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Abstract 

Syftet med den här studien är att undersöka historiedidaktik. Jag vill veta vilken plats 

lokalhistoria har i skolan, hur den används och om det finns saker som gör att den blir mer 

aktuell än vanligt. Jag vill också veta hur lärare i historia funderar kring begreppet 

historiemedvetande, delvis i förhållande till lokalhistoria men även i fråga om ämnesdidaktik. 

I studien ställs tre frågor. Dels vill jag veta om yttre förutsättningar påverkar undervisningen i 

lokalhistoria. Jag vill också undersöka på vilket sätt lokalhistoria används i undervisningen. 

Till sist vill jag undersöka hur lärare tänker när de undervisar om (lokal)historia. 

Den teori jag har använt mig av utgår ifrån de två begreppen lokalhistoria och 

historiemedvetande. Lokalhistoria definieras enligt hur några svenska avhandlingar beskriver 

begreppet. För begreppet historiemedvetande använder jag mig framförallt av de definitioner 

som Karl-Ernst Jeisman har gett samt de kompetenser som Andreas Körber menar är en del i 

ett utvecklat historiemedvetande. 

För att få material för analysen intervjuades fem lärare från fyra olika skolor i Laholms 

Kommun. Fyra lärare arbetar på mellanstadiet och en arbetar på lågstadiet. Att lärare valdes 

efter de stadier i har sin grund i läroplanens centrala innehåll i historia för årskurserna 1-3 

samt 4-6. Innehållet i intervjuerna koncentrerades därefter för att finna intressanta utsagor. 

Resultatet visar att yttre förutsättningar, likt fredsjubileet i Laholms Kommun 2013, har en 

påverkan på undervisningen i historia men att jag med de resultat jag har inte kan se om det 

finns påverkan även på lång sikt. Analysen visar även att lokalhistoria är en stor del i 

undervisningen på både låg- och mellanstadiet. Avslutningsvis visar undersökningen att 

lärarna använde historiemedvetande i sin undervisning. Detta trots att begreppet var svårt att 

definiera för flera av dem. 

Nyckelord: lokalhistoria, historiemedvetande, historiedidaktik, undervisning. 
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Kapitel 1. Inledande reflektioner och syftet med denna uppsats 

1.1 Det var en gång… 

”Jag är född i en liten by, i ett av världens hörn”
1
 

Så inleder Brolle en av sina låtar från skivan ”Ett Hjärta Som Glöder Som En Gång Brann” 

från 2008. Texten stämmer väl in på mig själv. Jag är född, uppvuxen och har levt i nästan 

hela mitt vuxna liv i en liten by. I byn bor det runt 1 200 personer, den ligger i skogarna i 

södra Halland. Skogarna genomkorsas av vattendrag, badplatser finns det gott om och för 

många är det säkerligen ett paradis på jorden. Det finns matvarubutik, bensinmack, skola och 

en idrottsplats, inte så mycket mer. Den ser alltså ut som så många andra byar i vårt avlånga 

land. Likt många av dessa är det heller inte speciellt många, förutom de närmast sörjande, 

som har hört talas om den, och varför skulle man det? Min by har väl inget att erbjuda som 

inte andra svenska byar i samma storlek har? 

Det finns dock en sak som utmärker min by, något som man vet sedan barndomen. Det har i 

min by, eller rättare sagt i en by en bit utanför, inträffat en händelse som har stor betydelse för 

svensk politisk historia. Min by heter Knäred och stod i centrum för freden mellan Danmark 

och Sverige efter Kalmarkriget 1613. 

Frågan är dock om min by ändå är så känd. Freden i Knäred, vilken slöts i Sjöared 1613, har  

jag själv aldrig stött på under mina många år i den svenska skolan. Inte heller i den bok jag 

lånar hem för planering av en historielektion i en klass på en liten skola i Laholms kommun 

tar upp Kalmarkriget. Det står att Gustav II Adolf blev kung 1611, men det första krig som 

nämns är 30-åriga kriget.
2
 Varför det är så här är vet jag faktiskt inte, men det skulle kunna ha 

att göra med att Sverige förlorade kriget och i fredsfördraget tvingades att till danskarna 

betala Älvsborgs lösen samt att de följande av Gustav II Adolfs krig, för svenskt 

vidkommande slutade mer positivt.
3
 

Syftet med denna uppsats är dock inte att beskriva en episod i svensk-dansk historia. Freden, 

eller rättare sagt det jubileum som gick av stapeln 2013, kommer dock att ha en central plats i 

denna uppsats.  

                                                 

1
 Brolle (2008) 

2
 Körner, Göran (2005). s. 132-143. 

3
 Körner, Göran (2005) s. 132-143. 
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1.2 Uppsatsens syfte och frågeställning 

400-årsjubiléet av freden mellan Danmark och Sverige 1613 firades på alla möjliga vis runt 

om i Laholms kommun och överlag sågs också firandet som en stor succé.
4
 Kommunens 

skolor berördes av firandet exempelvis genom att alla grundskollärare bjöds in på en 

uppstartsdag med föreläsning av Jens Lerbom, lektor i historia från Högskolan i Halmstad
5
 

och skolorna satsade dessutom på ett fredsår.
6
 

I och med detta jubileum i Laholms kommun ges en möjlighet att undersöka om händelser 

som ligger utanför skolornas kontroll inverkar på undervisningen i historia. Ytterligare ett 

syfte är att undersöka hur historia och lokalhistoria används didaktiskt för att utveckla elevers 

historiemedvetande. 

Frågorna uppsatsen söker svar på blir därför: 

I. Hur påverkar yttre förutsättningar lärares undervisning i lokalhistoria? 

Vad gäller yttre förutsättningar menar jag här således de aspekter som händer utanför 

skolan som den undervisande läraren inte har någon kontroll över. Det kan således 

röra sig om ett jubileum men det kan också andra saker. I anlutning till denna fråga, 

med inspiration från tidigare forskning är det intressant att även undersöka: 

II. Hur används lokalhistoria i undervisningen? 

Jag vill veta om lokalhistoria, vilket definieras nedan, har en roll i svensk skola idag. 

III. Hur tänker lärare om historiemedvetande när de undervisar i (lokal)historia? 

Då historiemedvetande är en stor del av läroplanen, och har varit det i flera läroplaner, 

är det intressant att undersöka hur lärare jobbar med begreppet historiemedvetande i 

sina planeringar i undervisning som rör historia och lokalhistoria. 

1.3 Disposition 

Nedan följer kapitel 2 till 7. Kapitel 2 behandlar de teorier jag har utgått ifrån när jag 

analyserat det material jag har samlat in. Dessa teorier utgår från begreppen lokalhistoria och 

historiemedvetande. I kapitel 3 tar jag upp tidigare forskning om undervisning i lokalhistoria 

samt om forskning runt historiemedvetande. Kapitel 4 berör läroplanen och de ramar denna 

sätter upp för undervisning i lokalhistoria. I kapitel 5 beskriver jag den metod och det material 

jag har använt mig av. I kapitel 6 analyserar jag det material jag har samlat in utifrån de tre 

                                                 

4
 Laholms kommun (2013a) 

5
 Laholms kommun (2013a) s. 12 

6
 Laholms kommun (2013a). s. 12 & Laholms kommun (2013b) 
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frågor som ställs till uppsatsen samt utifrån de teorier jag har använt mig av. I det sjunde och 

sista kapitlet görs en avslutande diskussion. 

Kapitel 2. Teori 

Teori är ”[...]ett system av inbördes relaterade begrepp som tillsammans ger en bild av en 

företeelse. Teorin uttalar sig om hur begreppen är relaterade till varandra så att det går att 

förklara och förutsäga företeelsen eller förstå innebörden av den.”
7
 Vidare är det forskarens 

arbete är ”att relatera teori och verklighet till varandra.”
8
 I denna uppsats utgår teorin, ifrån 

vilken jag tolkar verkligheten, ifrån en definition av begreppen: 

I. Lokalhistoria och 

II. Historiemedvetande. 

Jag kommer även att visa läsaren varför dessa begrepp är relevanta i förhållande till varandra. 

2.1 Lokalhistoria 

Kerstin Berntsson skriver i sin avhandling om vad hon kallar för den lilla historien. Hon 

menar att undervisning i historia ofta styrts av det som står i läroböcker och den historia som 

presenteras häri är ofta den som hon kallar för den stora historien.
9
 Med den stora historien 

menar hon den som rör ”[...]Sveriges och Europas politiska, ekonomiska och sociala 

utveckling, från stenålder till nutid.”
10

 Den lilla historien rör i hennes avhandling specifikt 

släkthistoria, och syftet är att undersöka om denna historia kan ha betydelse för ungdomars 

historiemedvetande,
11

 detta eftersom hon menar att ”[...]elevers historieintresse i hög grad är 

beroende av anknytningen till deras egen livsvärld.”
12

 Grundläggande för hennes förståelse av 

den lilla historien är personens egen historia, och i nästa led dennes släkts historia. Vidare 

utvecklar hon begreppet till att även omfatta de aktörer i som annars inte kommer fram i den 

stora historieskrivningen, maktförhållanden på lokal nivå samt studier av specifika lokala 

sammanhang, vilket hon benämner mikrohistoria.
13

 Detta ställer hon som sagt mot den stora 

historien. Vilket enligt henne behandlar, i samma anda som vi beskrivit innan: 

                                                 

7
 Davidsson & Patel (2003) s. 22 

8
 Davidsson & Patel (2003) s. 23 

9
 Berntsson (2012) s. 11-13 

10
 Berntsson (2012) s. 12 

11
 Berntsson (2012) s. 12 

12
 Berntsson (2012) s. 12 

13
 Berntsson (2012) s. 26-27 
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[…]de offentliga berättelser om det omgivande samhället, nationen och omvärlden, som 

exempelvis förmedlas i skolans historieböcker. Begreppen är dock problematiska, eftersom många 

forskare hävdar att det inte finns en stor historia, utan flera rivaliserande historier om vårt 

samhälle.
14

 

Med Berntssons hjälp kan vi börja med att definiera lokalhistoria som den som fokuserar på 

mindre delar än rikshistorien, som syftar på andra aktörer än rikshistorien samt studier av 

lokala sammanhang. 

Axel Hultman diskuterar hur lärarna brukar lokalhistoria: som medel, mål eller 

historiemedvetande i sin avhandling.
15

 Han menar att lokalhistoria som medel betyder att den 

lokala historien används som ett didaktiskt medel för att få elever mer aktiva. Den kan också 

användas för att elever ska få uppleva historia, konkretisera den eller som ett alternativ till den 

nationella historien.
16

 När lärare använder sig av lokalhistoria som mål handlar det enligt 

Hultman dels om en hjälp för eleverna att hitta sin identitet, men kan dessutom handla om att 

skapa hembygdskänsla eller, vilket framförallt kommer fram i den norska delen av hans 

undersökning, att visa eleverna den stora förändring som skett i samhället.
17

 När han talar om 

lokalhistoria och historiemedvetande beskriver att lokalhistoria har en roll för att främja 

elevernas historiemedvetande, exempelvis genom att visa elever på det som ligger nära dem.
18

 

Det existentiella användandet av lokalhistoria bidrar särskilt till historiemedvetandets 

identitetsstärkande roll genom att ligga nära och beröra människors erfarenheter och upplevelser 

av det förflutna. Att lärarna står upp för sin ort, vill att den ska leva och utvecklas, kan ses som 

glesbygdspolitik men innebär också en viktig, identitetsskapande roll när eleverna ska fördjupa sitt 

historiemedvetande på små orter såväl som i storstaden.
19

 

Hans forskning visar dessutom att lokalhistoria gör att den vanliga människan syns i historien 

och eleverna i sin tur identifierar sig med dessa. Dock passar han på att lägga in en brasklapp, 

han menar nämligen att det tenderar att vara så att lokalhistoria också missar de elever som 

inte har sina rötter i det lokala samhället.
20

 Vidare menar han att lokalhistoria används som 

moraliskt historiebruk. Oförätter, klass, genus och barn kan lyftas fram i historien.
21

 Således 

                                                 

14
 Berntsson (2012) s. 27 

15
 Hultman (2012) s. 11 & 179 

16
 Hultman (2012) s. 179-180 

17
 Hultman (2012) s. 180-181 

18
 Hultman (2012) s. 181-182 

19
 Hultman (2012) s. 198 

20
 Hultman (2012) s. 198 

21
 Hultman (2012) s. 198-199 
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kan vi tillägga att lokalhistoria kan användas som mål, medel eller historiemedvetande samt 

att visa på orättvisor. 

När Maria de Laval beskriver lokalhistoria menar även hon att begreppet inte är entydigt 

definierad, men att det har ett rumsligt perspektiv. Lokalhistoria inriktar sig på ett specifikt 

område, och till skillnad från studier av rikshistorien fokuserar lokalhistoria snarare på 

delaspekter. Hon beskriver dessutom, vilket vi ser nedan att även Hultman gör, den periodvis 

låga status som ämnet haft i Sverige.
22

 

Genom att ha definierat lokalhistoria samt visat de kopplingar som finns mellan den och 

utvecklande av elevers historiemedvetande kommer jag nedan att beskriva just 

historiemedvetande. 

2.2 Historiemedvetande 

Historiemedvetande är ett svårdefinierbart begrepp och många forskare har gett en förklaring 

till det. Jag fokuserar på Karl-Ernst Jeismanns definitioner samt Andreas Körbers 

kompetenser för historisk kunskap. Först vill jag visa hur Skolverket beskriver 

historiemedvetande: 

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och 

perspektiv på framtiden. […]Kursplanens utgångspunkt är att alla människor har ett 

historiemedvetande. Alla har vi förmågan att reflektera över vilka vi är, varifrån vi 

kommer[…]Historia är till för att skapa sammanhang mellan det förflutna, nutiden och framtiden. 

Det övergripande syftet med undervisningen i historia är därför att utveckla elevernas 

historiemedvetande.
23

 

2.2.1 Jeismanns definition av historiemedvetande 

Maria de Lavals beskriver att historiemedvetandet handlar om relationen mellan dåtid, nutid 

och framtid och hon beskriver att begreppet har varit aktuellt länge genom att referera till 

kyrkofadern Augustinus som säger: ”[…] tre tider finns – det förflutnas nu, det pågåendes nu 

och det kommandes nu[...]”
24

 Hon citerar även Jensen när hon beskriver vad Jeismanns 

definition av historiemedvetande är: 

1) Historiemedvetande är den ständigt närvarande vetskapen om att alla människor och alla 

inriktningar och former av samliv som de skapat existerar i tid, det vill säga de har en härkomst 

och en framtid och utgör inte något som är stabilt, oföränderligt och utan förutsättningar. 

                                                 

22
 de Laval (2011) s. 57-58 

23
 Skolverket (2011a) s. 6 

24
 de Laval (2011) s. 22 
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2) Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, förståelse av 

nutiden och perspektiv på framtiden. 

3) Historiemedvetande är hur dåtiden är närvarande i föreställning och uppfattning. 

4) Historiemedvetande vilar på en gemensam förståelse som baseras på emotionella upplevelser. 

Den gemensamma förståelsen är en nödvändig beståndsdel i bildandet och upprätthållandet av 

mänskliga samhällen.
25

 

de Laval menar att dessa definitioner är återkommande i litteraturen.
26

 Hon menar också att 

begreppet utvidgats av Jörn Rüsen som menar att historiemedvetande är intimt förbundet med 

berättelser och en narrativ kompetens. Berättelsen blir då till ett sätt att lära.
27

 

2.2.2 Erik Lund och Bernard Eric Jensen 

Erik Lund och Bernard Eric Jensen beskriver också historiemedvetande och deras bidrag till 

begreppet är intressant. Vad Erik Lund tillför diskussionen om historiemevetande (på norska 

historiebevissthet)
28

som jag inte redan tagit upp är att han beskriver en motsats till 

historiemedvetande som han kallar för historielöshet. Det innebär att personen lever i en 

vetskap endast om nutiden. Jensen menar dock att ingen kan leva historielöst.
29

 

Historiemedvetande är alltså något som finns och som kan undersökas. 

Bernard Eric Jensen menar också att historiemedvetande (på danska historiebevidsthed)
30

 inte 

är en enkel term att definiera då det inte råder någon konsensus om dess betydelse.
31

 Han 

tvivlar dock inte på att det finns en kärna i begreppet och att det därför är en vetenskaplig 

landvinning.
32

 Jensen går i sin artikel i polemik med ovan nämnda Lund. Detta då han menar 

att det går att radikalt omforma historieämnet i skolan. Om detta görs kan man inte bara fånga 

elevernas intresse utan även få eleverna att se samband mellan deras historiemedvetande och 

skolans historieämne.
33

 Han menar att historiemedvetande är centralt för människors socio-

kulturellt skapade sjävbilder samt deras levda liv. Således bör historiemedvetandet vara 

centralt i historieundervisnigen för att vi ska förstå mänskligt liv och interaktion.
34

 

Historiemedvetande är alltså inte ett begrepp som enkelt låter sig beskrivas och jag har i 

                                                 

25
 de Laval (2011) s.23 

26
 de Laval (2011) s. 23 

27
 de Laval (2011) s. 23 

28
 Lund (2011) s. 24 

29
 Lund (2011) s. 24-25 

30
 Jensen (2012) 

31
 Jensen (2012) s. 15 

32
 Jensen (2012) s. 15 

33
 Jensen (2012) s. 18-22 & 26-28 

34
 Jensen (2012) s. 21-22 
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denna uppsats valt att framförallt använda mig av Jeismanns definitioner. Lund och Jensens 

samt Rűsens bidrag här blir således att beskriva skolans roll samt begreppets bredd.  

2.2.3 Andreas Körber och historisk kunskap 

Jag kommer även att analysera resultatet utifrån de kompetenser som Andreas Körber och 

FUER-gruppen tagit fram. Utifrån den diskussion som funnits i Tyskland angående mätbara 

prestationer i skolan menar Körber att bedömningsmodeller
35

 baserade på kompetens snarare 

än innehåll är vad som bör användas för historieämnet. Detta då sådana kompetenser skulle 

kräva en mer strukturell definition av historiemedvetande. Kompetenser inbegriper en 

förståelse för stoff och en kapacitet att lösa nya problem. Då undervisning i historia inte 

handlar om att lära ut om det förflutna utan att göra unga människor redo för att ta del av och 

kritiskt granska samhället behövs en kompetens-modell.
36

 Den som Körber föreslår består av 

fyra punkter, de tre första vad Körber kallar för ”procedural competencies,”
37

 vilka 

Hammarlund beskriver som ”[…]knutna till historia som tankeprocess.”
38

 Den fjärde 

benämner Körber som ”basic”
39

 och Hammarlund beskriver den som knuten ”[…]till historia 

som kunskapsmängd.”
40

 

Den första kompetensen, kallar Körber ”inquiring competence”
41

 (Hammarlund 

”frågekompetens”).
42

 Den beskrivs av Körber som en kompetens som består dels i att kunna 

göra om sin osäkerhet till en fråga och dels för att kunna rekonstruera ett historiskt narrativ 

eller för att kunna förstå andras historiska narrativ och frågor som kan ligga dolda under ytan. 

Han menar även att personen efterhand ska börja metodiskt använda sin fråga för att söka 

kunskap.
43

 

Den andra kompetensen benämner Körber ”methodological competence”
44

 (Hammarlund 

metodkompetens).
45

 Körber menar att denna kompetens innehåller all den kompetens som 

krävs för att finna, analysera historiskt material, att re- och dekonstruera historiska 

                                                 

35
 Hammarlund (2014) s. 214 

36
 Körber (2011) s. 145-148 

37
 Körber (2011) s. 149 

38
 Hammarlund (2014) s. 207 (som används för att en vetenskaplig svensk översättning på Körbers kompetenser) 

39
 Körber (2011) s. 149 

40
 Hammarlund (2014) s. 207 

41
 Körber (2011) s. 149 

42
 Hammarlund (2014) s. 207 

43
 Körber (2011) s. 149 & Hammarlund (2014) s. 207 

44
 Körber (2011) s. 149 

45
 Hammarlund (2014) s. 207 
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redovisningar samt att kunna sätta in detta material i en historisk riktig kontext.
46

 Det sista är 

”[…]förmågan att placera ut bitar av information längs en tidslinje.”
47

 Vidare innefattar 

dessutom kompetensen ”[...]att identifiera »partiklar från det förflutna« och narrativa 

strukturer i redan existerande berättelser.”
48

 

Den tredje kompetensen kallar Körber ”procedural competencies”,
49

 (Hammarlund 

”orienteringskompetens”),
50

 vilket inbegriper en rad kompetenser. Denna kompetens handlar 

om att faktiskt använda en historisk kunskap (”historical information”).
51

 Vilket handlar om: 

 att ha förmågan att ändra sin uppfattning, 

 att ha förmågan att ändra sitt begrepp om historien, 

 att ha förmågan att ändra bilden av sig själv som historisk varelse samt 

 att ha förmågan att ändra på vad man tycker är möjligt.
52

 

Den fjärde kompetensen kallar Körber för ”subject matter competence
53

 (Hammarlund 

historia som kunskapsmängd eller ”ämneskompetens”).
54

 Denna kompetens är den som alla 

de tre tidigare kompetenserna relateras till. Körber menar att trots att han argumenterat för att 

ämneskompetens inte kan vara en del av en historisk kompetens, menar han och FUER-

gruppen ändå att den ska vara med. Ämneskompetens står inte för att lära eller lära ut om det 

förgångna utan snarare att tänka om det förgångna. Således förstås denna kompetens som att 

kunna använda sig av abstrakta begrepp, likt first- och second order concepts, kategorier, 

process-kunskap samt metodologisk kunskap.
55

 Enskilda fakta är inget man fokuserar på. 

56
First-order concepts översätter Erik Lund till “innholdsbegrep” och second-order concepts 

som ”nøkkelbegrep”.
57

 

Att Körber menar att vi får en mer strukturell definition på historiemedvetande gör att jag 

anser att denna modell fungerar som operationalisering i undersökningen av frågan hur lärare 
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tänker om historiemedvetande när de undervisar om (lokal)historia då den kan ge en teoretisk 

förankring på hur lärare gör. 

Kapitel 3 Tidigare forskning 

Axel Hultman genomför sin undersökning genom att jämföra lokalhistoria och dess 

användning i Sverige och Norge, dels genom att titta på hur lokalhistoria används i skolor och 

dels vilka förutsättningar som finns för utveckling av lokalhistoria utanför skolan i de båda 

länderna, exempelvis hur akademien har förhållit sig till ämnet.
58

 Syftet med avhandlingen är 

att som han säger ”[…]positionera lokalhistoria i norsk och svensk skola.”
59

 Frågorna han vill 

besvara är tre: vad är lokalhistoria, vad gör lokalhistoria och vad kan lokalhistoria?
60

 Att 

lokalhistoria i Norge enligt Hultmans undersökningar ges mindre fokus i skolorna än vad det 

gör i Sverige verkar Hultman se som en paradox med tanke på ämnets högre status i Norge.
61

 

Kerstin Berntssons forskning visar att elever genom som undersöker den lilla historien, tyckte 

att historia som ämne blev mer intressant. En av hennes metoder gick ut på att ge eleverna i 

uppgift att intervjua far-och morföräldrar om hur det var förr. Hon beskriver att detta ger 

eleverna inte bara möjlighet att få del av en historia, de ges också möjlighet att, och kommer 

att, ställa frågor på det material de får ta del av.
62

 Trots att Berntsson påpekar att det är svårt 

att dra några generella slutsatser av hennes resultat menar hon att eleverna i hennes 

undersökning upplevde att historia blev mer meningsfullt. De menade dessutom att de fick en 

fördjupad förståelse av efterkrigstiden.
63

 

Maria de Lavals avhandling handlar om att undersöka elevers historiska tänkande. De 

undersökningar hon gör tar sitt fokus på undervisning bedriven i Norrköping, där elever har 

fått arbeta med stadens historia under första världskriget.
64

 Hon visar att det intensiva arbete 

med arkivmaterial som eleverna i hennes undersökning gjort, gör att de föreställer sig 

situationer som ägt rum. Således verkar lokalhistoria till att stimulera eleverna att leva sig in i 
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och lära sig historia.
65

 Detta citat från de Laval beskriver just forskningen om lokalhistoria 

och historiedidaktik: 

Vad gäller lokalhistoria och historiedidaktik saknas forskning, men i olika konferensrapporter går 

att konstatera att lokalhistoria tillämpas i svensk historieundervisning. Arbete kring den egna 

stadsdelen, ett torg, spädbarnsdödlighet, en fabrik, ett torp, ja listan kan göras lång. Magnus 

Hermansson Adler ser ”lokalhistoria som navet i en förändrad historieundervisning”, och 

förordar detta perspektiv. Här är jämförelsen viktig och historia kan studeras på olika plan, 

globalt, nationellt, regionalt och lokalt och Hermansson Adler ser möjlighet att lokalhistoriska 

studier också kan leda till ämnesövergripande arbete i skolan.
66

 

När det gäller historiemedvetande har Robert Thorp gjort en inventering av den svenska 

användningen av begreppet i vilket han skriver att begreppet är svårdefinierat.
67

 Syftet är att 

”analysera förståelsen och användningen av historiemedvetandebegreppet[...].”
68

 Han 

beskriver begreppet med grund i Jeismann, Jensen och Rűsens definitioner av termen.
69

 

Vidare menar han att i samtlig svensk litteratur han har studerat återfinns den definition av 

begreppet som sammanlänkar dess tre tempusformer (se Jeismanns andra punkt). Från Niklas 

Ammert tar han begreppet multikronologi för att namnge den förmåga att binda ihop de tre 

tempusformerna dåtid, nutid och framtid.
70

 Thorp skriver om den lilla historien att ”[mötet 

mellan den ”lilla” och den ”stora” historien] är viktig för att ett historiemedvetande skall 

aktiveras och utvecklas. Detta synsätt betonar att individen på ett personligt plan knyter an till 

den historia hon möter för att aktivera och utveckla sitt historiemedvetande.”
71

 Han menar 

vidare att den förändring i den svenska skolan som syftar till att fokus i ämnet historia numera 

ligger på lärande snarare än historiskt vetande gör att för att eleven ska kunna utveckla sitt 

historiemedvetande och anse att det ligger något värde i att studera historia måste eleven se att 

historien angår henne. Detta är något som läggs fram av flertalet svenska forskare beskriver 

Thorp.
72
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Kapitel 4 Läroplanens roll 

Förutsättningarna för undervisning i lokalhistoria utgår ifrån läroplanen. I de två senaste 

läroplanerna finns det, vad jag kan finna, inget som förhindrar undervisning i lokalhistoria. 

Snarare tvärtom. Under ämnet historia från läroplanen som kom på 1990-talet står det att 

”[k]unskaper om den egna historien, hembygdens historia och grunderna i den svenska och 

nordiska historien hör till det som alla elever skall få del av.”
73

 Men även i andra delar av 

samma läroplan återkommer den lokala historien, eller hembygdens historia. Bland annat står 

det att: 

Historia skapas varje dag i små som stora sammanhang. […]De har själva tillsammans med sin 

familj, sin släkt, sin hembygd, sitt land en historia. Kunskapen om detta ger dem förståelse för 

människor och livsvillkor under skilda epoker och därmed referensramar för förståelse av 

skeenden i nuet och förväntningar inför framtiden. Undervisningen i historia skall ge eleverna 

möjlighet till en djupare kulturell identitetsutveckling genom att den knyter ihop generationers 

erfarenheter.
74

 

Detta kan ses som delar av multikronologin samt Jeismanns fjärde definition. Det står också 

att eleverna i slutet av årskurs 5 ska ”känna till hembygdens historia och kultur.”
75

 

Sammanfattningen visar dessutom att just stormaktstiden, vilken freden i Knäred bör kunna 

ses som en del av skall tas upp.
 76

 

Lokalhistoria återfinns också i dagens läroplan för grundskolan. I det centrala innehållet för 

årskurserna 1-3 innehåller ”[h]emortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och 

vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika 

perioder.”
77

 Vidare står det under det centrala innehållet för årskurserna 4-6 att eleverna ska 

arbeta med ”[d]et svenska Östersjöriket[...]”
78

 Det står också att eleverna ska ges ”[e]xempel 

på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar 

genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.”
79

 Dessutom ska 

tidsbegreppet stormaktstiden ska tas upp.
80

 Det bör alltså inte vara speciellt svårt undervisa 

om freden mellan Danmark och Sverige 1613 samt om lokalhistoria med grund i läroplanens 

centrala innehåll. Även Axel Hultman beskriver i sin avhandling förutsättningarna för 
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undervisning i lokalhistoria i dessa svenska läroplaner.
81

 Vad gäller Lpo94 och som är av 

intresse för denna uppsats är att Hultman beskriver att hembygden fick status av en 

referensram, då denna kunde jämföras med annan historia, exempelvis landets. Vidare var 

något nytt att känna till att hembygden format kulturen.
82

 Hultman skriver att de vaga 

skrivningarna gav lärare möjlighet att undervisa mycket eller lite i lokalhistoria.
83

 Om Lgr11, 

skriver Hultman att stora förändringar mot den tidigare läroplanen gjordes.
84

 Han beskriver en 

läroplan där stoff inte längre lika enkelt kunde väljas bort och att lokalhistoria inte nämns 

explicit i det centrala innehållet för årskurserna 4-6 eller 7-9 betyder inte att lokalhistoria inte 

får en framträdande roll i undervisningen.
85

 

Kapitel 5 Metod och material 

Steinar Kvale menar att den kvalitativa forskningsintervjun bygger på att den är ”en 

halvstrukturerad livsvärldsintervju.”
86

 Och syftet är att ”[…]erhålla beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld.”
87

 Vidare menar han att intervjun är ett sätt att få ta del av 

”[…]grundligt prövade kunskaper.”
88

 Tidigare forskning inom just området lokalhistoria har 

också använt sig av intervjun som metod.
89

 Av Hultman beskrivs det jag anser vara intervjuns 

fördel, nämligen att man kommer förbi ”kursplanernas normativa nivå och finna konkreta, 

operativa exempel på vad lokalhistoria är i skolan[...].”
90

 Han beskriver också att källan 

skapas i och med intervjun samt att resultatet är beroende av vad lärarna säger att de gör. 

Vilket inte behöver vara ett problem då långtidsminnet anses vara stabilt över tid.
91

 De 

minnesluckor som har funnits har i sig inte utgjort några problem, då jag ändå fått 

uttömmande svar. Inte heller är de frågor som ställts eller de svar som getts på något sätt så 

kontroversiella att detta utgör ett problem för det resultat jag har funnit. Intervjun är det enda 

sättet för att få svar på min första frågeställning, det finns ingen möjlighet att åka tillbaka och 

studera vad lärarna gjorde i sin undervisning vid ett visst tillfälle. Samtidigt är syftet med 
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uppsatsen att undersöka hur lärare funderar kring de ämnen jag valt att studera, vilket jag 

anser inte kan åskådliggöras med hjälp av något annat än intervjuer. 

Jag valde att inrikta mig på lärare som undervisar i låg- och mellanstadiet. Denna avgränsning 

gjordes med grund i det jag skrivit om läroplanerna och deras centrala innehåll. Således 

intervjuades lärare från både låg(1)- och mellanstadiet(4). Två lärare är verksamma på 

Knäredsskolan, en på Parkskolan, en på Mellbystrandsskolan och en på Hishultsskolan. 

Lärarna skulle ha undervisat i historia, innan, under och efter 2013 i Laholms kommun. 

Intervjuerna i sin helhet är inte transkriberade, men ljudupptagningar från fyra stycken finns 

arkiverade hos författaren och en finns som anteckningar, då en lärare inte ville spelas in. 

Intervjuerna har därefter sammanfattats genom vad Kvale kallar för meningskoncentrering.
92

 

Det man vill åstadkomma är att ”[…]beskriva och tolka de teman som förekommer i 

intervjupersonens livsvärld[…]”
93

 Meningskoncentrering innebär att vad som uttrycks av 

intervju-personen görs mer koncist. Det viktiga är att den väsentliga innebörden av vad som 

sägs i intervjun framkommer i kortare formuleringar.
94

 

Vid alla intervjuer finns det problem och riktlinjer som författaren måste vara medveten om. 

Det faktum att jag kände vissa av de intervjuade innan skulle kunna göra att man reagerar på 

min objektivitet.
95

 Jag menar dock att det inte fanns någon väsentlig skillnad i hur dessa 

intervjuer fortlöpte, i det som framkom eller i dess resultat jämfört med de andra intervjuerna. 

Då en uppsats på den här nivån inte ger utrymme för många intervjuer och just denna uppsats 

endast innehåller fem stycken kan resultaten inte sägas vara representativa för alla 

historielärare. De kan dock ses som ett exempel på hur historielärare tänker runt undervisning 

i lokalhistoria och runt utvecklande av elevers historiemedvetande. I det syftet anser jag 

dessutom att studien inte behöver ses som begränsad till Laholms kommun. 

Vad gäller de frågor som ställts till de intervjuade har dessa tagits fram i förhållande till de 

teorier jag har använt mig av samt de frågor jag vill ha svar på. Således har jag frågat om 

användandet av freden i Knäred 1613 före, under och efter 2013 för att på så vis undersöka 

om det syns en skillnad i undervisningen på grund av fredsjubileet. Jag har frågat om hur 

lokalhistoria används i undervisningen för att besvara fråga 2 och jag har operationaliserat 

Andreas Körbers kompetenser för att undersöka just hur lärare förhåller sig till en strukturell 
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definition av historiemedvetande. Gällande de frågor som ställs utifrån Körbers kompetenser 

anser jag att kompetenserna i sig är mångafacetterade. Därför har jag valt en för att intervjuer 

rimlig frågeställning för att resultaten av frågorna ska bli möjliga att hantera. Det gör att 

frågor på den andra och den fjärde kompetensen blir relativt lika, vilket i sig inte behöer 

utgöra ett problem då Körber menar att just den fjärde kompetensen är den till vilka de andra 

tre är knutna. 

Den intervjumall som användes finns under bilaga 1, och utifrån denna kommer analysen i 

nästa kapitel att utgå. 

Kapitel 6 Analys 

6.1 Hur påverkar yttre förutsättningar lärares undervisning i lokalhistoria och 

hur används lokalhistoria i undervisningen? 

6.1.1 Hur mycket fokus lades på lokalhistoria i undervisningen innan 2013? 

Lärare A säger att man kan benämna lokalhistoria som ”Knäreds historia”. Hen beskriver 

dessutom att ämnet oftast ligger som ett tema i ettan eller tvåan och att fokus då ligger 

framförallt på sägner, historier om tomtar och troll samt den kyrka som för länge sedan rasade 

i Knäred innan den första gudstjänsten. Fokus har också legat på vardagsmänniskan och lärare 

A har jobbat under rubriken ”Hur det var förr”, där man kan prata om hur vardagslivet såg ut 

för människor, både vad gäller barns lek samt vuxna och deras liv. Lärare A beskriver också 

att 1613 har tidigare mest tagits upp i mellanstadiet. Lärare A har också använt lokalhistoria i 

exkursioner, man har exempelvis varit på hembygdsgården där man har fått baka bröd, skaka 

mattor och så vidare. 

Lärare B som är just mellanstadielärare i Knäred säger att man innan 2013 har tagit upp 

freden 1613 och att man då har man också gjort vissa exkursioner i byn (exempelvis till den 

så kallade Karl XI:s brunn). Här kan man dra paralleller till vad Hultman skriver om att 

främja elevers historiemedvetande genom att göra eleverna aktiva. Således används 

lokalhistoria som medel av både lärare A och lärare B. Vidare beskriver lärare B att man, 

precis som lärare A, även har fokuserat på de lokala sägnerna. Lärare B säger att även om 

man har tagit upp freden 1613 så har man inte alls lagt så stort fokus på det innan 2013 som 

under 2013. 
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Lärare C beskriver att fredsjubileet i Knäred var ett utmärkt tillfälle att ta upp och fokusera på 

historia genom att den delen av historien görs aktuell. Vid andra situationer kan det vara andra 

saker som kan ligga till grund för undervisningen, exempelvis andra jubileer. Lärare C som är 

verksam på Mellbystrandsskolan har innan 2013 i den lokalhistoria som handlar om denna 

tidsperiod jag undersöker fokuserat bland annat på Mellby, som vid tiden var danskt och 

undervisat om hur det var där då. Men hen har även använt sig av släkthistoria, framförallt i 

fyran för att ge eleverna ett medvetande om kronologi och att saker och ting bygger på 

varandra. Även lärare A, även om hen arbetar i lägre åldrar, tar specifikt upp att tid är abstrakt 

och svårförståeligt för yngre barn. Lärare C har även tagit med sig elever till Bollaltebygget, 

vilket är en gammal gård utanför Knäred. Därefter har hen med eleverna åkt till Skottorps 

slott. Temat har kallats för ”Från slott till koja” och fokus ligger på att skapa kontraster. 

Lärare D beskriver sitt genuina intresse för lokalhistoria och sin hembygds historia men 

menar också att beroende på var hen kommit för att undervisa har lokalhistorian flyttat med 

och således skiftat. Hen beskriver också att man i mellanstadiet, där hen undervisar, läser om 

vikingatid till stormaktstid. Då beskriver hen att man i undervisningen läser lokalhistoria 

knuten till landskapet, i exempelvis jordbruk, feodalism och så vidare. Hen använder sig även 

av persongalleri och krig, ibland kommer den lilla människan upp och ibland större händelser. 

Hen beskriver att hen använder sig mycket av exempelvis rollspel, detta i sig är beroende av 

att man har tillgång till goda historiska skeenden och skildringar. Rollspelen ställer eleverna 

inför situationer och tvingar dem att göra val. Lärare D beskriver att när man läser om lokal 

historia framförallt bygger det på vilket material som finns tillgängligt, exempelvis görs 

rundvandringar i Laholm. Lärare D tar också upp den problematik som finns beträffande 

Halland, vems äldre historia är det, Sveriges eller Danmarks? Således kan det vara svårt att 

hitta halländsk historia från tiden innan 1600-talet. Lärare D har tidigare också använt 

släktforskning som en aspekt av lokalhistoria. Dock påpekar hen att det finns problem i detta 

då inte alla har möjlighet till att komma speciellt långt bak i historien på grund av att de har en 

utländsk bakgrund. Även Hultman beskriver denna problematik. 

Även lärare E slår mig som en lärare som är genuint intresserad av historia och inte minst 

lokalhistoria. När lärare E arbetade på Knäredsskolan höll hen i ett projekt där man kopplade 

historiska skeenden och i vissa fall myter till olika platser i bygden snarare än till tidsepoker. 

Äldre elever fick ta del i texter och lära sig för att därefter berätta för de yngre eleverna, 

ibland med minst sagt intressanta resultat. Temat avslutades med att man gick ut och tog del 

av dessa platser. I andra skolor har hen arbetat med andra saker och har dessutom varit knuten 
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till ett i Laholm lokalt projekt som kallades ”Sevärdhetsprojektet”. Som lärare tror hen på att 

till den fakta eleverna lär sig bör man kunna uppleva historia och fantisera om den. Lärare E 

berättar dessutom att hen när hen arbetade i Knäred använde sig av freden 1613 i sin 

undervisning och uttrycker att som knäredsbo är freden en del av identiteten. Vilket är 

intressant med tanke på att vi ovan diskuterat lokalhistoria som medel, således kan man säga 

att freden i Knäred och undervisningen om den skulle kunna ses som identitetsskapande. 

Svaren från de intervjuade lärarna är ett steg på vägen till ett svar på uppsatsens första och 

även andra fråga. Vad som kan utrönas efter denna genomgång av svaren är dels att 

lokalhistoria används aktivt av de lärare jag har intervjuat i Laholms kommun. Dels visar det 

att det det lokala är knutet till där lärarna bedriver sin undervisning, även om lärare D 

beskriver det lokala som ett större rum. Det visar sig kanske framförallt hos just lärare D samt 

lärare E vilka beskriver en lokalhistoria som flyttat med dem med olika stoff beroende på var 

de har undervisat. Vi kan se att i Knäred, genom att vi tittar på vad lärare A, B och E 

beskriver, tas freden mellan Danmark och Sverige 1613 upp. 

Det som framkommer kan även hjälpa oss på vägen med att svara på om det är lokalhistoria vi 

faktiskt har talat om på intervjuerna. Jag menar att det i allra högsta grad är det och att freden 

i Knäred är en del i den lokala historian som finns i Knäred och i Laholms kommun. Man kan 

se att lärare E beskriver att freden 1613 är som knäredsbo en del av vår identitet. Således kan 

vi tala om undervisning i lokalhistoria även som mål vilket Hultman tar upp i sin avhandling. 

Jag menar dessutom att vi kan tala om lokalhistoria som medel i att den aktiverar eleverna, 

genom exempelvis genom besök till hembygdsgården. Men även ojämlikheter visas på genom 

lokalhistoria, vilket kan visas genom exkursionen ”Från slott till koja” samt att fokus till viss 

del ligger på andra aktörer än de som syns i den stora rikshistorien. Vi kan också se att barn 

som en del av en alternativ historieskrivning tas upp av lärare A. Således visar jag även på en  

inledning av ett svar  på uppsatsens andra fråga då vi kan se hur lokalhistoria används i 

skolan. Vi kan även se hur den definieras genom att lärare A benämner den som ”Knäreds 

historia”, men vi kan samtidigt se att det geografiska rummet även kan vara större. 

6.1.2 Hur påverkade fredsfirandet undervisningen i lokalhistoria under 2013? 

Gällande intervjuns tredje fråga om hur fredsfirandet påverkade undervisningen i historia 

menar både lärare A och B att det påverkade undervisningen jättemycket. Båda två nämner de 

projekt som gjordes på skolan med hjälp av kulturskolan där en teater sattes upp och 

involverade alla skolans elever och som spelades på utomhus-scenen vid den lokala 

vårdcentralen. Lärare A beskriver att pjäsen handlade om danskar och svenskar och hur de 
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stred mot varandra. Lärare B beskriver också att pjäsen gjordes med hjälp av kulturskolan 

men idéerna kom från eleverna själva. Lärare B:s klass skulle spela att de dansade för kungen 

på Lagaholms slott när denne var där. Således kom den tidstypiska dansen och musiken in 

men lärare B beskriver också att genom kontakter lånades även tidstypiska kläder in och det 

hela sades vara väldigt lyckat. Lärare B beskriver även att temat om freden började läsas 

redan efter sportlovet, med fokus just på denna pjäs, och höll på fram till fredsmarschen som 

hen anser ha varit avslutningen på firandet (marschen gick av stapeln den 16-17 maj 2013).
96

 

Hen beskriver att klassen fokuserade på de fyra stånden och de historiska skeendena för dessa 

grupper. Lärare A berättar dessutom om de utflykter klassen tagit del av, dels till 

Bollaltebygget och dels till Varbergs Fästning. 

Lärare C berättar, vilket stämmer väl in på vad hen svarade i första frågan att det blev mer 

fokus på freden i Knäred i och med 400-årsjubiléet och det påverkade undervisningen. I sin 

undervisning blandade hen perspektiv och både fokuserade på de kungar och adliga som 

påverkade händelserna och vanligt folk som fick anpassa sig. Här tar hen upp det hen tidigare 

nämnt nämligen ”Från slott till koja” där hen försöker skapa kontraster. Man besökte även 

Fredsstenen i Sjöared och Bollaltebygget. Vidare använde hen sig av tidigare uppgift där 

elever fick måla bonadsmålningar, vilket inspirerades just av att man varit i Bollalt. 

Lärare D skiljer sig en aning på denna fråga. Denne menar nämligen att fredsfirandet inte 

påverkade hens medvetenhet om historien speciellt mycket i grund och botten. Läraren har 

sedan tidigare läst mycket om stormaktstiden och beskriver att det finns mycket historier om 

stormaktstiden. Vad gäller Kalmarkriget och freden i Knäred beskriver lärare D att det inte 

finns speciellt mycket källor och inte speciellt mycket att hänga upp undervisningen kring. 

Vill man måla med bilder och personligheter i sin undervisning finns det inte speciellt mycket 

att tillgå här. Lärare D beskriver att bilden av Sverige under 1600-talet och den berättelse som 

berättas är om det mäktiga Sverige. Innan 30-åriga kriget var Sverige snarare en mindre stat i 

Europa. Således berättar lärare D att detta krig aldrig intresserat hen och att hen därför hade 

dåligt på fötterna vad gäller händelser även om hen har ett stort intresse av stormaktstiden och 

menar sig ha bra koll för övrigt. Vad hen däremot säger är att hen har ett intresse av skeenden 

i Östdanmark (Halland, Skåne) och har tittat på danska källor. Härifrån har hen också hittat 

ingångar i undervisningen. Hen har framförallt koncentrerat sig på att lära sig om landet kring 

Laholm, med Laholms framväxt som exempel samt samhällssystemet med stora gods i södra 
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Halland och skogsbygden. Hen tittar på hur folk levde och menar att vad som är intressant är 

att jordbruket i dessa delar av Sverige knappt bar sig. Här var snarare köttproduktion och 

försäljning till Köpenhamn det man sysslad med. Vart lärare D vill komma med detta 

resonemang är intressant utifrån vår förståelse av begreppet lokalhistoria i dels ett geografiskt 

perspektiv men också i den lilla historien kontra den stora. Hen beskriver nämligen en 

situation där de läroböcker som finns tillgängliga beskriver exempelvis andra former av 

odling, exempelvis tresäde snarare än ensäde. Vilken hen menar är en mellansvensk historia. I 

södra Halland fanns en annan situation. Runt detta har hen lagt upp rollspel med eleverna, 

med fokus på deras förståelse för ”Hur såg det ut på den här platsen?” Vad som också 

framkommer är att lärare D menar att det positiva var att material ställdes till förfogande men 

att inte så mycket var nytt förutom att det uppmärksammades och gjordes tillgängligt. 

Lärare E beskriver att firandet 2013 påverkade jättemycket. Dels gick eleverna från 

Hishultsskolan då i Knäredsskolan och de var därför med på deras firande lite. Hen berättar 

vidare att hen hittade historier specifikt om Hishult och den situation som var där och berättar 

att hen försöker dra paralleller med dagens situation i världen, beskriver rädslan och 

utsattheten som fanns då med den som råder i krig nu, exempelvis i Syrien. 

Häri läggs således ytterligare bitar till pusslet. Ovan visar att den yttre förutsättning som jag 

specifikt tittar på, nämligen fredsjubiléet som det lades stort fokus på i Knäred och Laholms 

kommun 2013 faktiskt påverkade undervisningen hos de flesta av lärarna. Dessutom gjordes 

material tillgängligt för lärare och elever att ta del av vilket sågs som positivt. 

Vidare menar jag att lärare D visar på en aspekt av lokalhistorian. Då hen menar att den lokala 

historian är skild från den övriga svenska samt att denna historia inte är den som beskrivs i de 

tillgängliga läromedlen. Dessa beskriver snarare andra delar av det som idag utgör Sverige. 

Både vad gäller det faktum att jordbruket här skiljde sig från det som beskrivs i läromedel och 

att dessa delar av dagens Sverige, då tillhörde Danmark. Således ser vi en annan aspekt av vad 

lokalhistoria kan vara. Dels ser vi att lärare D visar på den lilla människans historia i och med 

att hen visar på den fattiga tid som rått under stora delar av historien i södra Halland. Dels 

visar dessa resultat att vad de intervjuade lärarna undervisar i är i allra högsta grad 

lokalhistoria då de undervisar inte bara i den historia som framkommer när man läser den 

stora historien. Således har vi här ett bra exempel av den lilla historien, även om den i vissa 

fall endast indirekt rör freden i Knäred. 
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Vi kan även se att historia som lokalhistoria i fråga om orättvisor kommer fram. Lärare E 

använder den lokala historian, dels för att visa på hur det såg ut men även genom att dra 

paralleller till dagens orättvisor, krig och så vidare. 

6.1.3 Påverkar fredsfirandet fortfarande undervisningen? 

Lärare A beskriver att sedan 2013 har hen bytt klass och har sedan dess knappt undervisat i 

historia. Hen beskriver att man arbetar med olika teman (historia kan då vara ett sådant)och 

dessa kan man arbeta nästan så länge eleverna tycker att det är kul och så länge man har 

material att tillgå. Således vill jag påstå att här påverkar inte fredsfirandet undervisningen 

efter 2013, men vi kan inte säga att det inte kommer att göra det när lärare A väl kommer att 

undervisa i historia nästa gång. 

Lärare B menar att situationen 2013 påverkar i den mån att man kan gå tillbaka till det man 

gjort och prata med eleverna om det. Vad hen menar är att vid tiden innan fredsfirandet 

arbetade hens klass med vikingatid och medeltid. Efter fredsfirandet har man åter undervisat 

om 1600-talet och kommit in på freden 1613 och när jag är där ska man precis inleda 

undervisning om 1700-talet. Således kan hen återkoppla till vad man har gjort tidigare under 

fredsfirandet, när hen därefter undervisade om 1600-talet. Jag frågar om detta inte ställde till 

det för eleverna när man blandar tidsepoker, men lärare B beskriver att hens elever när de gick 

i fyran inte riktigt hade den tidsuppfattningen. Då var det var framförallt ett fredsfirande, 

senare fick man sätta in det i ett sammanhang. 

Lärare C säger att det är svårt att svara på, men beskriver att man som lärare bygger på sin 

kunskap efter hand och samlar på goda exempel. 2013 gjorde hen mer insatt i freden 1613. 

Lärare C menar dock på att perspektivet Danmark-Sverige finns, att elever har hört att vi här i 

kommunen varit danskar. Det gäller att bygga på med goda exempel, vilket kan ge elever mer 

förståelse för historien. Den skrift som gjordes av Jens Lerbom på Högskolan i Halmstad 

kommer lärare C även i fortsättningen att använda sig av.  

Lärare D menar att i och med fredsjubileet 2013 blev historia viktigt och samtidigt blev freden 

i Knäred intressant. Jag skulle vilja dra paralleller mellan det hen säger här och det lärare C 

tidigare sade att det blev mer fokus på Knäredsfreden i och med händelserna 2013. Trots att 

Lärare D snarare menar att det var historia i stort snarare än fredsfirandet som gjordes 

intressant. 

Likt lärare B har lärare E samma klass nu som då. Lärare E beskriver att hen nu kan gå 

tillbaka till det man lärde sig 2013. Exempelvis beskriver hen att man kan dra paralleller med 
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det man läser i historia nu och jämföra med vad de lärde sig under 2013. Hen beskriver 

dessutom att hembygdsgården ligger jämte skolan och att man besökt denna. Jag frågar om 

jubiléet har satt några spår och lärare E beskriver att man i flertalet ämnen när man undervisar 

kan koppla tillbaka det man undervisar i till elevernas egen vardag och omgivning. Dessutom 

menar hen att som stolt knäredsbo anser hen att det var roligt med vad som hände. 

För undervisningen visar det sig alltså att freden efter 2013 inte har haft någon större 

påverkan förutom att det eleverna lärde sig då har använts av lärarna efteråt i att man drar 

paralleller. Dessutom används det som gjordes då som utökande av lärarnas kunskapsbank, 

vilket kan användas i ett senare skede. Således kan vi se att fredsfirandet inte har satt speciellt 

mycket spår i undervisningen efter 2013. Samtidigt måste man se till tidsperspektivet. Två år 

efter 2013 är, med tanke på att lärare på denna nivå ofta har samma elever i tre år, en kort tid. 

Således hade det varit intressant att efter ytterligare ett antal år göra en liknande undersökning 

för att se om lärarna själva ser någon skillnad mellan deras undervisning i lokalhistoria och 

specifikt om freden i Knäred innan 2013 och tiden efter 2013. Det skulle definitivt kunna vara 

så med tanke på vad lärare C svarar i intervjun, att man hela tiden bygger på sig med ny 

kunskap. Kommer denna kunskap att användas och hur? Även lärare D hade varit intressant 

att fråga igen då hen menar att det inte finns speciellt mycket intressanta källor om den här 

tiden i svensk historia. Kan då den information man fick i och med fredsfirandet 2013 göra en 

skillnad i det långa loppet? 

6.2 Analys och sammanfattning av fråga I och II 

Av det som framkommit av det material jag har presenterat ovan kan vi alltså dra vissa 

slutsatser. Lite har tagits upp tidigare och delkapitlet är snarare en sammanfattning på det som 

kommit fram. Först och främst ska jag söka svara på den fråga jag ställt i denna uppsats: Hur 

påverkar yttre förutsättningar lärares undervisning i lokalhistoria? Då fråga 2 kan 

undersökas dels utifrån denna del av intervjun som den följande (se sida 2 i bilaga 1) kommer 

jag här att inleda analys även av denna fråga. 

Först bör vi ta upp om yttre förutsättningar påverkar undervisningen. I detta specifika fall 

visar det sig att de till viss del gör det. Framförallt påverkar det undervisningen under en 

specifik tidsperiod. Det visar de flesta av de ovan redovisade intervjuerna. Det visar sig också 

att det kanske framförallt i Knäred påverkade undervisningen. Dels säger både de lärare från 

Knäredsskolan som jag har intervjuat att det påverkade undervisningen jättemycket. Dels 

baserar jag det på att lärare E, verksam i Hishultsskolan menar på att då denna skola bedrev 

sin undervisning på Knäredsskolan under det året så medverkade de till viss del i det firande 
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som gjordes på Knäredsskolan. Således bör det tyda på att det till syvende og sidst betyder 

mer för Knäredsskolan, dess elever och personal samt de personer som lever sina liv i Knäred, 

med ett firande av freden 1613. Det beskriver lärare E också när hen talar om sig som stolt 

knäredsbo och att freden i sig påverkar hens identitet. Lärare B beskriver också i en annan del 

av intervjun att när man bor och verkar i en bygd med en stark historia bör man använda 

denna. De aktiviteter som beskrivs av lärare A och B framstår också som mer långtgående än 

de andra lärarnas. Även om aktiviteter fanns på de andra skolorna i form av exempelvis 

exkursioner så tar exempelvis den teaterpjäsen som skolan i Knäred ägnade sig åt, upp mycket 

tid och lärare B beskriver det som att firandet i och med denna pjäs började redan efter 

sportlovet på skolan och höll på till maj. Vilket bör kunna ses som en lång tid att hålla på med 

ett tema i skolan. 

Om händelserna 2013 i det långa loppet kommer att påverka undervisningen för de 

undervisande lärarna är som sagt för tidigt att säga. Än så länge verkar det som att man 

snarare använder det man undervisat om, som något man går tillbaka till i senare undervisning 

samt att man som lärare använder det genom att lägga det till den kunskapsbank man redan 

har. 

Det finns även en annan aspekt som jag inte tog upp i de intervjuer jag genomförde ute i 

skolorna, vilken jag i ett senare skede mailade lärare C och D för att få svar på. Om det är så 

att yttre påverkan gör att man lägger mer fokus på en aspekt av historian, får detta 

konsekvenser även för det man tidigare undervisade om? Svaren jag fick var intressanta. 

Lärare C svarade ”[j]a, under 2013 tog Knäred större plats än vad Mellby fick men när jag 

läste det i höstas så var det mer fokus på Mellby igen.”
97

 

Lärare D skrev: 

Svaret är naturligtvis nej. För min del blev det att sätta mig in i en händelse som inte gjort något 

större avtryck i de källor jag i huvudsak använt mig av[…]. 

Att Knäred på något mer sätt mer än att vara en strategiskt viktig plats längs med Smålandsvägen 

och med ett av de få vadställena över ån har inte gjort att jag tidigare velat framhäva platsens 

betydelse mer än någon annan historisk plats i södra Halland med betydelse utifrån Svensk-dansk 

synvinkel. 

Här hamnar man lätt i en lokal form av den diskussion som finns kring platsers värde för regionell 

och nationell historiemedvetenhet tycker jag.  
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I min undervisning har jag dock försökt beskriva de levnadsvillkoren för folket vid kusten, folket i 

slätt- och flodlandskapet och skogarnas folk och vad som kännetecknar deras förutsättningar och 

där ingår naturligtvis Knäred.
98

 

Svaren skiljer sig alltså en aning. Lärare C beskriver en situation där fokus flyttade från det 

hen tidigare lade mest fokus på i lokalhistoria till någonting annat. För att därefter flyttas 

tillbaka igen. Utifrån lärare D:s perspektiv så påverkade inte fokuseringen på freden i Knäred 

2013 hens undervisning. Snarare visar lärare D att hen använder de inträffade skeendena som 

en del av lokalhistorian och använder freden i Knäred utifrån ett perspektiv där platsen 

Knäred är en geografisk plats bland många. Trots de olika svaren skulle jag vilja påstå att 

påverkan av fredsfirandet inte endast fick som följd att mer fokus lades på Knäred i 

undervisningen, utan delvis även att fokus kan skifta från vad man tidigare lagt fokus på. 

Dock vågar jag inte påstå att detta är en generell bild men att möjligheten finns med tanke på 

de svar som jag har fått från lärare C. Lärare C:s svar visar dock, vilket redan har diskuterats 

att effekterna inte verkar vara långvariga. 

I denna uppsats ställer jag även frågan: [h]ur används lokalhistoria i undervisningen? Utifrån 

svaren jag har fått i de fem intervjuerna kan jag visa på att lokalhistorian har en rad 

användningsområden. Även om det inte i varje fall är uttryckt från lärarna att de använder den 

lokala historian för specifika mål och syften, även om det förekommer, så går det att se på att 

lokalhistoria används av dessa lärare likt det har visat sig i andra avhandlingar att lokalhistoria 

används. Med grund i Hultmans frågor: vad gör lokalhistoria och vad kan lokalhistoria samt 

teorier hämtade från Berntsson och de Laval kan jag visa på likheter mellan de intervjuade 

lärarna och vad som framkommit i deras undersökningar. 

Jag menar att vi i och med de svar som lärare har lämnat kan visa att lokalhistoria används 

som ett didaktiskt verktyg. Även om detta som sagt inte är något som direkt uttalas vid varje 

enskild utsaga i intervjuerna. Lokalhistorian får, vilket Hultman också visat, elever att 

aktiveras, de får chansen att uppleva historien och historia konkretiseras. Det visar sig 

exempelvis genom att man i undervisningen besöker hembygdsgården och ägnar sig åt att 

göra saker på gammaldags vis, att man får chansen att besöka Bollaltebygget eller Varbergs 

Fästning eller att man använder sig av rollspel. Lärare D beskriver att hen i sina rollspel ställer 

elever för valmöjligheter och de får således vara med att forma historien. En annan aspekt är 

att man kan spela teater. Vilket gjordes i Knäred och lärare B menar som sagt att det var 
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väldigt lyckat. Jag hävdar att just att eleverna får sätta sig in i historia, och en historia som 

berör dem, gör att de eventuellt kan se historia som något mer än det abstrakta som det står 

om i läroböcker. Tankarna tas exempelvis fram av Maria de Laval, då hon visar att elever 

känner empati med dem de läser om ifall de får göra det på ett sätt som får dem att komma 

närmare materialet.
99

 Jag ställde frågan om hur lärarna har fått tag på den information de 

behöver för att undervisa om den lokala historian. Jag kommer inte att redogöra för svaren likt 

de jag gjort ovan men även här framkom det från vissa lärare att konkretisering av historian är 

viktigt. Lärare A beskriver exempelvis en så kallad forntidslåda som innehöll saker som 

vapen, smycken, kläder och så vidare vilket konkretiserar historia för eleverna. Lärare D 

beskriver att en elev som tar på sig en vadmalströja får större förståelse för att den kliar än en 

elev som läser om det. Att lärare E tror på vad hen kallar för upplevelsebaserat lärande är 

ytterligare en aspekt av detta. 

Lokalhistoria som mål handlar, vilket Hultman beskrivit, mer om att lokalhistorian är en del 

av en identitet. Detta framkommer kanske framförallt hos de svar som lärare E kommer med 

om stolthet och identitet, vilket jag kommer att återkomma till längre fram. Men jag har också 

tagit upp att lärare B uttrycker att man bör undervisa om det lokala när man har en så levande 

lokalhistoria som man faktiskt har. Kerstin Berntsson menar exempelvis (efter Anna 

Johansson 2005) att ”[n]är människor i allt högre grad blir socialt och kulturellt ’hemlösa’, 

kan livshistoriska berättelser öka förståelsen för hur människor orienterar sig i tillvaron och 

hur de tolkar sina egna liv.”
100

 Således kan lokalhistoria som identitet vara en viktig del av 

livet och jämförelse häremellan och med Jeismanns fjärde kategori skulle också kunna göras, 

även om denna framförallt rör en för samhället gemensam förståelse och grund för 

upprätthållande av det. Vilket jag anser även borde kunna ses som en del av den individuella 

människans identitet i att hon är en del av samhället. Således skulle vi kunna säga att 

lokalhistoria är en viktig del i ett skapande av en identitet. Vilket också framkommer i 

avhandlingar av Hultman, Berntsson och de Laval.
101

 Ytterligare bevis skulle kunna vara det 

faktum att lokalhistorian innan 2013 i mångt och mycket handlade om de områden som var 

lokala för just den skolan. Knäredslärarna använde sig av de lokala historierna och sägnerna 

medan lärare C använde sig av Mellby som en del av Danmark och hur det såg ut där då. 

Lärare D använde sig av Laholm genom stadsvandringar och lärare E har i Hishult använt sig 
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av hembygdsgården, och människor med anknytning till denna, som ligger i nära skolan. 

Vilket visar att hen efter 2013 har använt sig av lokalhistoria också. 

Vad gäller den rumsliga aspekten av lokalhistoria beskriver lärare A att det ord som bör kunna 

användas (här specifikt i Knäred) är ”Knäreds historia”. Lärare D reflekterar också över vad 

som utgör det lokala och menar att det kan röra sig om socken- och det kan röra sig om 

länsnivå. Gränsen är flytande men hen menar att det är kopplat till ett geografiskt område. 

Jag vill också återkoppla till definitionen av lokalhistoria som den i vilken den lilla 

människans historia kommer fram. Likt jag har visat använder de allihop den lilla människan 

och den lilla historian i sin undervisning. Lärare A genom fokus på ”hur det var förr”, barns 

lek och människors vardag är en beskrivning av historia där andra människor än de som 

traditionellt finns med i historieskrivningen kommer fram. Lärare B genom det fokus man 

lade på de fyra stånden och deras situation under 1600-talet. Lärare C genom projektet ”Från 

slott till koja”. Lärare D genom exempelvis sina rollspel om vanliga människor och lärare E 

genom att hen beskriver utsattheten och rädslan i bygden på den här tiden och drar paralleller 

till krig i våra dagar. Således kommer den lilla historian med i de fem lärarnas undervisning. 

Häri kan vi också se lokalhistoria som belysande av orättvisor samt den lilla människans 

situation, både då och nu. 

Läsaren bör även ha i beaktande att redan här framkommer historiemedvetande. Dels i 

identitet, vilket framförallt lärare E talar om, men också i hens paralleller mellan det som har 

varit och det som nu är. 

Jag vill avsluta detta delkapitel med att beskriva vad lärare D sade på frågan hur de ser på de 

förutsättningar läroplanen ger för undervisning i lokalhistoria. Hen menade nämligen att 

läroplanen sätter ramar för undervisningen men man behöver också fråga sig: hur berör denna 

episod mig? Jag menar att lokalhistoria som medel, mål och undervisning om den lilla 

människan så kan man göra historia till ett ämne som berör och engagerar elever. Lärare D 

visar också att stormaktstiden direkt berör hen som person då det visat sig att hen haft 

personer i släkten som var med i tåget över Bält. 

6.3 Hur tänker lärare om historiemedvetande när de undervisar i (lokal)historia? 

6.3.1 Hur definieras begreppet historiemedvetande av de intervjuade lärarna? 

Jag frågade om de intervjuade lärarna kunde ge en definition av termen historiemedvetande. 

Svaren jag fick var varierande och blev delvis av den anledningen intressanta. 
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Lärare A:s definition vill jag kategorisera under Jeismanns första och tredje punkt då hen 

menar att historiemedvetande handlar ”lite om det man har med sig från förr.”  Utifrån det hen 

sade har jag således kategoriserat svaret till att inbegripa Jeismanns första och tredje 

definition. Svaret definieras utifrån att det rör att nutiden bygger på dåtiden. 

Lärare B definierade det som att man kan sätta händelser och föremål i relation till varandra 

och försöka få in dem i rätt tidsepok. Utifrån vad vi skrivit ovan i Jeismanns definition att 

saker har en härkomst och en framtid samt att dessa inte utgör något oföränderligt vill jag 

först kategorisera in svaret enligt Jeismanns första definition då en oföränderlighet hade gjort 

det omöjligt för oss att sätta in saker i rätt sammanhang. Jag vill dessutom kategorisera svaret 

efter Jeismanns tredje definition då denna berör dåtiden och det är denna hens svar handlar 

om. 

Lärare C menar jag får in tre av Jeismanns definitioner. Hen beskriver sin förståelse av 

historiemedvetande dels som att saker och ting bygger på varandra i att människan under 

historien har utvecklat saker. Dels bygger den på en kronologi så att man kan placera ut saker 

i rätt tid för att skaffa sig en bild över hur det kan ha sett ut i historien. Hen säger också att 

man också ska lära sig något av historien, för att skapa ett bättre samhälle. Utifrån analys av 

detta svar ser vi att lärare C beskriver att alla människor existerar i tid, Jeismanns första 

definition. Genom att hen får in en multikronologiskt definition med alla dess tre 

tempusformer kan vi även se att lärare C definierar begreppet utifrån Jeismanns andra 

definition. Därtill menar jag att lärare C visat att dåtiden är närvarande i nutiden, exempelvis 

då hen säger att vi måste lära oss något av historien. 

Lärare D skiljer sig en aning. Jag menar att lärare D:s svar på denna fråga inte kan 

kategoriseras under Jeismanns definitioner av historiemedvetande. Denna analys baserar jag 

på det faktum att lärare D ej använder sig av någon form av multikronologi, vilket således gör 

det svårt att se svaret som en definition av historiemedvetande. Likt jag skrev ovan menar 

Thorp att alla de skrifter han har tagit del av om historiemedvetande berör just 

multikronologin. Den definition av historiemedvetande som lärare D:s svar dock kan 

kategoriseras under är Rűsens narrativa kompetens som är en del av debatten kring 

historiemedvetande. 

Lärare E beskriver att vi som människor befinner oss där vi är idag på grund av vad tidigare 

generationer har gjort. Hen menar också att man kan lära av historien och att paralleller kan 

dras från det som har hänt till det som händer samt att man ska lära sig av historien. Lärare E 

har således använt sig fullständigt av multikronologins tre tempusformer. Således kan jag 
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kategorisera lärare E:s svar enligt Jeismanns andra punkt. Att hen beskriver att vår värld ser ut 

som den gör på grund av vad tidigare generationer gjort gör att jag även kan kategorisera 

svaret enligt Jeismanns första definition av historiemedvetande, samt att en sådan närvaro av 

dåtiden i uppfattning i nutiden gör att jag även kategoriserar svaret enligt den tredje av 

Jeismanns definitioner. 

Redan här i sin definition av historiemedvetande använder lärarna sig av någon eller några av 

Andreas Körbers kompetenser. Häri visar alla lärare dessutom att det ligger en tanke bakom 

deras undervisning i historia. 

När det gäller Körbers kompetenser är de dock just endast detta, kompetenser. Snarare än att 

förklara eller definiera vad historiemedvetande är, rör de aspekter som visar på ett utvecklat 

historisk kunnande. Likt jag skrivit ovan menar Andreas Körber just att de är idéer till 

bedömningsmodeller framtagna för att försöka definiera vad historisk kunskap är. Vad de 

dock inte gör är att erbjuda en definition på vad historiemedvetande är. 

Nedan visas lärare A-E:s svar och min analys av de svar de har givit på den första frågan på 

intervjuns andra sida i tabellform. 

Tabell 1. 

Jeismanns 

definition av 

historiemedvetande: 

Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D Lärare E 

1. X X X  X 

2.   X  X 

3. X X X  X 

4.      

 

6.3.2 Är historiemedvetande något lärarna tänkte specifikt på när de lade upp sin 

undervisning om stormaktstiden? 

Efter att alla lärare hade fått ge en egen definition av historiemedvetande, berättade jag om 

Jeismanns tredje punkt för allihop. Att jag endast valde denna beror framförallt på att söka 

hålla intervjun inom en rimlig tidsram. Det ligger även i linje med att jag anser att denna 
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punkt på ett enkelt sätt utvecklar multikronologin. Nästföljande fråga krävde en definition i 

linje med multikronologin för att jag skulle få svar med god validitet. 

När frågan kom upp hos lärare A bestämde vi oss för att hoppa över den då svaret redan 

framkommit på tidigare frågor. Således måste vi titta på de svar lärare A gav innan denna 

fråga. Dels beskrev lärare A att fokus i de lägre åldrarna framförallt läggs på sägner, och 

lokala aspekter av historian, man har dessutom varit på hembygdsgården och så vidare. Fokus 

har legat på den lilla människan. Således kan man se att undervisningen görs konkret, dels 

fokuserar hen på just lokalhistoria enligt de definitioner jag har redovisat innan då fokus 

ligger dels på det lokala och dels på den lilla människan som inte kommer fram i den stora 

historieskrivningen. Att man försökt leva historien, exempelvis genom att på hembygdsgården 

bakat bröd, skakat mattor och så vidare, menar jag visar på ett sätt att få in dåtiden som 

tempusform i elevernas medvetande. Lärare A beskriver dessutom att hen fokuserar på hur det 

var förr, men jag menar att barnen genom att få höra om andra barns liv och situation kan få 

bilda sig en uppfattning genom att jämföra med sig själva och därför menar jag att vi får in 

historiemedvetande i undervisningen. En fråga som lärare A beskriver kan komma upp i 

historieundervisningen vilken kan visa på multikronologin i undervisningen av barn i 

lågstadiet är exempelvis om barn gick på fritids förr? Således menar jag att barnet här gör 

jämförelser mellan barn förr och sig själv. 

Lärare B beskriver situationen hen nu befinner sig i. Klassen ska nämligen börja med att 

arbeta med 1700-talet och hen menar att det då är läge att gå tillbaka och ta upp vad man lärde 

sig om 1600-talet. Hen beskriver att det finns en tidslinje i boken och denna använder man 

och pratar om de olika perioderna. Möjlighet finns att hoppa fram och tillbaka i historien, med 

hjälp av tidslinjen kan man således se utveckling men hen tar också upp orsak och verkan. 

Man kan alltså hävda att lärare B inte bara använder ett historiemedvetande när hen 

undervisar om historia, hen inleder med det. Hen visar elever, genom att peka på utveckling i 

historien på att saker och ting inte är stabila eller oföränderliga vilket ligger i linje med 

Jeismanns första definition. Lärare B beskriver också en tolkning av det förflutna genom att 

visa på denna utveckling. Vi kan alltså se att trots att lärare A och B:s definitioner av 

begreppet historiemedvetande innefattade två av Jeismanns definitioner kan jag här visa att de 

häri visar ytterligare förståelse för begreppet när de undervisar då de i denna beskrivning 

delvis kommer in på Jeismanns andra definition. 

Lärare C beskriver en delvis annorlunda situation beroende på vilken åldersgrupp man 

undervisar. I det centrala innehållet för historia finns under en punkt olika begrepp som 
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eleverna ska vara bekanta med, exempelvis orsak, konsekvens och kronologi. Hen försöker att 

med hjälp av dessa ord få eleverna att se på historien. Detta genom att ta upp vad som hänt, 

varför och vad fick det för konsekvenser? Med de yngre eleverna blir det mer praktisk 

undervisning, exempelvis genom mer klippa och klistra, göra tidslinjer och använda 

kronologi. Häri kan vi definitivt se en likhet mellan lärare C och lärare A:s undervisning för 

de yngre eleverna. Lärare C menar vidare att man måste hitta en balans i vad man läser, man 

ska kunna se den stora världen men inte glömma hur resterande 90 % av befolkningen levde. 

När det gäller undervisningen om stormaktstiden menar hen att det framförallt var en tid då 

vanliga människor fick utstå en hel del. Då försöker lärare C återge bilden av vad krig för med 

sig, dels i hemmen och dels ute i världen samt försöker att jämföra detta med dagens 

samhälle. Således ser vi att lärare C även i sin undervisning visar att hen har en god förståelse 

för multikronologin vilket visade sig i att jag placerade in hens tidigare svar under Jeismanns 

tre första definitioner. Jag vill dessutom hävda att lärare C här berör Jeismanns fjärde 

definition. Att vi ser på samhället med en gemensam förståelse, vilken baseras på emotionella 

upplevelser, vilket hen visar genom de paralleller som dras till dagens samhälle. 

Lärare D visar redan inledningsvis i sitt svar på denna fråga att också hen undervisar enligt 

Jeismanns fjärde definition. Hen beskriver nämligen att när man jobbar med barn bör man ta 

upp historia som berör, att historien blir en upplevelse. Således lades undervisningen upp för 

att visa på hur folk levde i södra Halland under denna tid, hur samhället såg ut, hur det var 

organiserat och hur kriget påverkade samt att hen tittade på de som faktiskt tog besluten. 

Perspektiv mellan de olika grupperna i samhället växlas. Lärare D beskriver också sina 

rollspel, att de börjar tidigt, redan när de läser vikingatid att knyta an till det lokala. 

Källmaterialet är då mindre men när man kommer framåt finns mer källor vilket gör att man 

kan ha ett persongalleri och med detta kan man skapa situationer som berör eleverna och gör 

att de känner att de kan vara med och påverka historien. Hen beskriver också att längre fram 

på stormaktstiden har man haft rollspel på större europeisk nivå, då är eleverna större och 

eleverna får spela fler roller, man befinner sig på hovnivå och spelet blir ganska cyniskt. Hen 

beskriver att man då jobbar med en viss händelse och försöker visa på kronologin. Detta 

breddar elevers kunskap men kräver också att hen har ett bra material. Trots att jag inte kunde 

kategorisera lärare D:s svar efter någon av Jeismanns definitioner av historiemedvetande i den 

tidigare frågan kan man nu se att detta svar framförallt definieras enligt Jeismanns fjärde 

definition. Jag kan nu också definiera lärare D:s svar enligt Jeismanns tredje definition. 
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Lärare E definition av historiemedvetande kategoriserades enligt Jeismanns tre första 

definitioner. Dock svarar lärare E att hen inte specifikt tänkt på historiemedvetandet men att 

hen vill att eleverna ska ha en medvetenhet om att det som har skett påverkar hur vi lever 

idag. Detta kan visas med att hen tagit med sig en smörkärnare som man har fått diskutera 

runt och använt för att visa hur processen att framställa smör har förändrats, från att inte ha 

utvecklats speciellt mycket på flera tusen år till att vi nu gör det industriellt. Då jag påtalar för 

lärare E att hen trots allt tänker i de banorna säger hen ”inte i planeringen, hur ska jag 

förmedla historiemedvetande, men egentligen är det ju så i alla, egentligen skiljer sig ju detta 

ämne inte så mycket från andra ämnen.” Lärare E beskriver att i alla ämnen gäller det ju att 

medvetandegöra ämnets kärna. 

I denna fråga utvecklas svaren från den föregående. Vi kan se att flera av lärarna visar att de 

undervisar för att hjälpa eleverna att utveckla ett historiemedvetande. Även om de hade svårt 

att definiera termen visar de trots det en förståelse för begreppet. Det kommer även att visa sig 

framåt i uppsatsen att historiemedvetande är något som lärarna försöker få eleverna att 

utveckla. Således visar det sig att lärarna har mer praktisk förtrogenhet med 

historiemedvetande än vad svaret på föregående fråga visade. Med tanke på vad lärare E sa så 

är dock frågan om detta är medvetet eller ej. Det är i sig även intressant vad lärare E säger, 

nämligen att historieämnet i sig inte skiljer sig från de andra ämnena och att man måste 

medvetandegöra ämnet. Jag skulle vilja säga att lärare E således har påpekat att 

historiemedvetande är just den kärna i ämnet som man ska undervisa eleverna i, liknande 

kärnor bör således finnas i andra ämnen. 

6.4 Körbers kompetenser 

6.4.1 Frågekompetens 

Körbers första kompetens kallas frågekompetens och här har jag fokuserat just på utveckandet 

av kompetensen att ställa frågor till exempelvis material. 

Lärare A menar att denna kompetens inte är något de specifikt tränar på, däremot ställer 

elever frågor till varandra under exempelvis redovisningar samt att det kommer mycket frågor 

under undervisningens gång, häri beskrev lärare A den fråga jag redan redovisat för läraren 

ovan, ”fanns det fritids?” 

Lärare B menar att det framförallt är enkla frågor som kommer upp men när jag frågar om 

elevers frågor på utflykter säger hen att om deras intresse fångas så kommer också frågorna. 

Lärare B menar dessutom att utvecklande diskussioner kan uppstå genom att man låter 
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klassen prata om en fråga som kommit upp utifrån en slutsats som en elev kan ha dragit. En 

sådan hade kommit upp den dagen jag var hos lärare B och genomförde intervjun. Hen 

beskriver att utifrån vad som stod i boken hade en elev frågat hur det kunde komma sig att 

Sveriges befolkning ökat från lite över en miljon till nio miljoner människor. Frågan gick 

tillbaka till klassen och de började spekulera i olika saker med lärare B:s hjälp. Hen beskriver 

att många av eleverna var med och diskuterade medan vissa ”satt som fågelholkar”. Hen sade 

också att frågan kom upp sent varpå hen kommer att inleda nästa lektion med att ta upp den 

igen. Lärare B visar här att Körbers frågekompetens används, att man tar tillfället i akt att 

spela på elevers nyfikenhet samt att kompetensen används för att undervisa elever, inte bara 

genom att svara på de frågor som ställs. 

Lärare C menar att fördjupning och mer kunskap om stoffet gör att fler frågor kommer upp. 

Problematiken ligger i att lärare C menar att det centrala innehållet är så omfattande att man 

helt enkelt få välja i vilka områden man ska fördjupa sig i. När man går på djupet menar hen 

dessutom att det utvecklas en större medvetenhet om hur det kan ha varit på den tiden. Då 

kommer också frågor från elever menar lärare C. Ett arbetsområde där man inte hinner med 

att fördjupa sig leder inte till att eleverna utvecklar en förtrogenhet och således kommer de 

heller inte att kunna ställa några frågor på materialet. 

Lärare D menar dels att läromedel på mellanstadiet är ganska grunda och inte ger upphov till 

speciellt mycket frågor men att exempelvis platser och konkret material väcker frågor snarare 

än skriven text. Vi kan således dra paralleller med vad lärare C beskrev på samma fråga. 

Lärare E ger exempel på hur hen har lagt upp undervisning i historia där elever utifrån 

läroböcker får skriva egna texter om tidsåldrar eller att de får berätta utifrån stödord som hen 

bestämt i förväg. Lärare E menar också att nyfikenhet och frågeställningar är viktigt i alla 

ämnen, inte bara historia och tar upp ”Det flerstämmiga klassrummet”
102

 där man med hjälp 

av varandra besvarar frågor och diskuterar. Hen beskriver här en arbetsmetod där eleverna 

utifrån vad de kan ska ställa frågor, vilka de sedan ges chans att svara på. Därefter tas 

frågorna upp i klassrummet där eleverna med hjälp av varandra besvarar de frågor som 

klassen har, utifrån de kunskaper de har tagit med sig från det man undersökt. Man tar alltså 

hjälp av varandra i klassrummet i en diskussion, internet kan också hjälpa till. Lärarens roll 

blir den som ska avgränsa området för eleverna då hen menar att de inte alltid är kapabla till 

detta. Således kan vi se på likheter, här exempelvis om diskussioner från lärare B och lärare E. 

                                                 

102
 Boktitel. 
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Således kan vi se att det inte är lätt för elever att ställa frågor till det material de har. Vilket 

visar sig bero på flera saker. Vad som framkommer här och efter flertalet av intervjufrågorna 

är att mycket vinns genom att få eleverna intresserade. Exkursioner och så vidare är exempel 

på vad som kan väcka elevers intresse och kan göra att elever ställer frågor. Lärare C och D 

menar dessutom att man måste gå på djupet i ett ämne för att således ge eleverna större 

kunskap för att de ska kunna ställa frågor. Slutligen visar resultaten att frågorna som kommer 

från elever också används i undervisningen, inte endast genom ett de få svar på dem utan 

dessutom genom att frågorna används i diskussioner, där svar kan nås. Just att klassen 

används i diskussioner som en effekt av utvecklande av frågekompetensen är, som vi kan se, 

något både lärare B och E beskriver. 

6.4.2 Metodkompetens 

I Körbers andra kompetens har jag framförallt fokuserat på utvecklandet av förmågan att sätta 

in händelser i ett större sammanhang. Jag har tidigare beskrivit att denna endast är en av flera 

aspekter i Körbers metodkompetens. Här görs således en avgränsning för att hålla intervjuerna 

inom en rimlig tidsram. 

Lärare A menar att det är svårt med små barn, särskilt med tanke på att tid är ett så abstrakt 

begrepp. Jag frågar hur man löser det och hen säger att man måste vara påhittig och säger att 

tidslinjer är ett sätt att visa dem. Hen menar att man måste vara konkret och att det blir enklare 

när man använder exempelvis intervjuer med far- och morföräldrar. Således tolkar jag svaret 

med att människor (men även ting, likt tidslinjer), som inte är abstrakta gör den abstrakta 

tiden enklare att förhålla sig till för yngre elever. Mormor är äldre än mamma och mamma är 

äldre än mig. 

Även lärare B säger att det är svårt, hen menar att vissa elever har den förmågan och att hen 

tror att den utvecklas dels genom eget intresse samt genom att föräldrar låter elever vara med 

att diskutera hemma. Jag frågar om hen ser någon progression efter att ha haft klassen sedan 

de gick i årskurs fyra (nu i årskurs sex)? Hen menar att det finns några elever som ”har 

vaknat” där man kan se en progression och ett vidgat perspektiv. Dessutom menar hen att man 

tränar dem under tiden, genom att ställa frågor samt genom att försöka förklara för dem att för 

att få bättre betyg, vilket de får i sexan, räcker det inte med att kunna faktakunskaper, man 

måste också kunna analysera, dra slutsatser och fundera vidare själv. Och menar att det blir 

tydligt när man gör nationella prov och man ser elever som inte riktigt klarar av att se 

samband men som kanske klarar av enklare faktafrågor. 
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Att kronologi och tid inte är enkelt tar även lärare C upp. Hen menar också att när man 

kommer längre fram i historien kan man exempelvis visa vad historien för med sig, genom 

upptäckter av nya världsdelar får vi också in nya saker, exempelvis frukt, vilket således ger en 

större tydlighet. 

Lärare D talar återkommande om sin användning av rollspel i undervisningen, även här, vilket 

är en av anledningarna till att hen menar att Kalmarkriget känns medeltida, att det inte finns så 

mycket att hänga upp det kring, som hen uttrycker sig (vilket tagits upp tidigare). Rollspel är 

ett av de sätt som finns för att konkretisera historien och ger eleverna en upplevelse. 

Med lärare E slogs denna fråga ihop med den sista frågan som handlar om Andreas Körbers 

ämneskompetens. Båda frågorna besvarades ändå och jag kommer att återkomma till svaret på 

den sjätte frågn. När det handlar om exempelvis Vasatiden kan man visa på att det lever kvar i 

våra dagar med Vasaloppet. 

Flera lärare menar att tid är ett abstrakt begrepp som kan vara svårt att förstå. Detta 

framkommer inte bara hos lärare A, som ju undervisar på lågstadiet utan även hos lärare C 

som också undervisar på mellanstadiet. Lärare A menar att tidslinjer är ett sätt att konkretisera 

tiden på. Lärare B menar också att det är en förmåga inte alla elever har utvecklat, men att det 

under åren i samma klass visar sig att det är något som kan utvecklas över tid, någonting hen 

har sett i sin klass. Hen tror också att det är kompetenser som elever har med sig hemifrån, i 

att vissa elever uppmuntras att vara med och diskutera hemma. Vilket hen menar gör att 

eleverna hemifrån utvecklar en förmåga att exempelvis diskutera och tänka. Det i sig visar oss 

att de kompetenser Körber har lagt fram som viktiga när vi ser på vad som är historisk 

kunskap är just kompetenser som lärare kan träna sina elever i, vilket det också framgår av 

svaren att lärarna gör på olika sätt. 

6.4.3 Orienteringskompetens 

Körbers tredje kompetens, orienteringskompetensen, har jag framförallt fokuserat på 

användningen av historisk kunskap som ligger utanför ämnet eller de direkta proven som 

finns. 

Jag kommer här ändra ordningen på de intervjuade då lärare E gjorde en intressant iakttagelse. 

Den må ha kommit upp även tidigare men lärare E var den som satte ord på den. Hen svarade 

nämligen på frågan genom att säga att livet i sig inte är uppdelat i fack eller ämnen. Det är 

skolan som gör det och att allting egentligen hänger ihop. Vissa av de andra lärarna är inne på 

samma spår, men uttrycker sig inte på det viset. Vilket jag visar nedan. Vad gäller 
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lokalhistoria menar lärare E att i förhållande till denna fråga anser hen att man kan få elever 

intresserade genom att koppla det till saker som är nära dem. 

Lärare A menar att den kunskap eleverna hade tillskansat sig användes exempelvis i den pjäs 

som man spelade upp på skolan, vilket hen menar var en stor grej men som inte kommer 

tillbaka varje gång man har historia. Då pjäsen inbegrep sånger, dans, repliker och tidstypiska 

kläder. Detta menar jag skulle kunna visa på det som framkommit i flertalet intervjuer och 

visats i tidigare forskning, nämligen att lokalhistorian, historian om den lilla människan eller 

historian där man får prova på saker är just den som utvecklar elevernas historiemedvetande. 

Lärare B:s svar är i linje med lärare E, hen beskriver nämligen att man i andra ämnen försöker 

få in historia. Exempelvis att man kan plocka in exempel från det man redan läst i historia. 

Hen menar att man kan knyta ämnena till varandra för att visa att historia inte är ett isolerat 

ämne. Dock påpekar hen att det är enklare med ett ämne som matematik, då det ämnet 

kommer in överallt. Hen menar dock att historia kommer in i ämnen som till exempel 

geografi eller biologi i fråga om upptäckterna och hur man trodde att världen fungerade förr 

och hur människor agerade efter det man då trodde var sant. 

Lärare C menar i fråga om orienteringskompetensen att det kan vara knepigt i teoretiska 

ämnen. I praktiska ämnen får man feedback direkt om det man gör fungerar eller ej. Hen 

beskriver att man brukar spela teater, exempelvis om Gustav Vasa eller om upptäcktstiden 

och försöker då förmedla hur olika saker har upptäckts. Lärare C försöker också att jobba 

ämnesövergripande och gör det exempelvis genom att använda skönlitteratur i olika områden 

man läser om. Exempelvis läser de för tillfället om barns livsvillkor vilket kan speglas genom 

att läsa böcker om barns villkor i olika delar av världen, detta för att eleverna ska få en bild 

över hur barn kan ha det samt att göra jämförelser. Att också se orsaker till att det ser olika ut 

på olika platser och se vad man kan göra åt det. Lärare C beskriver att hen vill att eleverna ska 

se helheter och se att man kan använda sina kunskaper i mer än ett samanhang. Angående 

läsningen säger hen att det kan bli lite snack efter att man läst en bok, utan att hen gjort 

någonting för att åstadkomma det. Det gör att andra grupper vill läsa just den boken. Genom 

att väcka elevernas nyfikenhet menar hen att man har kommit väldigt långt då den 

nyfikenheten gör att eleverna vill lägga tid på någonting och som man senare kan koppla till 

andra aspekter av hur det ser ut i världen. 

Lärare D:s svar påminner en aning om lärare C:s. Hen menar nämligen också att intresset är 

viktigt, om man tycker att någonting är kul brukar man också förkovra sig och således bli mer 

medveten. Användningen av rollspel exempelvis handlar om att väcka ett intresse och att få 
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elever att se att det är roligt med människor. Hen beskriver dessutom att utifrån den definition 

jag gav i intervjun skulle man nästan kunna förutse vissa skeenden och se skeenden upprepa 

sig, det ger en förståelse till varför saker inträffar och tar upp den rådande situationen i 

Ukraina och jämför med vad som hände i Europa under 1940-talet. Dock menar hen att det 

framförallt kanske kan användas på en högre nivå än vad hen undervisar på. När jag säger att 

det vill jag knappt tänka på menar lärare D att det är ingen som vill ta diskussionen då vårt 

historiemedvetande också gör att vi vill förtränga vissa saker. Detta har jag aldrig hört eller 

läst om innan men självklart måste det stämma, vårt historiemedvetande gör även att vi vill 

glömma och inte göra jämförelser mellan vad som har skett och vad som faktiskt sker runt 

omkring oss idag. 

Jag har skrivit innan att lärare E:s svar ger stor vägledning här. Det är skolan som delar in 

världen i ämnesfack, det är således, menar jag, en konstruktion. Saker och ting hänger 

egentligen ihop. Vilket även visar sig i de svar jag har fått. Att få elever intresserade av 

historia kommer återigen upp, i denna kompetens visas det genom att exempelvis 

skönlitteratur kan användas för flera ämnen, eller som lärare D säger att väcka ett 

historieintresse och få eleverna att inse att det är kul med människor. Vidare beskriver flera 

lärare att man kan använda denna kompetens genom att man knyter an till vad man 

exempelvis gjort tidigare eller vad som sker runt omkring oss och på så vis hjälper man elever 

att se helheter. 

6.4.4 Ämneskompetens 

I intervjun med lärare A menade vi tillsammans att frågan redan hade besvarats. Om man 

beaktar att den fjärde kompetensen handlar om att tänka om det förflutna samt att denna 

hänger ihop med de tre föregående, visar det sig att kompetensen ändå kommer fram i de svar 

lärare A har givit. Frågor ställs på material, eleverna får se historia som mindre abstrakt 

genom artefakter (om än oäkta)som kommer till skolan genom AV-centralen, eleverna får 

prata med mor- och farföräldrar och får arbeta med tidslinjer. Alla dessa svar, på de tre 

föregående kompetenserna visar att lärare A lär elever att tänka om det förflutna. Det visar 

även att de andra lärarna gör detta, då deras svar också visar att de lär elever att tänka om det 

förflutna. 

Lärare B säger att hen försöker få elever att jämföra och se förändringar och vad som inte har 

förändrats. De hade nyligen talat om rökning och hen drar paralleller till varför många rökte i 

Sverige förr men inte så många nu, att utvecklingen ser ut sådan att vi nu vet att det är farligt, 

medan den utvecklingen inte har spridit sig till alla delar av världen. 
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Lärare C tar också upp utveckling. Hen vill att elever ska se att saker bygger på varandra. Hen 

menar också att hen vill försöka gå på djupet eftersom det ger mer (vilket redan beskrivits). På 

frågan om läroplanen ger möjligheter eller är en nackdel i lokalhistorian menade hen att det 

centrala innehållet är stort och att man således måste välja vilka delar man vill fördjupa sig i. 

Utifrån det hen tar upp visade hen att vissa saker alltid har funnits, exempelvis handel. Och 

när man tar upp fråga hur vi handlat genom historien har elever ofta mycket kunskaper. Ett 

annat tema kan vara maktkamp som ständigt historiskt återkommande. Genom att ta upp hur 

det sett ut tidigare kan man visa på en utveckling. 

Lärare D beskriver att hen bygger vidare på det hen redan har gått igenom, exempelvis kan 

man se det på sättet hen lägger upp sina rollspel och den återkoppling till äldre rollspel om 

samma plats, 150 år senare men att hen som lärare drar de nya förutsättningarna. Man kan 

även koppla det till litteraturen, vad sker i samhället och vad är det för skeenden, uppfinningar 

som driver på utvecklingen eller ställer samhället på ända. 

Lärare E fortsätter med att dra paralleller. På frågan om elever bemästrar detta, menar hen att 

det är mycket personligt. Exempelvis kan man diskutera invandring idag och de attityder som 

kan finnas mot denna och få elever att se vad invandringen historiskt har betytt för Sverige. 

Genom att ställa frågor vill hen få sina elever att se saker från olika infallsvinklar, genom att 

ställa frågor. Det i sig är också en del av Körbers tredje kompetens. 

Materialet visar således på att lärarna dels använder sig av Körbers tre första kompetenser. Då 

dessa är knutna till den fjärde samt genom de svar jag har redovisat ovan visar det att lärarna 

har olika taktik för att lära eleverna att tänka om det förflutna. Man kan alltså i denna sista 

kompetens se att de intervjuade lärarna använder ämneskompetensen eleverna har till att dra 

paralleller mellan olika tidsåldrar, och samtidigt möjligen på detta vis utvecklar dem 

ytterligare. Man gör detta genom att visa på förändring och utveckling i historien, vilket 

exempelvis lärare C gör genom att visa på fenomen som fortfarande är en del av samhället, 

exempelvis handel, och visa att detta har förekommit under lång tid i människans historia och 

således visa hur det gjordes förr. Till detta kommer orsak och verkan (eller konsekvens som 

det står i Lgr11, se not nedan) som är något som flera lärare talar om som en viktig kompetens 

att lära eleverna. Det skulle i sig kunna bero på det faktum att dessa ord finns med som en del 
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av det centrala innehållet för årskurserna 4-6,
103

 vilket lärare C också tar upp under vår 

intervju. 

Avslutningsvis fick alla lärare beskriva om det var något de ville lägga till, vissa saker har vi 

redan tagit upp andra hade inget att tillägga. Lärare D menade att man på den nivå hen 

undervisar på läser man historia kronologiskt. När man märker att det finns en medvetenhet 

hos elever då kan man börja gå bakåt i tiden. 

6.5 Analys och sammanfattning av fråga II och III 

Analys av fråga II har redan tidigare gjorts men vissa nya aspekter framkommer i och med 

intervjuns andra del. 

Framförallt menar jag att lokalhistoria används i undervisningen genom att man använder det 

som är nära eleverna för att visa på olika saker. Exempelvis menar lärare E, som är lärare i en 

by där en icke oansenlig del av invånarna röstar på Sverigedemokraterna, att hen kan 

diskutera den svenska invandringen historiskt med det som ligger nära eleverna i dagens 

samhälle. Hen säger att hen inte vill mässa eller säga till eleverna att de har fel men att hen 

vill att elever ska kunna få andra infallsvinklar på saker och ting. Vilket även är en aspekt av 

Körbers tredje kompetens. Det visar vidare att det som ligger nära eleverna, dels geografiskt 

men också i tid används för att ge dem perspektiv på historia. 

Efter den inledande frågan på den andra delen av intervjun visade det sig att 

historiemedvetande är svårt att definiera. Det syns i tabell 1 som visar hur jag placerade in 

lärarnas svar på denna fråga utefter de definitioner som Jeismann ger på begreppet 

historiemedvetande. Trots att ingen definierade begreppet efter alla Jeismanns definitioner 

och att lärare D inte beskrev multikronologi alls, visade det sig att när jag själv definierade 

begreppet enligt Jeismanns andra punkt visade det sig att de allihop utvecklade sina svar och 

visade på en, vad jag vill kalla, god förståelse för begreppet. I de nästkommande frågorna 

visade sig även att lärare D använde sig mycket av multikronologin i sin undervisning, dels 

genom användande av rollspel men också ner hen beskrev att man efter hand kunde börja läsa 

historia inte bara kronologiskt utan även genom att titta bakåt och framåt, även om det inte 

framkommer att hen använder framtidsperspektivet i sin undervisning. Även om lärare E 

uttryckte sig som att hen inte tänkte på historiemedvetande när hen undervisar så skulle jag 

vilja påstå att alla mer eller mindre medvetet använder dess innebörd. Det visar sig redan i 
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svaren på frågan efter, i vilken jag ville veta om historiemedvetande är något de tänker på när 

de lade upp undervisningen. Där det visade det sig att lärarnas tankar om multikronologin och 

historiemedvetande utvecklades. 

Vidare visade det sig när frågorna om Körbers kompetenser ställdes, att lärarna kunde ge 

exempel på hur de gjorde i sin undervisning. Lärarna visar således att de besitter verktyg som 

behövs för att utveckla elevers historiemedvetande utefter dessa kompetenser. De visade 

dessutom att de såg en progression hos sina elever över tid. Att de alla inte går in med tanken 

på att utveckla elevers historiemedvetande när de planerar ett område i historia visar sig dock 

i undersöknningen. 

Svaren visar även några andra aspekter som är återkommande. Dels visar intervjuerna att för 

att utveckla historisk kompetens är det viktigt att elevernas intresse fångas, vilket kan göras på 

olika sätt. Vidare visar svaret från lärare B att, här framförallt frågekompetensen, är något 

som kan tränas upp då hen visar på att flera av hens elever visar en ny större förståelse för 

historia nu än när de började i mellanstadiet. 

Således visar jag att alla lärare använder sig av Körbers kompetenser i sin undervisning, samt 

att historiemedvetande finns med i deras undervisning. Detta trots att de eventuellt inte tänker 

på det, vilket exempelvis lärare E berskriver. Därför är det lite oklart om lärarna medvetet 

arbetar för att deras elever ska utveckla dessa kompetenser. Detta är således också svaret på 

fråga 3, tillsammans med den sammanställning av svaren jag har givit ovan. Alltså undervisar 

lärarna med historiemedvetande som en del av denna undervisning, men då frågan om 

historiemedvetandets definition gör att man kan tänka sig att de kanske inte gör det medvetet. 

Svaren, vilka visar att Körbers kompetenser används, skulle göra Körbers kompetenser till en 

naturlig del i undervisningen av historia. 

Kapitel 7 Avslutande diskussion 

Som vi kan se påverkar yttre förutsättningar undervisningen i lokalhistoria och detta på flera 

sätt. Dels läggs mer fokus på ett specifikt område, i det här fallet freden mellan Danmark och 

Sverige 1613. Dels påverkar det vad man gör i undervisningen genom att andra former av 

undervisning används. Det visar sig dessutom att för vissa lärare påverkar de yttre 

förutsättningarna genom att andra aspekter som man brukar arbeta med kommer i skymundan 

under den tid som fokus ligger på de yttre förutsättningarna. Slutligen kan man se att förutom 

i att lärare menar sig få en större förståelse för en historisk period, att de bygger på sig 
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kunskap efter hand samt att de återkopplar till det man gjorde då, visar det sig att i det långa 

loppet får de yttre förutsättningarna inte stora konsekvenser. 

Lokalhistoria används i undervisningen på många sätt. Jag har i kapitel om teori försökt visa 

att man kan definiera lokalhistoria på ett flertal sätt. Dels kan vi se i undersökningen att vad 

som är lokalt diskuterades i intervjun med lärare D, och att efter denna aspekt undervisas det i 

vad som är lokalt. Vidare visas på jämförelser mellan hur folk levde förr i tiden och detta vill 

jag beskriva som ett sätt att visa på den lilla människans historia, samt att visa på orättvisor 

och liknande. Dessutom visar det sig, utifrån vad Hultman skriver om att man kan använda 

lokalhistoria som mål, medel eller historiemedvetande, att lokalhistoria används här utifrån 

alla tre. 

Vad gäller den tredje frågan visar det sig att även om flera lärare tyckte att det var svårt att 

definiera historiemedvetande så gav de flesta en definition som handlade om multikronologi 

vilket är vad jag framförallt anser behövas för att definiera begreppet. Utifrån det kan vi se 

hur de olika lärarnas svar förhåller sig till Jeismanns definitioner av historiemedvetande. 

Svaren jag fick var intressanta och det visar sig även att när vi gick vidare till att tala om 

faktiskt undervisning hade alla förståelse både för Jeismanns definitioner och för Andreas 

Körbers kompetenser och dessa användes också i undervisningen på flera sätt. Även om jag 

inte kan säkerställa att detta gjordes medvetet, särskilt när man beaktar vad lärare E sa, att 

historiemedvetande inte var något hen medvetet använde i sin planering. 

Vad jag inte tagit upp innan men som jag och lärare D samtalade om vad gäller problematiken 

med läromedel och den historia som förmedlas i dessa sade hen att man skulle ha gjort en 

lärobok i lokalhistoria men att resurserna inte finns, vad lärare D dock gjorde var ett brädspel i 

samband med fredsjubiléet 2013. Även detta visar på att lokalhistoria är intressant både ur ett 

didaktiskt perspektiv men även i förhållande till historiemedvetande. 

Lärare E sa i intervjun att när man var liten och flyttade till en ny skola för att börja högstadiet 

kunde man i kartboken i geografin se att Knäred var med, till skillnad från den byn där 

knäredsungdomarna gick (och fortfarande går)i skolan som inte fanns med. Det fyllde en med 

stolthet. Jag känner igen detta, lokalpatriotismen blir viktig och den identitet man har blir 

viktig gentemot klasskamraterna. Lokalhistoria och historiemedvetande ger människor en 

chans att förstå vem de är och att utveckla en identitet. Då jag har visat på att yttre 

förutsättningar faktiskt påverkar historien samt har visat på att lärare i historia tänker på 

historiemedvetande och historisk kompetens när de undervisar hade det varit intressant om 

denna uppsats hade fått samma svar om man hade gjort den, med vissa modifikationer så 



42 

 

klart, på ett annat ställe, i en annan bygd med stark historisk förankring. Maria de Laval visar 

att det delvis är så i Norrköping när hon använda stadens historia för att se om elevers 

historiemedvetande utvecklades.
104

 Hade en liknande uppsats fått samma svar i Brömsebro, 

eller i Roskilde i Danmark? Har min by något att erbjuda som andra byar inte har?  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjumall 

Intervjuformulär 

Synen på lokalhistorias användning. 

 

1. Vilka årskurser undervisar du framförallt i? 

 

2. Hur mycket fokus lade du i området lokalhistoria, släkthistoria eller dylikt i din 

undervisning innan 2013? 

 

3. Hur påverkade fredsfirandet din undervisning i historia under 2013? 

 

4. Om du anser att det påverkade din undervisning då, påverkar det fortfarande din 

undervisning i historia nu, jämfört med hur du arbetade innan 2013? 

 

5. Hur ser du på läroplanen och undervisning i lokalhistoria (exempelvis utgör den 

ett hinder eller ger den dig möjligheter)? 
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1. Hur skulle du vilja definiera termen historiemedvetande? 

 

2. Hur lade du upp undervisningen av ämnesmrådet Stormaktstiden/1613? Är 

historiemedvetande något du tänker på? 

 

3. Har du funderat på hur eleverna lär sig att ställa frågor på materialet? 

Exempelvis frågor grundade i deras osäkerhet och frågor som utvecklar 

materialet? 

 

4. Har du funderat på hur du lägger upp undervisning för att få eleverna att sätta in 

händelser i ett större sammanhang? 

 

5. Hur utformar du undervisningen för att eleverna ska få använda sin kunskap? 

 

6. Hur arbetar du för att få eleverna att dra paralleller mellan olika tidsepoker? 
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