått ta del av kunskap om platsen. Se till exempel Berntssons begrepp mötesplatser 

där eleverna sammankopplar platsens historia med sin egen.14  

                                                           
11 Hultman, 2012, Sid 13, 195 
12 Pennlert, 2012, sid 50 
13 Afwedson & Arfwedson, 2002, sid 148 
14 Berntsson, 2012, sid 166-167 
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4.5.3 Eleverna 

Begreppet eleverna ser till klassen som grupp och skall kopplas till ramfaktorteorins faktor 

som talar om utbildningskultur. Då varje individ har sin egen historia, och det gäller även 

klasserna.15 Läraren vid sin planering måste ta hänsyn till elevernas beteende och bakgrund så 

kanske inte alla klasser är lämpliga att genomföra vissa exkursioner med. Det kan också vara 

vissa elever som kräver extra stöd eller nischade exkursioner för att innehållet och den 

önskade kunskapen ska nå fram till eleverna.  

4.5.4 Tid 

Begreppet tid är valt utifrån tidsperspektivet i ramfaktorteorin.16 Läraren styrs av den tid som 

hen har till sitt förfogande. Därför är det intressant att undersöka hur lång tid det tar att ta sig 

till och från platsen samt tid utifrån förberedelser, genomförande och examination. 

4.5.5 Tillgänglighet 

Tillgänglighet kan kopplas till de fysiska ramar som läraren måste hantera utifrån 

ramfaktorteorin.17 Den handlar både om den fysiska tillgängligheten, till exempel om platsen 

är tillgänglig för elever som har funktionsnedsättningar. Begreppet ska också besvara 

huruvida platsen är tillgänglig via den befintliga infrastrukturen, exempelvis via 

kollektivtrafik eller promenad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Afwedson & Arfwedson, 2002, sid 148 
16 Linde, 2012, Sid 17 
17 Ibid 
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5. Urval  

De delar av läroplanen för gymnasieskolan (LGY 11) som kommer att användas är 

kursplanerna för ämnet historia för gymnasieskolan. Jag kommer inte använda mig av 

kursplanerna för historia 1a1 och 1a2 då dessa innehåller samma kurskrav som kursen historia 

1b.Alla platser har en historia. Det är därför svårt att sätta begränsningar för vilka historiska 

platser som skall kan användas i undervisningen. För att begränsa urvalet ytterligare så skall 

platserna kunna definieras som en historisk minnesplats eller ett historiskt minnesmärke. De 

platser som jag valt är Hästtorget, Laholms fästning, Laholms vattenkraftverk, S.T Clemens 

kyrka och Stortorget, platserna som jag valt att arbeta med är alla lokaliserade i Laholms 

kommun. Detta eftersom det är denna kommun som jag bor i för tillfället och det ger mig 

möjlighet att besöka dessa platser i verkligheten. De utvalda platserna har inte bara valts ut på 

grund av deras placering i Laholms stad. De har också valts ut då de kan relateras till 

kursplanerna. 

5.1 Styrdokumenten 

Styrdokumenten, det vill säga kursplanerna för ämnet historia för gymnasieskolan kommer att 

sättas i relation till de utvalda platserna. Detta för att undersöka huruvida platserna har någon 

relevans utifrån de som eleverna ska ta del av i undervisningen enligt de av staten införda 

styrdokumenten. 

5.1.1 Kursplan för ämnet historia för gymnasieskolan 

De delar av kursplanen som redogörs för i denna uppsats är de delar som kan relateras till 

begreppet historiemedvetenhet. Samt de processer som kan kopplas samman med de 

historiska platser som jag valt som exempel för detta arbete.  

Syftet för ämnet historia börjar med följande citat:  

’’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.’’18 

Ett citat med tydlig koppling till begreppet historiemedvetenhet. I syftet skrivs det också om 

bildning och elevernas förmåga att kunna använda historia som referensram när de ska förstå 

                                                           
18 Skolverket 2011 
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frågor som berör nuet och framtiden. Eleverna ska också få kunskaper om människors 

levnadsvillkor och få förståelse för människors roller i olika samhällsförändringar. Eleverna 

ska i undervisningen utveckla en förståelse för hur människor har använt historia samt ge 

eleverna möjlighet att reflektera kring kulturarvets betydelse för identitets- och 

verklighetsuppfattning. Eleverna ska även få chansen att använda historiska begrepp, 

frågeställningar och förklaringar för att utveckla förståelse för samhällsförändringar. De skall 

också få möjligheten att söka, granska, tolka och värdera olika former av källmaterial. 

5.1.2 Historia 1b 

I kursens centrala innehåll skrivs det att eleverna skall behandla den europeiska 

epokindelningen i ett kronologiskt perspektiv. Det vill säga från förhistorisk tid till och med 

upplysningstiden. De ska också undervisas om industrialisering och demokratisering i Sverige 

samt globala förändringsprocesser och händelser. Exempel på händelser och processer kan 

vara ökat välstånd, mänskliga rättigheter, konflikter eller resursutnyttjande. Kursen ska också 

behandla historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska 

förändringsprocesser som speglar kontinuitet och förändring. Några exempel på dessa kan till 

vara befolkningsutveckling, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde. Den 

skall även innefatta historiskt källmaterial som speglar människors roll i förändringsprocesser. 

Till exempel i politiska konflikter eller kulturella förändringar. Samt hur män och kvinnor 

försökt förändra sin egen eller andras livssituation. Eleverna skall få kritiskt granska, tolka 

och använda olika former av källmaterial. Kursen skall även innehålla information om hur 

grupper använt historia i vardagen och i samhället samt betydelsen av historia formandet av 

identiteter.19 

5.1.3 Historia 2a 

I det centrala innehållet för historia 2a ska eleverna arbeta med tematiska frågeställningar som 

är av betydelse för grupper, individer och samhälle. Detta kan till exempel innebära 

lokalhistoria, global migration, människors resursutnyttjande eller människors förhållande till 

naturen. Eleverna skall även likt i kursen historia 1b använda sig av olika former av 

källmaterial till exempel pressmaterial, arkivmaterial och databaser. Detta material ska 

eleverna sedan använda för att besvara olika historiska frågeställningar. I det centrala 

innehållet står det också att eleverna ska se hur historia används i olika kulturella uttryck samt 

                                                           
19 Ibid  
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användandet av olika historiska teman i olika kulturella genrer, till exempel litteratur, musik 

och ungdomskultur.20 

5.1.4 Historia 2b - kultur 

Det centrala innehållet i historia 2b med inriktning mot kultur innehåller ungefär det som 

historia 2a innehåller. Det finns två skillnader för denna kurs. Den första berör de tematiska 

frågeställningarna. Dessa ska i denna kurs även utgå från ett kulturhistoriskt perspektiv. 

Eleverna ska till exempel se till olika idéströmningar, mentaliteter och världsbilder. De ska 

här också se hur konstarterna och hur de kulturella formerna av kommunikation har förändrats 

genom tiderna. Den andra skillnaden ligger i att eleverna i denna kurs skall behandla olika 

konst- och kulturbegrepp ur ett historiskt perspektiv. Samt möten mellan etablerad kultur och 

olika former av nya kulturella rörelser till och med 1900-talets populärkultur.21 

5.1.5 Historia 3 

I kursen historia 3 så ska eleverna enligt det centrala innehållet arbeta med någon global 

förändringsprocess, dess konkreta förlopp samt vilka konsekvenser den fått för individer, 

grupper och samhälle på regional eller lokal nivå. Eleverna ska även söka, bearbeta och 

sammanställa historiskt källmaterial genom att använda sig av arkiv, digitala medier eller 

muntlig historia. De ska även behandla olika metodiska problem som kan förknippas med 

olika former av källmaterial i förhållande till politisk historia, socialhistoria eller 

miljöhistoria. Eleverna ska också undersöka hur historia används inom kulturarvssektorn till 

exempel genom bibliotek eller arkiv på ett lokalt eller regionalt plan.22 

5.2 Lokalhistoria 

Begreppet lokalhistoria kan tolkas på olika sätt. Det kan betyda att man intresserar sig för ett 

speciellt samhälle och vad som inträffat där. Det kan också vara en större fråga som finner sin 

grund på lokal nivå.23 Vissa hävdar att lokalhistoria kan användas som ett exempel i ett större 

fenomen och därmed är av intresse att undersöka. I min uppsats kommer begreppet 

lokalhistoria vara förknippat med Laholms stad. 

                                                           
20 Ibid  
21 Ibid 
22 Ibid  
23 Kjelstadli, 1998, sid 91-93 
Götlind & Kåks, 2004, sid 22-25 
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6. Tidigare forskning 

6.1 Lokalhistoria i norsk och svensk skola: Historiekulturella perspektiv 

Den första texten som ligger till grund för min uppsats är Lokalhistoria i norsk och svensk 

skola: Historiekulturella perspektiv av Axel Hultman. I sin studie syftar Hultman undersöka 

vad som är lokalhistoria, vad det är som gör lokalhistoria samt vad lokalhistoria kan göra. 

Hultman menar också att det finns utrymme att använda dessa frågors negationer. Det vill 

säga, vad är inte lokalhistoria, vad gör inte lokalhistoria och vad kan inte lokalhistoria.24 För 

att besvara dessa frågeställningar använder Hultman ett par analytiska begrepp. Det första 

begreppet är Karl-Ernst Jeismanns definition av historiemedvetenhet som innebär att man 

illustrerar en relation mellan tolkningen av det förflutna, förståelsen av samtiden samt 

perspektiv på framtiden.25För att samla in den empiri som ligger till grund för Hultmans 

studie så använder han sig av en kvalitativ intervju av lärare och elever. I analysen diskuterar 

han lärarnas historiebruk, användande av historia. De olika historiebruken går ofta in i 

varandra och lärarna använder lokalhistorien utifrån olika vinklar i undervisningen. Vissa 

använder ett vetenskapligt perspektiv, där till exempel ett källmaterial från det lokala 

analyseras för att få förståelse för det stora perspektivet och att ge eleverna möjlighet att vara 

forskare.26 I ett existensiellt historiebruk så arbetar läraren utifrån elevernas möjlighet till 

identifikation. Läraren ger eleverna möjlighet att komma i kontakt med det förflutna. Att 

intervjua en äldre släkting för att få en insyn de förändringsprocesser som personen upplevt, 

en chans att minnas det förflutna.27 

Lokalhistorien kan också ses som ett mål eller som ett medel för kunskap. Som medel för att 

eleverna ska bli mer delaktiga undervisningen eller för att ge ett alternativ till de globala 

perspektiven. Det kan också ses som ett medel för konkretisering, de stora perspektiven blir 

greppbara.28 Som mål kan lokalhistoria vara av ett existensiellt syfte. Till exempel att stärka 

elevernas självkänsla eller få möjlighet att identifiera sig med sin hemort.29 Samt att bidra till 

att utveckla elevernas historiemedvetande. 

                                                           
24 Hultman, 2012,  Sid 11 
25 Ibid sid 13 
26 Ibid sid 161 
27 Ibid sid 165 
28 Ibid sid 180 
29 ibid 
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Som avslutning svarar Hultman på sina forskningsfrågor. Vad är lokalhistoria? Lokalhistoria 

diskuteras mer i Norge än i Sverige. I Norge finns en definition, lokalhistoria och skolan är 

svagt och det finns enligt Hultman ingenting som tyder på att lokalhistoria skulle vara starkare 

i den norska skolan än i den svenska skolan.30 Vad gör lokalhistoria? Lokalhistoria kan 

aktivera eleverna samt skapa närhet och möjlighet till identifikation och sammanhang. Det 

används av både inflyttade och infödda lärare. Användandet av lokalhistoria motiveras utifrån 

styrdokumenten och det finns både nya såväl som erfarna lärare som använder lokalhistoria. 

Det anses av lärare vara tidskrävande att ta fram relevant lokalhistoria men de exempel som 

använts av lärare visar på stor mångfald av tidsepoker och tematisering.31 Vad kan 

lokalhistoria? Lokalhistoria kan enligt Hultman ge en djupare kvalitativ kunskap om lärarna 

är kreativa och har möjlighet att använda sig av lokalkompetens. Lokalhistorien måste också 

kopplas till en multikulturell miljö och elevernas identitet. Den lokala historien kan inte bara 

vara en lokalitet utan måste kunna relatera till den elevgrupp som inte har sitt ursprung i 

orten.32 

Hultmans avhandling har relevans för min uppsats då hans frågeställningar och hans svar på 

dessa kan sättas i relation till min första fråga om lokalhistoriens mening i undervisningen. 

Ytterligare information finns att finna i det material som Hultman samlat in. De svar som 

lärare har angivit kan på flera sätt kopplas till de frågeställningar som jag använt och visar på 

hur lärare har sett olika problem för att sedan lösa dem eller valt att gå en annan väg i 

undervisningen. 

6.2 Historiemedvetande: att förena förflutenhet och nutid, skolhistoria och livsvärld 

Den andra texten som ligger till grund för min uppsats är Historiemedvetande: att förena 

förflutenhet och nutid, skolhistoria och livsvärld av KG Hammarlund. Hammarlund diskuterar 

hur förhållandet mellan dåtid, nutid och framtid. Hammarlund beskriver ett flertal perspektiv, 

till exempel Karl-Ernst Jeismanns tankar kring att man kan se historiemedvetandet som en 

process med tolkning, förståelse och perspektiv som ger oss en process som ser både bakåt 

och framåt. Han lyfter också Hans Hildebrands tankar om hur det förflutna påverkar vår syn 

på framtiden.33 Han lyfter Orwells tankar om att människan är historieskapande i förhållande 

till den Hilderbrandska tanken om att människor är historieskapade. Samt att de båda nämnda 

                                                           
30 Ibid sid 183 
31 Ibid sid 195 
32 Ibid sid 202 
33 Hammarlund, 2014,  sid 201 
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perspektiven skapar historia genom sina handlingar. De skapar historien om sig själva som 

tolkas utifrån den nutida förståelsen och förståelsen av framtiden.34 

Enligt Hammarlund kan det vara svårt att i praktiken genomföra en undervisning där man 

inkluderar individens personliga relation till det förflutna och framtiden. För att diskutera 

kausalsamband kan det därför vara enkelt för en lärare att falla tillbaka på redan existerande 

övningar som berör olika historiska händelser. Det kan då bli ett teoretiskt baserat lärande där 

elevernas livssituation inte representeras. Samtidigt menar Hammarlund att man inte bör se 

historiemedvetandet som ett vardags fenomen då eleverna i en sådan situation inte kommer 

tilldelas de verktyg som de behöver för att agera och orientera sig på ett egenartat sätt.35 

Författaren lyfter även fram Von Borries tankar kring begreppet, att det från börja funnits 

problem mellan den teoretiska diskussionen och det praktiska genomförandet i skolan. Till 

exempel elevernas olika förutsättningar, skolans tidsramar samt forskning som berör 

användandet av begreppet i skolan.36  

Hammarlunds text har en relevans framförallt då den problematiserar och diskuterar 

begreppet historiemedvetenhet. Till exempel svårigheten att skapa ett material som relaterar 

till elevernas syn på världen och risken att läraren fokuserar på ett mer teoretiskt lärande. 

Hammarlund redogör också för ett antal kärnkompetenser från FUER-projektet som bidrar 

med en djupare inblick i begreppet historiemedvetande. 

6.3 Seeing a different picture: exploring migration through the lens of history 

Rosie Sheldrake och Dale Banham har i denna studie arbetat med lokalhistoria och hur ett 

projekt kring migranter från brittiska Västindien. De genomförde ett projekt som kallas för 

The Ipswich Caribbean Experience (ICA). Projektet gick ut på att undersöka varför de första 

immigranterna valde att lämna västindien och deras erfarenheter av att komma till 

Storbritannien. Detta projekt resulterade i en dvd som de nu använder som en del i denna 

artikel.  I artikeln vill de använda sig av dvdn som ett sätt för att använda lokala och 

individuella perspektiv och sätta in dem i ett brittiskt perspektiv, det stora perspektivet. 

Materialet ämnar även relatera till mångkulturalismen ur ett brett perspektiv.37 

                                                           
34 ibid sid 203 
35 ibid sid 204 
36 Ibid sid 205 
37 Sheldrake & Banham, 2007, Sid 39 
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I studien ifrågasätts flera synsätt som författarna mött kring immigranter. Till exempel hur 

saker som kan betraktas som typiskt brittiskt kan inneha sina rötter bland immigranterna. De 

använder sig av migranterna från Västindien, som framförallt kom efter andra världskriget 

som ett exempel på en lokal företeelse och sätter dem i en större migrationskontext som går 

över flera århundraden. De vill också visa att det inte bara var Storbritannien som deltog i det 

andra världskriget, att det brittiska imperiet även kallade in trupper från sina kolonier.38 

Artikeln visar elevernas intresse för den lilla historien. Att se hur människor levt och hur de 

nu levde i Ipswich. De visade också intresse för hur immigranterna upplevt Storbritannien vid 

sin ankomst och hur de blivit bemötta av lokalbefolkningen. Författarna menar att man genom 

denna undervisning inte enbart diskuterar asiater och mörkhyades roll i historien. Man 

diskuterar den historiska helheten och utmanar eleverna med historier som inträffat i 

elevernas närhet.39 

Denna text avviker ifrån de andra texterna på flera sätt. För det första så handlar inte denna 

text om en specifik historisk plats. Den behandlar en historisk händelse som den sedan sätter 

in i en global kontext. Den är också speciell då det är människorna som står i centrum, även 

om man genomför och diskuterar utifrån elevernas hemstad, Ipswich så diskuteras historien 

framförallt utifrån immigranternas perspektiv där staden är den gemensamma nämnaren för 

elever och immigranter. Till skillnad från Hultman som i sin avhandling har ett tydligare 

fokus på specifika platsers historia kopplat till eleverna.40 Den har också likheter med de 

andra texterna. Till exempel visar den, likt Hultman och Berntssons texter, att eleverna visar 

ett intresse för den lilla historien.41 Samtidigt som den också bemöter tankar som uppstod i 

Hultmans text där han resonerar kring svårigheten att använda lokalhistoria i förhållande till 

elever med utländsk bakgrund som inte delar platsens kulturarv på samma sätt som de elever 

som har sina rötter i Sverige. 

 

6.4 Spelar släkten någon roll? 

Nästa text som jag skall använda är Spelar släkten någon roll? ’’Den lilla historien’’ och 

elevers historiemedvetande av Kerstin Berntsson. I sin avhandling ämnar hon undersöka hur 

                                                           
38 Ibid sid 42 
39 Ibid sid 44-47 
40 Hultman, sid, 195 
41 Berntsson, 2012, sid 42 
Hultman, sid, 202 
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användandet av den lilla historien påverkar elevernas historiemedvetande. Eleverna ska 

intervjua äldre släktingar och Berntsson ämnar sedan undersöka hur elevernas 

historiemedvetande förändras under processen.42 Hon vill i avhandlingen arbeta med den lilla 

historien, där individen, familjen och släktens historia ingår. I avhandlingen fokuserar hon 

inte på den ’’stora historien’’ det vill säga samhällsförändringar och större historiska 

processer, men hon tar upp det i samband med den ’’lilla historien’’ för att påvisa den 

existerande relationen mellan dessa.43 

Forskningsläget är blandat. En del undersökningar ger en negativ bild av de förutsättningar 

som lärarna har för att utveckla elevernas historiemedvetande. Till exempel att skolor sällan 

har en gemensam strategi för hur fördjupandet av historiemedvetandet ska se ut samt att 

eleverna saknar kunskaper när det kommer till att ordna historien i ett kronologiskt perspektiv 

i kombination med orsak och verkan.44 Forskningsläget visar också på olika uppfattningar 

bland elever och lärare. Till exempel upplevde elever att de i historia undervisningen skulle 

lära sig saker som berörde den nationella historien när undervisningen utifrån lärarnas 

synvinkel skulle ge eleverna perspektiv och koppla samman dåtiden med nutiden och 

framtiden.45 Elevernas intresse för familjehistoria är högt men det uppfattas sällan av lärarna. 

Varför är det så? Forskningen visar även att yttre faktorer så som populärkultur och religion 

spelar roll i elevernas historiemedvetande samt att elevernas historiemedvetande utvecklas i 

samtalet som sker i hemmet mellan familjemedlemmar av olika åldrar och från olika 

generationer.46 Resultatet av Berntssons avhandling är likt den tidigare forskningen av 

varierande karaktär. Eleverna visade i sina uppgifter att de elever som använt sig av släktingar 

och familjemedlemmar i sina texter kunde beskriva historien ur ett mer personligt plan. 

Elevernas berättelser sammankopplas också med den stora historien, den historia som 

används i läroböcker och som framförallt syns i lärarens undervisning.47 

Berntsson lyfter även så kallade mötesplatser som kopplar samman den lilla och den stora 

historien. Ett exempel är hur händelser förmedlats till människor via till exempel radio eller 

tv. Mötesplatserna kan enligt Berntsson kännetecknas av känslor, ting eller platser som 

eleverna kunde sätta i relation till sin egen historia. Det är vad som är meningsskapande för 

                                                           
42Berntsson, 2012, Sid 11 
43 Ibid sid 26, 29 
44 Ibid sid 31 
45 ibid 
46 Ibid sid 35, 38 
47 Ibid sid 162, 164, 166 
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eleverna som avgör huruvida en mötesplats är relevant eller ej.48 Berntsson hävdar att elever 

med ett utvecklat historiemedvetande också är medveten om att det finns flera berättelser.49  

Berntssons belyser flera intressanta saker i sin avhandling. Bland annat talar hon om 

skillnaden mellan elever och lärares uppfattningar kring undervisningens innehåll.50 Då jag 

med begreppet konnotation kommer beskriva hur elevernas referensram kan jag finna 

relevans i förhållande till min text. I likhet med de andra texter som jag valt att inkludera i 

denna uppsats, så som Hultman, Sheldrake och Bantham, så är det den lilla historien som står 

i fokus. Som tidigare berörts i uppsatsens teoretiska del så beskriver också Berntsson så 

kallade mötesplatser som kan sammankopplas med begreppen konnotationer och 

Elevgruppen.51 Det handlar om att se elevernas nuvarande relation och kunskap om platsen 

för att sedan finna en lämplig nivå för eleverna likt den proximala utvecklingszonen.52 

6.5 Enhancing Student Learning in History: Perspectives on University History 

Teaching 

Ludvigsson skriver i sin text om användandet av exkursioner som läromedel. Fördelarna med 

fältexkursioner är att de ger en upplevelse med konkreta historiska källor samt att det ger 

utrymme för reflektioner och övningar. Det öppnar även upp för extra tolkningsutrymme då 

historiska källor tolkas olika av olika personer. Den anledning som en person har för att 

besöka en historisk plats kan ofta sättas i relation till hur personen i fråga kommer tolka och 

bearbeta det historiska materialet.53 

Lärandet är något som sker före, under och efter resans genomförande. Lärandet innebär både 

ökad kognitiv kunskap så som kunskap och förståelse till mer emotionella värden som 

attityder och värderingar. Vilken kunskap eleverna får beror också på lärarens roll, om hen är 

närvarande eller om studenterna gör exkursionen på tu man hand.54 Ludvigsson ämnar i sin 

studie undersöka hur studenter som läser ämnet historia ser på användandet av fältstudier och 

se vilken effekt användandet av fältstudier har på studentens lärande samt deras förståelse för 

det förflutna. För att samla in data använde sig Ludvigsson av gruppintervjuer där studenterna 

fick frågor om vad de ansåg om användandet av fältstudier som undervisningsmetod. 
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Studenterna som intervjuats ansåg att fältstudierna var till nytta då de fick erfarenheter som de 

kunde använda sig av i sitt framtida yrkesliv samt att de fick se hur olika kvarlevor kunde 

tolkas på olika sätt. Det kan finnas en annan anledning till att använda sig av fältstudier, till 

exempel för att utöka studenternas intresse.55 Ett problem som Ludvigsson lyfter är att 

studenter kan se fältstudier som underhållning och att dessa besök inte utmanar studenterna i 

någon större utsträckning. Effekterna kan också relateras till vilken undervisningskultur man 

är van vid, är man van vid en undervisning som baseras på böcker så kan det innebära att man 

inte kan relatera till studiebesöken på samma sätt.  

Studenterna visade i sina enkätsvar en positiv inställning till exkursioner. Att de både kunde 

lära sig nya saker samt lära känna sina kurskamrater. Men det fanns även studenter som ansåg 

att de kunde lärt sig mer av att studera på biblioteket samt att ämnet historia inte skulle vara 

alltför teoretiskt vid avsaknad av fältstudier. Studenterna hade också olika förväntningar på 

exkursionerna. De internationella studenterna som deltog såg det som ett sätt att lära känna 

andra studenter medans lärarstudenterna såg det som en inspiration som de sedan skulle kunna 

använda i sin undervisning.56 Efter genomförda undersökningar så var det många studenter 

som upplevde att de lärde sig något på exkursionerna. Studenterna reagerade olika beroende 

på vilken guide de hade. Vissa grupper hade en guide samtidigt som andra hade en historiker. 

Studenternas kritiska tänkande framkom oftare med guiden än med historikern och de 

ifrågasatte henne oftare. Intervjuaren var med under turerna som observatör och ingrep endast 

om det fanns någon fråga. Studenterna reagerade också olika baserat på sina förkunskaper. 

Vissa fick känslor av patriotism samtidigt som andra mötte historiska personer som inte 

nämnts i historieböckerna och fick på sätt nya perspektiv på historien. Studenterna upplevde 

också att lärarens roll påverkades. I enkäterna skrev studenterna att exkursionen inte gav 

någon bättre relation till läraren. Men under intervjuerna framkom det att relationen 

förbättrades då läraren och studenterna blev mer jämlika.57  

Från Ludvigssons text kan jag utvinna ett antal intressanta argument för varför studiebesök, 

eller exkursioner skall genomföras. Att elevernas intresse ökar, får möjlighet att lära känna 

sina klasskamrater samt får möjlighet at konkretisera historien i förhållande till dem mer 

processbaserade föreläsningarna. Även då hans undersökning genomförts på 

universitetsstudenter så ser jag ändå att argumenten kan betraktas som relevanta. Det som 
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talar emot dock är den av Ludvigsson nämnda undervisningskulturen, på det sätt som eleverna 

vanligtvis lär sig på och dess inverkan på elevernas möjligheter att ta åt sig platsens historia 

samt synen på exkursion som ett underhållningsmoment snarare än ett moment för lärande. 

Ludvigsson lyfter även lärarens roll, då hans undervisning haft olika exkursionsledare så har 

han bekräftat att ledaren spelar roll för exkursionens genomförande.58 
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7. Historisk bakgrund 

7.1 Hästtorget 

Hästtorget har som namnet antyder varit en plats för kreatur och torget har tidigare varit en 

marknadsplats där djur köpts och sålts.59 Idag består torget framförallt av en parkering. Runt 

torget kan vi finna affärer och restauranger men också delar Laholms kulturella utbud i form 

av stadens biograf och teater. 

7.2 Laholms fästning 

Idag är Laholms fästning enbart en ruin, endast en förnimmelse av dess tidigare jag går att 

återfinna på Skansön. Platsen i sig är ypperlig för en befästning. Platsen är skyddad från flera 

håll, ger möjlighet till matförsörjning via fiske samt möjligheten att tvinga människor som 

reste längs med landsvägen att betala tullavgift. Det finns dokumentation som visar att det 

under 1200-talet fanns en borg på denna plats och borgen har haft besök av flera kungligheter 

under sin tid, bland annat Magnus Ladulås som slöt fred på denna plats år 1278. År 1610 lät 

fästningen moderniseras till en modern pentagon formad fästning. Fästningen hade dock en 

ganska kort livslängd. den raserades omkring 1670 då den inte längre kunde användas på ett 

effektivt sätt, framförallt på grund av vapenutvecklingen samt dess strategiska läge som 

gjorde det möjligt för motståndaren att placera kanoner på de höjder som fanns norr om 

fästningen. Fästningen togs ur bruk mellan åren 1670-1700. Därefter plundrades fästningen på 

sten av ortsborna och går troligen, enligt författaren, att finna i stadens äldre byggnader.60 

7.3 Laholms vattenkraftverk 

Vattenkraftverket är det sista som Lagan passerar innan den rinner ut i Kattegatt. Kraftverket 

uppfördes 1910 tillsammans med ett flertal andra kraftverk i Lagan. Idag står kraftverket kvar 

men det har restaurerats ett antal gånger under årtiondena som gått.61  

7.4 S:t Clemens kyrka 

S:t Clemens kyrka är den äldsta byggnaden i Laholm. Den uppfördes år 1225 och som namnet 

antyder så är kyrkan dedikerad till helgonet S:t Clemens, köpmännen och sjöfararnas helgon 

då staden på denna tid var en stad som präglades av fiske och handel. Kyrkan har sedan sitt 

byggnadsår genomgått ett flertal förändringar. På 1400-talet byggdes kyrkans torn om till ett 
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försvarsverk, på tidigt 1600-tal kom klockvåningen till och år 1802 så utsattes delar av kyrkan 

för en brand och delar av dess träinteriör förstördes helt.62 

7.5 Stortorget  

Det har varit svårt att finna exakta datum vad beträffar torgets uppkomst, men man kan i en 

kartläggning från 1750 se att torget existerat redan då.63 Torget kantades liksom nu av olika 

former av hantverkare och försäljare av dylika varor. Några av de varor som sålts i Laholm är 

tjära och smör. Dessa varor rörde sig i stor utsträckning till Halmstad men även så långt som 

till Edinburgh, Newcastle och Lübeck.64 Hälften av torget är idag markerat som 

parkeringsplats. Torget är en del av det offentliga Laholm. En plats där människor möts, 

handlar med varandra och diskuterar vad som hänt i omnejden. På torget brukar det även 

förekomma torgmarknader. Torget har en historia av politisk makt, det som tidigare varit 

stadens stadshus ligger vid torget. 
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8. Resultatredovisning 

Vilken mening/ betydelse har lokala platser och händelser i historieundervisningen? 

Frågan som jag ställt mig själv sedan denna uppsats började skrivas är varför? Varför kan jag 

använda mig av lokala platser och händelser i undervisningen? Om vi blickar tillbaka på den 

tidigare redogjorda forskningen så uppfattar jag att följande faktorer identitetsskapande, 

intresseväckande, förståelse och goda relationer talar för användandet av lokalhistoria i 

undervisningen.  

8.1 Identitetsskapande 

Varje människa har ett historiemedvetande och en egen identitet.65 Genom att besöka lokala 

platser får eleverna får möjlighet att utveckla sin egen identitet och förstå sig själv ur ett större 

sammanhang.  

Hultman skriver till exempel att när historieundervisningen får en mer existensiell karaktär så 

leder det till att individens och familjens historia blir mer intressant.66 Detta kan sättas i 

relation till Hammarlunds berättelse om Åke Fors där eleverna får följa en verklig person 

genom hans liv och erfarenheter. Med skillnad att eleverna inte själva har en personlig 

relation till Åke fors. Sheldrake och Banham är inne på ett liknande spår.67 Deras arbete med 

invandrare från Storbritanniens kolonier till staden Ipswich skulle kunna ses som en 

semirelationell händelse. Eleverna har en relation till staden, staden de bor i nu, men de har 

nödvändigtvis ingen personlig relation till de människor som emigrerade från kolonierna. 

Samtidigt kan det i klassen finnas ättlingar till dessa immigranter eller elever vars föräldrar 

har gjort en liknande resa och på sätt finna relevans i immigranternas historia. Berntsson har i 

sin avhandling om den lilla historien har en stark koppling till elevernas identitetsskapande. 

Till skillnad från Hammarlund och Sheldrake och Banham så har hennes exempel en tydlig 

riktning mot de deltagande elevernas individuella och familjära historia.68  

Ludvigsson som genomfört exkursioner till olika historiska platser utan ett fokus på det 

lokalhistoriska utan med ett fokus på studenternas förståelse av det förflutna, visar att de 

studenter som han tillfrågat för sitt arbete har varit positiva till exkursioner. Ludvigsson talar 
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inte om identitetsskapandet i säg, men en student som deltog i en av Ludvigssons intervjuer 

hävdade att han kände en viss mån av patriotism under exkursionen.69 Vilket går att tolkas 

som att studenten ifråga kände någon form av relation det källmaterial som han mötte under 

exkursionen. Om begreppet historiemedvetenhet skall appliceras på elevernas 

identitetsskapande så kan vi konstatera två saker och det är att eleverna är unika och att deras 

sätt att se på verkligheten är under konstant förändring.70 Som Karlsson skriver så har varje 

elev ett eget historiemedvetande. Detta medvetande, denna del av elevens identitet påverkas 

av olika yttre faktorer så som familj, religion och kultur men också av de lärare som eleven 

möter i skolan.71  

8.2 Intresseväckande 

Ett annat perspektiv som kan sättas i relation till elevens identitetsskapande är dess intresse. 

När eleverna besöker lokala platser så möter eleverna något som de möter i sin vardag som de 

kan relatera till. 

Eleverna formas som tidigare nämnts av ett flertal faktorer så som familj, kamrater, skola 

osv.72 Detta gör att alla elever har olika intressen, precis som de har olika historiemedvetande. 

Att besöka en historisk plats kan som tidigare diskuterats göra det abstrakta till något mer 

konkret. Till exempel historiska förändringsprocesser. Att något blir konkret och att eleven då 

förstår sammanhanget kan bli en källa för intresse då eleven känner tillfredställelse av att 

förstå vad platsen betyder och vilken information den förmedlar.73 Som Berntsson lyfter i sin 

avhandling så är det många elever som anser att familjens historia är intressant. Även om jag 

inte arbetar med just familjens historia i denna frågeställning så finns det ett liknande 

resonemang. Nämligen att vi i våra texter arbetar med saker som eleverna har en relation till.74 

8.3 Förståelse för det som varit och vad som komma skall 

Eleverna får förståelse för historien och perspektiv kring dåtid, nutid och framtid. Eleverna 

befinner sig i ett nu som påverkats av den historiska utvecklingen. När eleverna möter 
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historien och får förståelse för hur händelseförloppet sett ut så kan eleverna få ett perspektiv 

på hur de händelser som sker i nutiden kan påverka framtiden. 

När eleverna bearbetar ett lokalhistoriskt material, antingen på plats eller via en 

klassrumssituation så blir deras egna historia ett objekt som ska undersökas. Som Hultman 

skriver så får eleverna en chans att identifiera sig själv med den plats, händelse eller person 

som de ska undersöka.75 Genom identifikationsprocessen kan elevernas bild av historiska 

skeende bli något konkret. De globala förändringsprocesser som anges i kurskraven för ämnet 

historia kan för eleverna ses som abstrakta och svåra att begripa.76  

När eleverna skall arbeta med historia och bli historiker så för de en dialog med det historiska 

materialet. Eleverna för en form av dialog med materialet i form av frågor och svar, bilder och 

fysisk närhet. De är inte några isolerade individer utan de har påverkats och påverkas vid 

varje ögonblick av samhället runt dem. Så när eleverna möter ett historiskt material så möter 

de också en länk till det samhälle och de människor som en gång har existerat.77 För att dra 

ännu en parallell till Hultman, så ger han i sin avhandling ett exempel på hur man i skolan 

skulle kunna arbeta utifrån ett fiktivt barn som levt i en viss tidsperiod för att sedan med sina 

elever diskutera vilka rättigheter detta barn hade i förhållande till de rättigheter som de själva 

har idag.78 Men jag anser att man inte bara kan diskutera barnets rättigheter. Besöker man till 

exempel en plats så kan man diskutera hur andra levnadsförhållanden sett ut. Hur såg till 

exempel tillgängligheten ut till rent vatten, skola och mat?  

På en torgmarknad kan läraren och eleverna föra ett sokratiskt lärande med ledande frågor om 

hur det som säljs på marknaden kommit att hamna just där för att sedan resonera kring hur 

matproduktion, distribution och försäljning av mat har sett ut tidigare men också hur den kan 

komma att se ut framtiden. Samtidigt som eleverna i denna process får en förståelse för sin 

egen historia och skapar en bild, ett medvetande kring sin egen historia. Men den lokala, eller 

den lilla, historien ger inte enbart en förståelse för de olika tempusformerna utan ger också en 

förståelse för de stora förändringsprocesserna och deras relation till eleverna.79 Ett exempel på 

detta är att eleven genom att studera en sockens folkbokföring kunna observera hur nya yrken 

tillkommer och att äldre yrken slussas ut i samband med teknisk utveckling inom olika 
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sektorer. Eleverna får också genom förståelsen om sig själva en förståelse för att historien 

består av flera berättelser.80 Att historia inte är en fullständig sanning utan kan variera från 

person till person. 

8.4 Goda relationer 

I detta stycke ämnar jag diskutera hur man genom att besöka lokala platser kan användas som 

et sätt för läraren och eleverna att förbättra sina relationer. Då eleven befinner sig i ständigt 

samspel med sin omgivning så sker det hela tiden en dynamisk process som förändrar eleven 

och hens tänkande.81 Det är därför relevant att nämna hur elevernas relationer förändras av 

denna undervisningsform. 

Ludvigsson beskriver i sin text hur studenterna som han intervjuat gett olika perspektiv på 

exkursionerna som de genomfört. De utländska studenterna upplevde att exkursionen gav dem 

möjlighet att lära känna sina kurskamrater.82 Ludvigsson skriver dock inget kring varför 

studenterna upplevde det på detta sätt, men det kan bero på att omständigheterna förändras. 

Exkursionerna erbjuder en miljö där studenterna faktiskt har möjlighet att diskutera med 

varandra samtidigt som man vandrar. Ledaren av exkursionen kanske inte talar lika mycket, 

eller dominerar situationen på det sätt som en lärare gör i ett klassrum. Det ska dock sägas att 

inte alla studenter i Ludvigssons studie upplevde denna känsla. Men det finns även annan 

forskning som visar att klasser gör utflykter för att stärka sammanhållningen i klassen. Ett 

exempel är från den japanska skolan där man besöker olika helgedomar och historiskt 

relevanta platser där syftet inte enbart är en bredare historisk kunskap utan även relationen 

mellan klasskamraterna.83 Huruvida en exkursion ska bidra till klassens relation så är det 

något som läraren bör reflektera över i sin lektionsplanering.  

I denna diskussion kring relationer så kan det vara intressant att nämna lärarens roll. Att 

använda lokalhistoria i undervisningen kan göras på olika sätt. Vid en exkursion kan läraren, 

likt Ludvigssons artikel inta olika roller.84 Läraren kan vara med som en deltagare 

tillsammans med sina studenter och därmed överlämna själva undervisnings momentet till en 

annan person, eller vara ledare för exkursionen. Att läraren är en del av gruppen kan ha 
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positiva effekter då relationen mellan läraren och eleverna ökar då de befinner sig på en 

gemensam nivå. 

9. Analys av platser 

I detta stycke skall jag analysera de utvalda platserna Hästtorget, Laholms fästning, Laholms 

vattenkraftverk, S.T Clemens kyrka och Stortorget. Jag kommer sedan analysera platserna 

utifrån begreppen tillsammans med en definition av platsen utifrån begreppen Historiska 

minnesmärken, Historiska minnesplatser, historiemedvetenhet, kursplanerna samt de begrepp 

som tidigare redovisats som verktyg utifrån ramfaktorteorin.  

9.1 Historiska minnesplatser eller historiska minnesmärken? 

Utifrån begreppen Historisk minnesplats och historiskt minnesmärke, det vill säga huruvida 

platsen är en kvarleva från svunnen tid eller om det är något som konstruerats för att påminna 

oss om en historisk händelse.85 När jag tolkar platserna utifrån begreppen så finner jag att 

samtliga platser kan definieras som historiska minnesplatser snarare än historiska 

minnesmärken. Detta eftersom de platser som jag valt att arbeta med är kvarlevor från 

historien. De har skapats utifrån ett användningsområde. Till exempel var fästningen 

konstruerad för att försvara och kontrollera ett område och vattenkraftverket byggdes för att 

generera elektricitet, något som det fortfarande gör idag.  

9.2 Platserna och historiemedvetenhet 

I kapitel tre diskuterar jag begreppet historiemedvetenhet som är den mentala process genom 

vilken dagens människor orienterar sig i tiden med kunskaper om historien och med en viss 

förväntan på framtiden.86 Jag kommer i detta stycke att tolka platserna utifrån begreppet 

historiemedvetenhet. 

9.2.1 Hästtorget 

På hästtorget finns delar av Laholms kulturutbud, det vill säga biografen och teatern.87 

Eleverna kan ha en nutida förståelse för vad dessa har ett erbjuda i form av film och 

teaterunderhållning i nuläget. Men de kanske inte är medvetna om vad som har visats förr i 

tiden. Eleverna kan också ha personliga erfarenheter av att ha besökt dessa platser och tagit 

del av utbudet när de var yngre. Elevernas upplevelser och medvetande om, till exempel 
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biografen, blir därför annorlunda beroende på vad eleverna har sett för film där. På detta sätt 

blir även torget och biografen en del av elevens identitetsskapande.88 Vid torget finns det även 

ett hotell och restauranger som även dessa påverkar elevens medvetenhet kring platsen. 

Hästtorgets tidigare användningsområde, att sälja kreatur kan vara svårt för eleverna att 

relatera till eftersom det idag inte finns några tydliga spår på platsen. Hultman skriver att 

historiska platser kan ge eleverna ett sammanhang.89 Så platsen kan, även om eleverna vid 

första anblick inte kan koppla samman dåtid, nutid och framtid sättas i ett sammanhang av 

läraren. Till exempel genom att lyfta platsens relevans genom historien för att sedan lyfta 

frågor kring platsens användning och relevans i framtiden. 

9.2.2 Laholms fästning 

Laholms fästning går att diskutera utifrån elevernas medvetenhet kring fästningarnas 

betydelse. Om eleverna känner till de historiska konflikter som funnits mellan Danmark och 

Sverige så kanske eleverna har förståelse för varför fästningen ligger belagd på denna plats. 

De kan också se på fästningen baserat på dess strategiska placering, närheten till 

matförsörjning, närheten till handelsvägen samt dess försvarbara position.90 Detta beror på hur 

utvecklat historiemedvetande eleverna har och vilka faktakunskaper eleverna tidigare har satt 

sig in i. Elevernas medvetande beror också på vart de kommer ifrån. Då den norra infarten till 

staden går förbi fästningen så kanske vissa elever ser platsen varje dag och kanske ser platsen 

på ett annorlunda sätt än eleven som inte befinner sig i närheten lika ofta. Som Ludvigsson 

lyfter i sin artikel så kan platsen också bidra till nya historiska perspektiv och nya 

faktakunskaper som inte betonas i elevernas historieböcker.91 

9.2.3 Laholms Vattenkraftverk 

Elevernas medvetande kring Laholms vattenkraftverk kan variera baserat på elevernas 

faktakunskaper. Som kommer redovisas senare i denna uppsats så kan vattenkraftverket sättas 

i relation till den industriella revolutionen som Sverige genomgick i slutet av 1800-talet. Har 

eleverna då diskuterat detta på historielektionerna så kan eleverna dra paralleller mellan det de 

läst och vattenkraftverkets historia. Har eleverna dessutom diskuterat hållbar utveckling inom 

naturvetenskapen så kan de sätta denna kraftkälla i relation till andra kraftkällor och de 

kanske då känner till vattenkraftverkets för och nackdelar för miljön. Utifrån denna 
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medvetenhet skulle man sedan med eleverna kunna föra en diskussion om hur kraftverkets 

betydelse förändrats från det att det byggdes till idag samt vad som kan tänkas ske i framtiden. 

Läraren sätter inte bara in platsen i ett historiskt sammanhang utan läraren binder även 

samman platsen mellan olika skolämnen som eleverna möter och skolan och skolarbetet kan 

därmed bli mer enhetlig. 

9.2.4 S.T Clemens kyrka 

S.T Clemens kyrka kan ha olika beroende på elevernas relation till kyrkan. Då menar jag inte 

specifikt denna kyrka utan kyrkor generellt. I Sverige har vissa skolor en tradition av att fira 

skolavslutningen i kyrkan. Vilket innebär att elevernas medvetenhet beror på huruvida 

eleverna haft denna form av skolavslutning. Sedan kan elevernas religiösa åskådning påverka 

deras medvetenhet kring platsen. En elev som är troende kristen kan se på de målningar och 

symboler som finns i och runt kyrkan och har kanske då en annan förståelse till kyrkan än 

andra elever. Samtidigt kan en elev som är aktiv i en annan religiös rörelse betrakta platsen 

utifrån andra perspektiv. Detta kan kopplas till det som Ludvigsson skriver om i sin text, att 

olika platser tolkas på olika sätt av olika personer.92 I detta fall kan alltså platsen vara en del 

av elevernas vardagsliv eller relatera till elevernas identitet. Hultman talar om att de platser 

som ska användas i undervisningen måste kunna relatera till elevgruppen som ska 

undervisas.93  

9.2.5 Stortorget 

När stortorget ses från ett nutida perspektiv så kan man se att torget fortfarande används till 

det syfte som det var från början, marknad och handel. Det innebär att eleverna också delvis 

kan få en bild av dåtiden och man kan med eleverna föra en diskussion kring vad som säljs på 

torget i förhållande till vad som har sålts på torget tidigare i historien. Man kan diskutera 

Laholms politiska historia utifrån det gamla stadshuset som är beläget vid torget. Till 

exempel, vet eleverna hur det politiska styret sett ut på kommunal nivå i relation till hur det 

ser ut idag och hur tror de hur det kommer att se ut i framtiden? Att diskutera torgets 

användningsområde kan i ett klassrum bli något abstrakt och ogripbart, men när man är på 

torget så kan förändringsprocesser och torgets förändrade betydelse bli mer konkret.  
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9.3 Platserna utifrån kursplanerna 

I detta stycke ämnar jag diskutera hur platserna kan användas som resurs och stöd för eleverna 

i ämnet historia. Jag har här valt att diskutera kursplanerna dels utifrån ett kunskapsperspektiv 

där platsernas sätts i relation till de faktakunskaper som nämns i kursplanernas centrala 

innehåll samt utifrån de förmågor som står i kursernas kunskapkskrav. 

9.3.1 Faktainnehåll 

Ett exempel på hur kursplanernas faktainnehåll kan relateras till platserna är den industriella 

revolutionen som nämns i det centrala innehållet för historia 1b.94 Vattenkraftverket i Laholm 

byggdes under Sveriges industrialisering och tekniken som krävdes för att bygga 

vattenkraftverk uppstod under den industriella revolutionen. Vattenkraftverket kan också 

kopplas till människans relation till naturen som tas upp i kursplanen för historia 2a.95 

hästtorget och stortorget kan båda sättas i relation till förändringsprocesser som lyfts i 

samtliga kursplaner. Förändringsprocesserna kan man finna i torgets användningsområde. Att 

torget tidigare varit en plats för handel och politiska möten till att idag delvis användas för 

handel, parkeringsplats och kulturella evenemang. Genom de politiska mötena kan man 

diskutera den svenska demokratiseringsprocessen och måla upp en bild av hur torget kan ha 

sätt under de stora torgmötenas tid. Läraren kan också föra ett samtal med sina elever och 

ställa frågor kring torget och föra ett resonemang. Ser vi till torget som handelsplats som 

nämnts tidigare så kan man fråga eleverna vad som säljs nu och vad som tidigare sålts.  

S.T Clemens kyrka kan kopplas till det som i kursplanen för historia 2 kultur kallas för 

idéströmningar. Det går att diskutera vilka ideal och värderingar som eleverna relaterar till 

kyrkan idag men även hur den varit tidigare samt hur kyrkan har förändrats som institution. 

Vilket även går sammanfläta med elevernas erfarenheter då eleverna kan ha olika religiösa 

åskådningar och relationer till kyrkan som kan påverka diskussionen. Läraren kan också 

diskutera kyrkans roll som en del av kulturarvet. Inte bara kyrkan utan vilken roll 

kristendomen och religionen haft och har i våra liv. 

Fästningen kan relateras till historiska förändringsprocesser på en nationell och lokal nivå. Då 

fästningen har varit en del av konflikten mellan Danmark och Sverige så fanns där tidigare ett 

syfte för fästningens existens. Nämligen att kontrollera och eller försvara ett dess närområde. 

När sedan Sverige enats och den tekniska utvecklingen nått en sådan nivå så att fästningen 
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inte längre kan uppfylla sitt syfte så slutar den användas. Läraren skulle då kunna diskutera 

med eleverna om hur människor betraktat fästningen och dess roll för människan i området. 

Människan har i detta område levt i konflikten mellan Sverige och Danmark för att sedan 

övergå till ett mer fredligt tillstånd, där man inte längre funnit något behov av fästningen utan 

istället använder dess sten för att bygga upp staden. 

9.3.2 Som ett verktyg för djupare lärande 

Eleverna ska enligt samtliga kursplaner använda sig av olika former av källmaterial. 

Källmaterial kan till exempel vara historiska platser, byggnader och texter.96 Kyrkan och 

fästningen kan bli verktyg om eleverna får en uppgift att söka efter information kring 

byggnaden. Kyrkan och fästningen blir då objekt som ska undersökas och eleverna får då testa 

sin förmåga i att söka efter information samt kritiskt granska den information som de får fram.  

Då eleverna ska göra olika former av examinationer så skulle läraren kunna ge eleverna en 

uppgift där de ska redogöra för platserna på olika sätt. Till exempel att göra en flyer som ska 

vara riktad mot turister eller ett informationsblad som skulle kunna användas i skolan för att 

informera andra elever. Genom att göra olika former redovisningar så ser eleverna hur olika 

personer kan se historia på olika sätt och hur historia kan porträtteras på olika sätt beroende på 

vem som presenterar och gentemot vem personen ämnar rikta materialet gjort. Eleverna kan 

därmed få möjligheten att utveckla förståelse för hur människor använt sig av historia genom 

historien. 

9.4 Platserna utifrån ramfaktorteorin 

Jag har tidigare lyft ett antal begrepp. Dessa är kostnader, konnotationer, eleverna, tid och 

tillgänglighet. Jag kommer nu att tolka dessa i relation till de platser som jag valt att använda 

för denna uppsats. 

9.4.1 Kostnader 

Om jag då tolkar följande platser i relation till begreppet kostnader så ser jag att samtliga 

platser är kostnadsfria att besöka. Detta innebär att det blir lättare för läraren att genomföra ett 

besök till denna plats då läraren inte behöver tänka på en ekonomisk aspekt. Däremot kan det 

uppstå kostnader för att resa till platsen om det inte är möjligt att promenera till platsen. 

 

                                                           
96 Ibid 



36 
 

9.4.2 Konnotationer 

Utifrån begreppet konnotationer, elevernas egna erfarenheter och relationer till platsen så 

uppfattar jag flera saker. Elevernas erfarenhet och relation till en plats varierar beroende på 

dess uppväxt.97 Ett barn som är uppvuxet i Laholm har kanske köpt sina leksaker i 

leksaksaffären på torget eller en glass i kiosken bredvid. Det innebär att det finns en relation 

mellan platsen och elevens barndom vilket påverkar vilka känslor eleven har när den är på 

torget. Med detta sagt så kan man jämföra detta med en elev som precis har kommit till 

Laholm. Som då inte har de barndoms minnen av staden som andra elever kanske har. Då kan 

man till exempel fråga sig om eleven kommer känna att den kan relatera till platsen. 

Stortorgets historia kan här användas för att visa dessa elever att de inte är de första från andra 

orter eller länder att besöka eller bosätta sig på denna plats. Som redogjorts för tidigare i detta 

kapitel så har Laholm en historia av handel med bland annat Lübeck och Newcastle.98 Som 

nämndes i kapitel 8.1 och 9.7 så kan platserna påverkas av och påverka elevernas identitet.99 

Kyrkan är en byggnad som kan ha olika innebörd för eleverna baserat på deras religiösa 

identitet och den identitet de har när de får in i kyrkan påverkas av den nya information och 

perspektiv som de tar del av i kyrkan. Elevernas erfarenheter är alltså varierade och det är 

något som läraren måste beakta vid användandet av lokal plats annars kan det som läraren vill 

lära ut gå förlorad.  

9.4.3 Eleverna 

Då eleverna kan komma från olika bakgrund och olika behov så måste läraren resonera kring 

huruvida vissa elevgrupper kan besöka en plats eller om det finns vissa speciella behov som 

styr vilken plats en elev kan besöka. Ett exempel är det som diskuterats i det tidigare stycket 

kring elevens bakgrund och religiositet. Jag uppfattar att en medvetenhet om eventuella 

diskussioner som kan uppstå kring ett besök exempelvis i en kyrka kan vara värt att tänka på. 

Det kan också vara så att vissa grupper gynnas mer vad gäller ämneskunskaper än andra. Att 

besöka vattenkraftverket kan kännas mer relevant för en teknikklass då de kanske har ett 

större intresse för teknik och teknisk utveckling än en klass som läser en samhällsvetenskaplig 

inriktning. Man bör alltså som lärare vara lyhörd för vilka intressen eleverna har vid val av 

                                                           
97 Berntsson, 2012, sid 26, 29 
98 Palmkvist, 2013, sid 50-51 
Laholms kommun b, 2013 
99 Karlsson, 2009, sid 49 



37 
 

plats då eleverna kan ha en godare relation till platsen och kan relatera till kunskapen som 

finns att hämta.100 

9.4.4 Tid 

Med begreppet tid ämnar jag tolka platserna utifrån hur lång tid det tar att ta sig till platsen 

och hur det kan påverka en lärares planering. Då läraren styrs av en tidsram som bestämmer 

hur mycket tid en lärare har med sina elever så kan läraren ibland behöva omvärdera sin 

planering för att den ska passa med de rådande ramarna.101 Utifrån tiden så kan jag konstatera 

att de platser som tar längst tid att gå till är Laholms fästning och Laholms vattenkraftverk 

som är placerade intill varandra och det tar ca 30 minuter att promenera dit från 

Osbecksgymnasiet, den lokala Gymnasieskolan uträknat med hjälp av google maps. Något 

närmare skolan ligger Hästtorget och Stortorget som ligger intill varandra i centrala Laholm 

och det tar ca 20 minuter att promenera till torgen. S.T Clemens kyrka är den närmst belägna 

platsen i förhållande till skolan och det tar ca 15 minuter att promenera dit från skolan. Jag 

kan då konstatera att det tar olika lång tid att ta sig till platserna. Då läraren enligt 

ramfaktorteorin delvis styrs av tidsramar så betyder det att läraren kanske väljer bort 

vattenkraftverket och fästningen till förmån för torgen då dessa är belagda närmare skolan och 

detta kan indirekt styra lärarens ämnesval. 

Tiden består dock inte bara av tiden som det tar att ta sig från en plats till en annan. Det 

inberäknar även att läraren ska planera, genomföra och på något sätt examinera eller checka 

av att eleverna tillgodogjort sig nu kunskap under besöken till platserna. Att läraren måste 

beräkna hur lång tid det kan tänkas ta för att diskutera relevant innehåll på varje plats. 

9.4.5 Tillgänglighet 

Utifrån begreppet tillgänglighet ämnar jag diskutera huruvida platserna är fysiskt tillgänglig 

för besökarna samt tillgängligheten till kollektivtrafik. Jag kan med detta begrepp konstatera 

att tillgängligheten är olika vid de utvalda platserna. Vid de båda torgen så gatorna belagda 

med kullersten vilket kan göra det tyngre för elever med funktionsnedsättningar. Vid 

vattenkraftverket och Laholms fästning finns det trappor men inga ramper vilket innebär att 

en elev med rullstol inte skulle kunna delta på samma villkor som andra elever. Det mest 

tillgängliga alternativet är S.T Clemens kyrka. Detta eftersom det i kyrkan finns bredare 

gångar samt en ramp vid kyrkans ingång vilket gör att även rullstolsburna elever kan delta. 
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Jag kan därför konstatera att det finns vissa platser som läraren kan komma att behöva välja 

bort på grund utav bristande tillgänglighet. Det kan finnas funktionsnedsättningar som 

omöjliggör exkursionen som undervisningsverktyg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

10. Diskussion 

Efter att jag genomfört besök till lokala platser tillsammans med mina elever så väcktes mitt 

intresse för detta ämne. Det väcktes då ett antal frågor, varför kan man använda lokala platser, 

hur kan man göra det och vilka faktorer påverkar lärarens möjligheter att arbeta med lokala 

platser. Jag upplever det som att jag i denna uppsats har lyckats föra ett resonemang till mina 

frågeställningar. Jag har resonerat kring hur lokala platser skulle kunna användas för göra 

historia mer konkret, samt hur lokalhistoria kan fungera som en brobyggare mellan dåtid, 

nutid och framtid. Jag har även diskuterat huruvida relationen eleverna emellan och relationen 

med läraren kan förändras genom att besöka lokala platser. Med hjälp av ramfaktorteorin har 

jag försökt resonera kring vilka faktorer som påverkar lärarens val av plats och resonera kring 

hur läraren kan anknyta ett antal platser i Laholm till kurskraven.  

En av frågeställningarna var fråga två, på vilket sätt kan man använda sig av lokala platser i 

historieundervisningen? för att diskutera kring frågeställningen, kan jag använda mig av de 

utvalda platserna i min undervisning? Jag kan hålla med om att det är fullt användbart. 

Exempelvis utifrån elevernas perspektiv, befrämjar mötet med de historiska platser framför 

allt för de elever som kanske inte är födda på orten. Att få en djupare förståelse för sin nya 

hemort och på så vis blir historien mera konkretiserad för dem. Detsamma för de som växte 

upp på orten även de får uppleva sin stad utifrån ett nytt sätt att se på sina gamla invanda 

platser. Att lyfta nya perspektiv av historien och den historia som står att finna i våra 

historieböcker tas även upp av Ludvigssons artikel.102 Hultman nämner även dessa perspektiv 

i sin avhandling.103 

Det som jag upplever kan vara problematiskt är att resultatet kan uppfattas som jävigt. Stor 

del av den tidigare forskningen ställde sig positiv till att använda lokalhistoria i 

undervisningen. Jag ställer mig frågande till boken Halland från a-ö som används som 

historisk bakgrund eftersom den skrevs främst för turism. Hade liknande skrivits idag så 

kanske innehållit mer fakta. Efter att jag genomfört denna studie så upplever jag det som att 

lokala platser skulle kunna användas i historieundervisningen för att göra undervisningen mer 

intresseväckande, verklighetsanknuten och konkretare. Samtidigt som jag uppfattar att det 

finns en del frågor som läraren kan ställa innan hen börjar arbeta med lokala platser. Vad kan 

det kosta? Vad har eleverna för relation till platsen? Vilken elevgrupp arbetar jag med? 
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Vilken tid har läraren till sitt förfogande och är det möjligt för alla elever att delta om 

undervisning ska ske på platsen? Med hjälp av litteraturen i min undersökning om 

användandet av historiska platser i undervisningen. Blev detta min förståelse för användandet 

av historiska platser i undervisningen. 
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11. Slutreflektioner 

I min undersökning, vilket jag funnit lämplig med tanke på materialets storlek och syfte. Jag 

tror att det hade varit intressant att intervjua lärare för att fördjupa mig i lärarens roll. Då hade 

jag också haft möjlighet att undersöka lärarrollen utifrån ett genusperspektiv och se hur 

läraren uppfattas av sina elever baserat på dess kön, om det blir någon skillnad vid 

undersökning av historiska platser beroende på om läraren är en man eller en kvinna. Det 

hade även varit intressant att undersöka om lärarens roll vid exkursioner förändras om läraren 

innehar en deltagande eller en ledande roll vid exkursionen. Det hade även varit intressant att 

diskutera elevens lärande utifrån lärarens roll. Jag är medveten om att det är en liten 

undersökning som jag gjort och att en annan bild av begreppen kanske framkommer om 

undersökningen utvidgas.  

Det jag inte trodde var av så stor betydelse var att ha ett klart syfte i undervisningen. Något 

som jag efter denna studie kommit fram till. Jag måste ha tydligt för mig vad jag vill att 

eleverna ska lära sig av lektionen och hur jag ska ta till vara på den kunskap som de tar del av 

i undervisningen. Vilket jag kommer att ta med mig ut på min kommande 

verksamhetsförlagda utbildning. 
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