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Abstract 
The purpose of this essay is to discuss and shed light on the possibilities with micro history in the 

classroom.  In  collaboration  with  local  archives  and  museums,  history  can  be  made  fun  and 

interesting for students when the purposefulness of the subject is fleeting. To visit the local museum 

or archive and be educated in micro history is an experience and stimulates their creativity and 

learning. In order to answer the research questions one educator at the museum and on educator at  

the archive was interviewed. The study is of a qualitative manner. Results show that there are many 

benefits  with  a  collaboration  between  museums,  archives  and  schools,  but  there  can  also  be 

obstacles on the way. Both educators believe that the main purpose of students visiting museums 

and archives is the experience. 
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Svensk sammanfattning
Den här uppsatsen syftar till att diskutera och belysa möjligheterna med att använda lokalhistoria i 

skolan. I samarbete med arkiv och museum kan historia göras roligt och intressant för elever, när 

ämnets meningsfullhet tryter. Att besöka museet eller arkivet och undervisas i lokalhistoria blir en 

upplevelse för eleverna och stimulerar dem till kreativitet och lärande. En kvalitativ intervjustudie 

har  gjorts  där  en  museipedagog  respektive  en  arkivpedagog  har  intervjuats  i  syfte  att  besvara 

frågeställningarna. Resultatet visar att det finns både stora möjligheter men också en del svårigheter 

med ett samarbete mellan arkiv,  museum och skola. Både museipedagogen och arkivpedagogen 

menar dock att det är upplevelsen som är viktig när eleverna besöker respektive aktör. 
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1. Inledning

Att  arbeta  med lokalhistoria är  på många sätt  att  skriva fram livet.  Att  gå vidare från de stora  

strukturerna och få ett nytt perspektiv på historien. Från det stora västerländska narrativet ner till 

den konkreta människan, orten, bygden, föremålet eller mentaliteten. Det finns få saker som är så 

intressant som att ta reda på vad som verkligen hände i hembygden för 100 år sedan. Det är som att  

betrakta sig själv och historien genom sin egen ytterdörr. 

Historieämnet har förändrats. På 100 år har ämnets syfte skiftat från att fostra till ”arbetsamhet, 

ordning och pliktuppfyllelse”, och ”väcka kärlek till fosterlandet” till att bidra till att ge eleverna 

nya perspektiv på tillvaron.1 Lärarens uppgift är inte den som ren kunskapsförmedlare; mycket av 

den rena faktakunskapen förväntas nu eleverna själva söka och finna. Lärarens roll liknar mer en 

handledare än den traditionella kunskapsförmedlaren. Historia är inte alltid det mest populära ämnet 

bland elever, och det kan ofta vara svårt för eleverna att känna meningsfullhet i ämnets innehåll. 

Lokalhistoria  kan  dock  enligt  exempelvis  Anders  Höglund  vid  Linköpings  Universitet,  ”öka 

intressetemperaturen med flera grader”, även hos elever som annars inte är intresserade av ämnet.2

Historielärare i grundskolans senare år och på gymnasiet uttrycker ofta en förtvivlan över att det 

inte  finns  tillräckligt  med  tid  till  att  utveckla  undervisningen  och  lämna  den  traditionella 

läroboksundervisningen. Detta trots att intressetemperaturen höjs anmärkningsvärt om det finns ett 

närhetsperspektiv och ett personligt engagemang i undervisningen. Lokalhistoria skulle kunna vara 

en självklar lösning på det här problemet. Men tiden i skolan är knapp och det är mycket som ska 

behandlas i undervisningen. Då det finns ytterst lite färdigt material till undervisning i lokalhistoria, 

har  lokala  arkiv  och  museum  ett  ansvar  gentemot  skolorna  för  att  förmedla  material  till 

lokalhistorisk undervisning. Jag vill  i  min uppsats  undersöka skola och undervisningen från en 

annan vinkel, från arkivens och museums perspektiv. Finns det ett samarbete mellan skola och arkiv 

och i så fall, hur ser det ut?

Det är självklart att alla elever på gymnasiet eller högstadiet ska få möjlighet att ta del av Sveriges 

fantastiska kulturarv, källor och källkritik finns dessutom tydligt med i läroplanen. I Lgr11, under 

Övergripande mål och riktlinjer, står det dessutom att: ”det är skolans ansvar att varje elev  har 

kunskaper om och insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet.”.3 

1 Nygren, Thomas. 2009. Historielärare, i Scüllerqvist, Begnt & Osbeck, Christina. (red.). Ämnesdidaktiska insikter och  
strategier s 119. 
2 Höglund, Anders, Elever forskar i lokalhistoria. Konferensrapport, oktober 1997 
3 Skolverket. 2011. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Skolverket.se. s. 
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Detta innebär att det egentligen är obligatoriskt att eleverna ska ta del av det svenska kulturarvet. Vi 

är  alla  väl  medvetna  om att  historia  är  ett  ämne som inte  prioriteras  högst  av elever.  Ju äldre 

eleverna blir desto mindre intresse för historia har de. Nog för att de kan finnas ett skolmotstånd hos  

äldre elever är det trots allt vardagsmänniskan och närhetsperspektivet som intresserar eleverna4.5 

Resurserna och tiden är begränsade, vilket  innebär att pedagogiskt nytänkande och utveckling av 

undervisningen  inte  hamnar  i  första  rummet.  Dessutom  finns  det  en  konservatism  bland 

yrkesverksamma lärare att göra som de alltid gjort. Läroplanen ska följas och läroboken likaså. Det 

finns  ofta  inte  plats  för  ett  tidskrävande  projekt  utanför  ramen  för  den  traditionella 

katederundervisningen trots  att  elevernas  flackande  intresse  skulle  kunna stärkas.  Rädslan  eller 

oviljan att testa nya saker är ett av de största hindren för arbete med lokalhistoria i skolan. 

Vad säger läroplanen?

I  läroplaner  och  kursplaner från  2011,  som visserligen är  öppna för  tolkning hos  läraren själv, 

saknas ett lokalhistoriskt perspektiv i de ordinarie kurserna i historia för gymnasiet och högstadiet. I 

kursen historia 3 för gymnasiet finns ”lokalhistoriska perspektiv” med i kursens innehåll, men i 

tidigare kurser (de som är obligatoriska) lyser lokalhistoria med sin frånvaro. Varken lokalhistoria, 

släktforskning,  eller  mikrohistoria  finns  med  i  beskrivningen  av  ämnet.  Däremot  står  det 

uttryckligen att  områden som exempelvis  Kina  och  Indien  ska behandlas.6 Man kan tycka det 

underligt att Skolverket vägrar erkänna lokalhistoria som viktigt i undervisningen, trots att det kan 

öka intresset hos elever avsevärt. Det är möjligt att det anses dammigt och ovetenskapligt att hålla 

på med lokalhistoria i en undervisning som ska vila på vetenskaplig grund. 

Däremot står det i läroplan för grundskolans senare år och gymnasiet att eleverna ska ges möjlighet  

att  använda  sig  av  historiska  källor  och  källkritik,  och  även här  kan  lokalhistoria  vara  en  bra 

möjlighet.7 Eleverna ska även få möjlighet att förstå och se kulturarvets betydelse för identitet och 

verklighetsuppfattning. Lokala arkiv är en del av kulturarvet, i  samma kategori som kyrkor och 

hembygdsgårdar. Lokalhistoria borde därmed vara en självklar del i undervisningen, men då det inte  

uttryckligen står ”lokalhistoria” och på grund av läroplanen och kursens fria tolkningsmöjlighet, 

hamnar lokalhistoria under kategorin tillägg i undervisningen.

10
4 En rolig parentes är att elevernas dalande intresse för historia i takt med att de blir äldre sammanfaller med det 
minskande antalet timmar lokalhistoria i historieundervisningen. 
5 Andersson, E. 2002. Lokalhistoria- ett arbetssätt för att få elever intresserade av historia? 
6 Skolverket. 2011. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Skolverket.se. 
s. 66
7 Skolverket. 2011. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Skolverket.se. 
s. 66f
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1.1. Historien om lokalhistoria 

Enligt nationalencyklopedin är lokalhistoria historia som behandlar ett avgränsat område,  en by 

eller en socken exempelvis. Universiteten förnekade länge lokalhistoria som disciplin och det var 

först under 1960-talet som lokalhistoria, tillsammans med genus-och arbetarhistoria blev populärt 

bland universitet  och  akademin.8 Lokalhistoria  har  –  möjligtvis  just  på grund av universitetens 

ovilja ett erkänna ämnet – fått en ovetenskaplig och amatörmässig stämpel, detta delvis på grund av 

att det lokalhistoriska forskare inte alltid har varit akademiker eller förhållit sig källkritiskt till sin 

egen forskning. Internationellt är mikrohistoria den termen som används. Helena Kåks och Anna 

Götlind skriver i  Mikrohistoria – en introduktion för uppsatsskrivande studenter, att mikrohistoria 

handlar om att anlägga ett perspektiv på historien, där en närmar sig den vardagliga människan och 

kommer den nära. Kort och gott handlar det om något som är ”mycket begränsat”. Precis så som 

nationalencyklopedin definierar lokalhistoria, definierar också Kåks och Götlind mikrohistoria, men 

lägger till att genom att använda oss av ett mikrohistoriskt perspektiv kan vi studera det som är 

unikt. Det unika och ”lilla” kan således ge oss kunskap om historien som vi annars inte hade fått tag 

på genom ett traditionellt perspektiv på historien. 9 

Den skillnaden som möjligtvis kan finnas är att mikrohistoria är ett perspektiv på historien, medan 

lokalhistoria snarare är en del av historien, inom ett begränsat område. Det finns en diskussion om 

skillnaden mellan  hembygdsforskning  och  lokalhistorisk forskning där hembygdsforskaren i detta 

fallet är amatör och ofta använder källor så som minnen och muntliga berättelser utan att ställa 

källkritiska  krav  på  informationen.  Resultatet  av  den  sortens  forskning  är  trots  allt 

hembygdslitteratur,  något  som är  viktigt  även  för  mer  akademiska  kretsar,  med  andra  ord  de 

lokalhistoriska forskarna. Lokalhistorisk forskning skulle då vara något som yrkesforskare ägnar sig 

åt.  Det  kan tyckas  självklart  att  målet  med lokalhistorisk forskning och lokalhistoriskt  arbete  i 

skolan är att genom att se det stora i det lilla dra slutsatser om de stora skeendena i historien. Men 

det egentliga syftet med lokalhistoria är att ta reda på hur den lilla bygden eller människan formats, 

påverkats, vad människor jobbat med och hur de levat. I lokalhistorisk forskning är individen i 

bygden aktören, och huvudpersonen i den historia som berättas. Men i det lilla kan även det stora 

utläsas.10 

8 Nationalencyklopedin, lokalhistoria. 
9 Götlind, Anna & Kåks, Helena. 2014. Mikrohistoria – En introduktion för uppsatsskrivande studenter. s. 21f 

10 Rydén,  Josef.  1989.  Lokalhistoria  –  Vad  och  varför?,  i,  Lindberg,  Gunilla  (red)  Vägen  till  Soltvet  och  den  
lokalhistoriska forskningen. s. 13
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I  och  med  hembygdsrörelsen  under  tidigt  1900-tal  infördes  1919  således  hembygdskunskap  i 

folkskolan.  Ämnet  skulle  ge  eleverna  en  grundläggande  medborgarkunskap samt  att  förstå  sin 

närmiljö och omgivning, och själva undervisningen skulle upplevas och göras.11 Läromedel var det 

inte  tal  om,  eftersom  undervisningen  skulle  vara  anpassad  efter  bygden  eller  socknen,  men  i 

lärarhandledningar från 1900-talets början står det att ämnet ska göra barnet aktivt och att ”utflykter 

var självskrivna”.12 Hembygdskunskap var ett obligatoriskt ämne fram till 1979 och ersattes sedan 

av  samhällskunskap,  och  i  1994  års  läroplan  försvann  ämnet  även  som  tillvalsmöjlighet.  En 

tolkning av detta är att i takt med att Sverige blev allt mer multikulturellt och internationellt betingat  

fick alltså hembygden mindre plats i läroplan och skola. Lokalhistoria som sådant har varit en del 

av undervisningen i nästan 100 år, men i och med den internationaliseringen som skett under de 

senaste 50 åren har lokalhistoria snarast blivit ett tillägg i historieundervisningen.13

På Sveriges universitet har lokalhistoria haft en trög start, och det är inte förrän på senare år som 

ämnet fått verklig betydelse hos universitetets historiker. Detta för att lokalhistoria länge haft – och 

har delvis än idag – en ovetenskaplig och amatörmässig stämpel. Men i och med gräv-där-du-står 

rörelsen14 på 80-talet och digitalisering av källmaterial som gjort lokalhistoria mer tillgänglig har 

ämnet vunnit  mark och utvecklats. Trots att hembygdshistoria länge har ansetts vara något som 

amatörer och fritidsforskare ägnar sig åt, är det troligt att lokalhistoria inte hade kunnat växa som 

det gjort utan hembygdshistoria och fritidsforskare.15 

Eleverna  på  högstadiet  och  gymnasiet  hade  kunnat  dra  stor  nytta  av  att  ha  undervisning  i 

lokalhistoria i samarbete med arkiv och museum, det vill säga upplevelsebaserad undervisning. Det 

ger inte bara eleverna eleverna en lokalidentitet, utan också för att det gör eleverna intresserade av 

sin omgivning och inte minst för historia. I all internationalisering och globalisering får vi inte 

glömma att vi har ett fantastiskt kulturarv som bevaras för att användas i arkiv och museum. Det är  

viktigt  att  vi  känner  till  vår  omvärld,  men  detta  utgår  ifrån  vår  närhet.  Eleverna  kan  även  se 

meningsfulheten i ämnet historia på ett mer adekvat sätt om lokalhistoria finns som en naturlig del i 

undervisningen. 

11 Något som oavkortat för tankarna till Dewey, learning-by-doing och upplevelsebaserat lärande. Mer om det längre 
ner. 

12 Efvergren, J. 2010. Hembygdsundervisning i den svenska skolan : -Hur hembygden tog sig in i den svenska  
läroplanen. s. 15

13 Efvergren. 2010. s. 15f
14 Gräv-där-du-står var en rörelse som på 1970- och 80-talen uppmanade till att forska och ”gräva” i arbetsplatsens  

historia. I och med det blev lokalhistoria ofta lika med arbetarhistoria. 
15 Nationalencyklopedin.se/ lokalhistoria samt, Efvergren. 2010. s. 15 f
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1.2. Problemformulering

Elever vill ofta veta var de kommer ifrån. De vill veta mer om sin närmiljö och de kan bli mer 

engagerade och intresserade av historia när det finns ett närhetsperspektiv. Det råder det inga tvivel 

om, både forskare och lekmän är överens. Trots det är undervisningen i historia ofta allmän och 

traditionell  och  det  finns  sällan  en  ”upplevelse”  att  tala  om  i  den  daglig  undervisningen.  Att 

utveckla  undervisningen  till  att  vara  mer  lokalt  orienterad  och  upplevelsebaserad  må  vara 

tidskrävande och kräver även en hel del nytänkande från lärarens sida. Arkiv och museum har dock 

både ett uppdrag och ofta en genuin vilja att förmedla lokalhistoria; de finns och bevaras för att  

användas. Även om lokalhistoria i sig har nedprioriterats så har källor och källkritik fått större plats 

i läroplanen LGR 11. Detta gör att arkiv och museum behövs för att möta förmågan att granska 

källor. Originalkällor och dokument finns inte att googla fram, utan bevaras av arkiven. Även om en 

digitalisering är på gång, så bevaras arkiven för att användas. Det ligger på lärarna att möta dessa 

aktörer  för  att  faktiskt  hjälpa  sina  elever  nå  sin  fulla  potential  i  och  med  lokalhistoriska 

(=intressehöjande)  och  upplevelsebaserade  studier.  För  att  historieämnet  inte  ska  förlora  sin 

betydelse i den svenska skolan behöver elever få bättre minnen av undervisningen – det måste vara 

en upplevelse att lära sig historia!

1.3. Syfte och frågeställningar

Syftet  är  att  belysa och diskutera möjligheterna och betydelsen med att  använda lokalhistoriska 

aktörer i skolans historieundervisning.  

Frågeställningar:

• Hur ser samarbetet mellan arkiv, museum och skola ut? 

• Hur ser  arkiv- och  museipedagogerna  på  den pedagogiska  relationen mellan skolan och 

arkiv/museum för att engagera elever till att arbeta med lokalhistoria? 
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1.4. Tidigare forskning

Historiedidaktik är ett ämne det forskas flitigt om i Norden och världen över. Trots det är området 

lokalhistoria i skolan relativt outforskat, det samma gäller samarbetet mellan arkiv, museum och 

skola.  Resultatet  av  de  studier  som  har  gjorts  är  att  lokalhistoria  i  den  ordinarie 

historieundervisningen är mycket framgångsrikt och att det till  stor grad ökar elevernas intresse. 

Både när det gäller historia i allmänhet och intresset för deras hembygd. När eleverna dessutom får 

”lära med alla sinnen” tillsammans med arkiv och eller museum ökar intressegraden ytterligare. 

Mycket  av  den  existerande  forskningen  som  behandlar  lokalhistoria  i  skolan,  arkiv-  och 

museipedagogik och kulturarv är  föråldrad,  och  det  gör  att  min undersökning blir  ett  nytt  och 

fräscht tillskott i debatten. Nedan följer en genomgång av den forskning som är relevant och av 

intresse för mig i mitt uppsatsskrivande. 

Axel Hultman har genomfört en studie där han jämför lokalhistoria i norsk och svensk skola. Han 

menar på att även om Sverige och Norge har en liknande kultur har vi väldigt olika historiekultur. I 

Norge  förankras  historien  mycket  i  årtal  och  datum,  exempelvis  17  maj  och  ockupationsåren. 

Historien  får  således  en  nationalistisk  prägel.  I  Sverige  ersätts  den  typen  av  nationalism med 

folkhemmet och därmed förankras även historiekulturen i folkhemmet. Det finns även skillnader i 

hur vi ser på lokalhistoria som vetenskap. I Sverige har ämnet fått en ovetenskaplig stämpel, det vill 

säga att det anses tillhöra fritidsforskning. Därmed hamnar ämnet ofta utanför själva historieämnet. 

Detta  kan  i  sin  tur  vara  en  anledning  till  att  lokalhistoria  inte  har  en  speciellt  stor  plats  i 

historieundervisningen i grundskolans senare del och på gymnasiet. Lokalhistoria som ämne har en 

helt annan betydelse och tyngd i Norge än vad det har i Sverige. Där är lokalhistoria bland annat ett 

obligatoriskt ämne i skolan. 16

I  sin  avhandling  kartlägger  Hultman  vad  lokalhistoria  är,  och  hur  det  används  på  skolorna.  I 

resultatet framgår det att gemensamt för alla intervjuade är att det är tidskrävande. Det tar tid att 

skapa ett kontaktnät i bygden som kan hjälpa med lokalhistoriska källor och fakta. Det tar tid att 

lämna läroboken och tillverka ett eget material anpassat för klass och kurs. I studien framgår det  

också  att  lokalhistoria  innebär  att  eleverna  på  många  sätt  skapar  sin  egna  historia  genom  att 

intervjua äldre släktingar om hur det ”var förr” och liknande. Hultman kommer också fram till att  

historielärarna i undersökningen får hjälp av lokala museer och av arkiven för att  ta fram olika 

källor. Något som till viss del är nödvändigt eftersom digitaliseringen av arkivmaterial ligger efter 

16 Hultman, Axel. 2012. Lokalhistoria i norsk och svensk skola: historiekulturella perspektiv 
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den tekniska utvecklingen. Han menar då att lärarna har dessa aktörer att tacka för sin framgång.17 

Hultman talar också om en transnationell lokalhistoria som är anpassad för multikulturella miljöer, 

att undervisning i lokalhistoria inte nödvändigtvis måste vara kopplad till den plats man är på nu, 

utan med fördel kan kopplas till föräldrarnas födelseort eller liknande utanför regionen. Detta är en 

viktig insikt med tanke på den stora andel elever som inte kommer från den lokala orten skolan 

ligger i. Många elever är trots allt länkade till en helt annan del av världen. 18 

Jerome  De  Groot  argumenterar  i  boken  Consuming  History  –  Historians  and  heritage  in  

contemporary popular culture för att det inte bara är ”fasta” aktörer så som museum och arkiv som 

kan förmedla lokalhistoria  (och historia i  allmänhet).  Även populärkultur och mer flytande och 

moderna aktörer kan göra jobbet. Han tar bland annat upp film och TV, teater och lajv, och tv- och 

datorspel. Just  perspektivet tv- och datorspel är intressant för den här uppsatsen därför att det i 

första hand bygger på att spelaren skapar en relation till karaktären hen styr, och för att spelaren tar 

beslut som påverkar karaktären. Det vill säga att det baserar sig på att görande. Detta är ett modernt 

och tillgängligt sätt att arbeta med att förmedla historia och lokalhistoria och att ”spela” historien 

tror jag kommer vara framtiden för det arbete som arkiv och museum gör. De Groot menar att det är 

så  unga kommer  konsumera  historia.  Men,  han  tillägger  att  det  krävs  att  spelaren  har  en  viss 

historisk kunskap innan hen förkovrar  sig i  de historiska miljöerna just  för att  förstå att  det  är 

historia det handlar om, och inte en fiktiv fantasy-värld. Stora möjligheter kan komma att öppnas 

upp om museum och arkiv moderniserar sig än mer och satsar på att digitalisera källor på det här 

viset; i form av ett tv- eller datorspel.19 

Peter G. Stone inleder boken  The Presented Past  – Heritage, Museums and Education  med att 

konstatera att undervisning om den vad han kallar den ”exkluderade” historien inte är prioriterat i 

läroplaner världen över. Den exkluderade historien innebär det som inte vanligtvis tas upp i skolans 

undervisning, bland annat lokalhistoria och minoriteters historia i regionen. Han menar att det måste  

bli inkluderat i den ordinarie undervisningen därför att lokalhistoria, och i det här fallet arkeologi, 

museum och arkiv är en del  av det gemensamma kulturarvet.  Skulle  arkiv och museum bli  en 

naturlig  del  i  den  dagliga  historieundervisningen  hävdar  Stone  att  den  historiska  miljön  i 

närområdet är säkrat. Värderas det högre och står svart på vitt i en läroplan kommer inte bara elever 

i skolan att se på dessa aktörer annorlunda, allmänhetens syn på museum och arkiv kommer också 

17 Hultman. 2012. 
18 Hultman. 2012. s. 201f
19 De Groot, Jerome. 2016. Consuming History – Historians and heritage in contemporary popular culture. 
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förändras.  Vidare menar Stone att om lokala museum och arkiv ska vara en del av skolan, måste 

alla elever  få  ta  del  av  detta  kulturarv.  Det  vill  säga  att  det  anpassas  efter  vilka  eleverna  är, 

exempelvis minoriteter eller social bakgrund. Han hävdar att om museer och arkiv inte anpassar sitt 

material till hela befolkningen riskerar de att förmedlingen av historia blir partisk, som trots att den 

är lokal blir starkt kopplad till de stora skeendena och personerna i historien.20 

I ett av bokens senare kapitel, Rescuing ordinary people's culture: museums, material culture and 

education  in  Brazil,  presenterar  Pedro  Paulo  A.  Funari  samarbetet  mellan  skola  och 

arkeologi/museum i Brasilien. Även han menar att skolans historieundervisning ofta glömmer bort 

den vanliga människan. Tankar,  attityder och mentalitet  som presenteras föreskrivs ofta det han 

kallar för historiens elit. Även museum tenderar att presentera den typen av historia, och han menar 

att det lilla och det personliga glöms bort och försvinner, vilket lämnar plats för indoktrinering av 

massans mentalitet. Elever och allmänhet ska kunna komma till museet för att förstå sina historiska 

rötter, och då krävs det att de vanliga människorna inte hamnar utanför dess ram. I arbetet museum 

och skola emellan pekar även Funari på att det är upplevelsen som är viktig. Upplevelsen kommer 

man åt när man använder sig av primärkällor, vare sig det är föremål eller dokument. Eleverna får  

sedan arbeta utifrån källan, vilket innebär att ”görandet” är centralt även här. Han motiverar inte 

arbetet mellan skola och museum med att elevernas intresse höjs, utan det är istället det faktum att 

eleverna ska få möjligheten att förstå sina rötter och veta var de kommer ifrån.21 Det kan vara så att 

Brasiliens befolknings historia är så pass turbulent att det finns ett större behov av att ta reda på vem 

man egentligen är. Till skillnad från ett relativt homogen svensk befolkning.  

Kristina Lindström och Sanna Lindblad undersöker i sin uppsats ”Pedagogers syn på samarbetet 

mellan skolan och museet” precis det, och hur/om de skulle vilja utveckla samarbetet. De menar 

bland annat att det är väldigt stor skillnad mellan hur mycket samarbete det finns mellan skola och 

kulturliv och att detta till stor del beror på individer. I studien framgår det också att många lärare 

lägger  ”skulden”  på  museet  och  förväntar  sig  att  de  ska  kontakta  skolorna  själva.  Om museet 

kontaktar skolorna sker det dessutom ofta för sent. Gemensamt är också att det är pedagogernas 

intresse  för  ett  samarbete  som avgör  om det  fungerar  eller  inte.  Vidare  menar  Lindström och 

Lindblad att det finns en hel del hinder för ett samarbete mellan museer och skola. Det ligger delvis  

20 Stone, Peter G. 1994. Introduction: a framework for discussion., i Stone, Peter G. & Molyneaux, Brian L. (red.). The 

Presented Past – Heritage, Museums and Education. 1994. s. 14-19. 

21 Funari, Pedro Paulo A. 1994. Rescuing ordinary people's culture: museums, material culture and education in 
Brazil.   i Stone, Peter G. & Molyneaux, Brian L. (red.). The Presented Past – Heritage, Museums and Education.  
1994. s 120-126
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i att pedagogerna på museet och i skolan har skilda åsikter om hur undervisning ska bedrivas och att 

det då bildas en schism som påverkar samarbetsgraden.  Skolans pedagoger är ofta  ute efter att 

bedöma och rätta till, medan pedagogen på museet vill gynna elevens kreativitet och nyfikenhet. De 

diskuterar också skolans transparens och menar att andra aktörer behöver få mer insikt  om hur 

undervisningen  egentligen  fungerar.  Lärare  vill  alltså  inte  att  andra  än  de  själva  ska  påverka 

undervisningen, däribland pedagoger från museet. Om lärare blir villiga att släppa in andra instanser  

i  undervisningen  är  möjligheten  till  framgångsrika  samarbeten  mellan  museer/arkiv  och  skola 

betydligt större.22 

Annika  Bergsland  menar  också  att  om  det  ska  vara  gynnsamt  att  samarbeta  är  det  inte 

nödvändigtvis  viktigt  att  arkiv/museer  och  skola  har  samma pedagogiska  utgångspunkter,  men 

däremot att man använder samma begrepp. Glappet mellan lektion på skola och lektion på arkivet 

eller museet får inte bli för stort, och då krävs också en större och ingående förståelse för läroplanen 

från arkivens sida. Hon menar också att lärare inte ser museipedagoger som en tillgång, och litar 

inte  på  att  pedagogiken  som arkiv och museipersonal  har.  Dessutom,  menar  hon,  finns  det  en 

stämpel på museer och arkiv som dammigt och tråkigt, och att skolan därför inte värdesätter dem. I 

kort,  pedagoger  i  skolan  har  inte  insett  att  museerna  kan  användas  som  resurs,  och 

museipedagogerna kämpar förgäves med att nå ut till skolorna.23  

Konferensrapporter från Centrum för Lokalhistoria

De rapporter  som presenteras  nedanför  är  möjligtvis  inte  korrekt  forskning  enligt  akademiens 

måttstock,  men  trots  det  relevant  för  min  uppsats.  Linköpings  universitet  har  organiserat 

konferenser som behandlar lokalhistoria och hur det arbetas med i skolan. Både lärare, arkivarier 

och akademiker har bjudits in och deltagit i samtalet. Centrum för Lokalhistoria har sedan 1990-

talet  bland annat arbetat  med att  ta  initiativ  till  forskningsprojekt  inom lokalhistoria,  och att  ta 

initiativ  till  och  samordna  utbildning  i  lokalhistoria.  I  en  konferensrapport  från  1997,  ”Elever 

forskar i lokalhistoria” organiserad av Centrum för lokalhistoria i Linköping, beskriver arkivarie, 

historiker och lärare hur de arbetat med lokalhistoria. Många av dem i samarbete med lokala arkiv 

och  museer.  Gemensamt  för  dem  alla  är  att  de  brinner  för  att  göra  arkiven  tillgängliga  för 

allmänheten och påpekar gång på gång att de är en del av vårt kulturarv, i samma kategori som 

runstenar och kyrkor. En genomgående tanke i rapporten är att det finns stora möjligheter för skolor 

22 Lindström, Kristina & Lindblad, Sanna. 2012. Pedagogers syn på samarbetet mellan skolan och museet.

23 Bergsland, Annika. 2003. En Olycklig Kärlek. I fokus. Nr 4/03
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och arkiv att samarbeta, och att det faktiskt ökar elevernas intresse till historia.24 

Hans  Nilsson,  år  1997  föreståndare  för  Centrum  för  lokalhistoria  vid  Linköpings  Universitet,  

nämner fem skäl till att ägna sig åt lokalhistoria i skolan. Dessa är:

1. den närliggande historien har betydelse för hur elever förstår komplexa skeenden i historien.

2. allmänbildningsskälet, där lokalhistoria bidrar till att upprätthålla gemensamma referenser i  

kulturarvet. 

3. nyttoskälet, vilket innebär att elever måste veta historia, förstå nuet och vara förberedda för  

framtiden – med andra ord, historiemedvetande. 

4. existentiellt, frågor som: ”Vem är jag, Vart kommer jag ifrån?” kan delvis besvaras med hjälp  

av lokalhistoria. 

5. inomvetenskapligt, vi behöver lära oss om vårt närliggande områdes historia för att  det är 

intressant och nyttigt. 25

Dessa fem skäl är viktiga argument för förståelsen för varför lokalhistoria bör vara en självklar del i 

undervisningen.  Jag  vill  dock lägga  till  ett  skäl,  och  det  är  nöjet.  Det  är  roligt  att  arbeta  med 

lokalhistoria och det ger en unik upplevelse för eleverna i skolan. 

Lena Medin, Catarina Lundström och Kjell Hoffman beskriver ett samarbetsprojekt mellan skola 

och arkiv i Jämtlands län kallat ”Arkivens forskningsresor”. I samarbetet ordnar det lokala arkivet 

med ”historieväskor” fyllda med en blandad kompott av lokala historiska källor. Teman kan vara 

skolans- eller barnens historia. Skolorna får sedan möjlighet att låna dessa väskor och eleverna får i 

uppdrag att ”forska” i detta ämnet. De beskriver projektet som framgångsrikt och betonar återigen 

poängen med att elever ska få möjlighet att arbeta med lokalhistoria – historia blir mer intressant  

om stoffet tas från deras närmiljö. De menar att när eleverna får känna, läsa och bläddra i riktiga 

källor  ökar  deras  intresse  avsevärt.  Om  elevernas  ”forskning”  dessutom  blir  betydelsefull  för 

arkiven blir de än mer motiverade och intresserade av projektet.26 Liknande projekt har startats av 

bland annat Värmlandsmuseet, och det är alltså inte bara arkiven som arbetat på detta sätt, utan även  

museer. 

24 Nilsson, Hans. 1997. (red.). Elever forskar i lokalhistoria. Konferensrapport, oktober 1997. 
25 Nilsson. 1997. 

26 Medin, Lena, Lundström, Catarina, Hoffman, Kjell. 1997. Arkivens forskningsresor. Ett samarbetsprojekt Arkiv-

Grundskola i Jämtlands län.. i Nilsson, Hans. (red.). 1997. Elever forskar i lokalhistoria - konferensrapport (1997) 

s. 59ff
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Beata Losman, som även hon bidragit i Elever forskar i lokalhistoria synliggör de möjligheter och 

kanske  framförallt  svårigheter  när  det  kommer till  arkiv-  och skolsamarbete.  Hon beskriver  ett 

liknande arbetssätt som ovan, men med kopierade häften istället för väskor. Det hon framhåller som 

viktigt är dock att det inte bara är lärarna eller skolorna som är begränsade när det gäller tid och 

resurser. Losman menar att om alla skolor ville utnyttja eller rent av visste om att arkiven sitter på 

en guldgruva av källor hade arkiven gått under. Det finns helt enkelt inte pengar eller tid till att 

bjuda in samtliga skolor i en ort till så kallade arkivlektioner. Glesbygdskommuner har det något 

lättare för att det inte är samma tryck som i storstadsregionerna. Hon påpekar också att det är inte 

alltid de lokala arkivarierna är intresserade av att arbeta mot skolorna, och att det krävs ett visst mått  

av  social  förmåga  från  arkivariens  sida  att  ordna  med  föreläsningar  och  ”historieväskor”  som 

beskrivs ovan. Även rektorer kan vara mer eller  mindre välvilligt  inställda till  den kostnad och 

”förlorad”  undervisningstid  som en  så  kallad  arkivlektion  innebär.  27 Dessa  insikter  är  mycket 

viktiga för mig i min undersökning. 

Det framgår efter en genomgång av litteraturen att det finns många möjligheter med samarbete 

skola och arkiv emellan, men också en hel del hinder. Med tanke på antalet konferensrapporter och 

protokoll syns det att det tagits ett antal krafttag för att utveckla arbetet med lokalhistoria, både i  

och utanför skolan. Att det inte finns med i läroplanen tyder dock på att tanken är god, men svår att  

underhålla, då det startas projekt som inte underhålls eller fortlöper under längre tid. Detta är synd, 

eftersom empirin  pekar  på  att  elever  lär  sig  mycket  av  att  uppleva  historien  tillsammans  med 

arkiven och tillsammans med lokalhistorien. Det är möjligt att det är svårt att upprätthålla samarbete  

mellan två institutioner som har så olika mål och syften som skolan och arkiven. Mycket ansvar 

läggs på individer, det är engagerade lärare som måste ha intresse för att kontakta arkiven, och 

arkivarierna måste i sin tur vara villiga och så pass kunniga att de erbjuder sin hjälp. Att samarbetet 

mellan lärare och arkiv- och museipersonal fungerar är oumbärligt viktig för att projekt ska fungera 

och även fortlöpa. 

Syftet och målet med lokalhistoriska projekt och samarbete mellan skola och arkiv/museum är till 

syvende och sist att elever (och lärare) ska bli intresserade av det arkiven har att erbjuda och själva 

söka sig till arkiven. Att visa och dela med sig av arkivens och museernas fantastiska möjligheter 

till att bidra i undervisningen, och att det faktiskt inte behöver vara så svårt. Ett annat syfte med att 

samarbeta arkiv och skola emellan är att om arkiven får en oumbärlig roll i skolan ökar också dess 

resurser. Ju mer populärt ämnet historia blir, desto mer resurser och plats får det. En genomgång av 

27 Losman, Beata. 1997. Lokala arkiv en resurs för skolan. I,  Elever forskar i lokalhistoria – konferensrapport.  s. 21ff.
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forskningsläget visar att lärare i allmänhet inte kan ”slita” sig ifrån lärobok och kanon. Detta tyder 

på att de lokala arkiven har en ännu större betydelse och ansvar när det kommer till att förmedla  

källor och föremål. Det råder inget tvivel om att lokalhistoria är ett medel för att öka elevernas 

historieintresse  och i  längden kanske  också  öka  historieämnets  betydelse  i  skolan.  Men för  att 

samarbete mellan arkiv/museum och skola ska fungera så måste lärare ha tid och vilja att gå ifrån 

den traditionella undervisningen med boken i ryggen, och arkiven/museerna måste vara aktiva med 

att försöka nå ut till skolor och pedagoger. 

Arkivens och museernas uppdrag och verksamhet 

Riksarkivet  är  en  statlig  myndighet  som  förvaltar  arkivmaterial  från  svenska  staten.  På 

riksarkivet.se framgår att dess vision är att ”Alla ska förstå arkivens vitala betydelse för demokrati 

och öppenhet, den enskildes rättssäkerhet och kunskapsutvecklingen i samhället.”.28 Man poängterar 

också  att  arkiven och materialet  som finns  där  är  en del  av det  gemensamma kulturarvet  som 

tidigare  nämnts.  I  arkivets  uppdrag  framgår  det  att  man  syftar  till  att  förse  samhället  med 

information och att göra arkivens material tillgängligt för alla - ”arkiven bevaras för att användas”29. 

I  de större arkiven framgår det tydligt att de har som uppdrag att faktiskt vara tillgängliga och 

förmedla  sin  kunskap  och  sitt  material  till  allmänheten.  De  mindre,  privata  arkiven  och  även 

kommunarkiven har ofta inte ett lika uttalat mål och uppdrag, men det kan antas att även de verkar 

för att bevaras för att användas. 

Arkivcentrum Värmland innefattar Värmlandsarkiv - landsarkiv för Värmlands län, kommunarkivet 

för  Karlstads  kommun,  Föreningen  Värmlandsarkiv,  Föreningsarkivet  Värmland,  och 

Landstingsarkivet för Värmlands landsting. Som landsarkiv är Arkivcentrum Värmland en statlig 

myndighet. På arkivet finns källor om samhällslivet och vardagen för människor från medeltid till 

nutid.  I  och med digitaliseringen av kyrkböcker  och liknande kan information finnas även från 

övriga Sverige. Vid Arkivcentrum Värmland finns möjligheter att forska både som fritidsforskare 

och som yrkesforskare, och de har även ett utbrett samarbete med skolor i länet – från förskolan till 

universitetet.30 

28 Riksarkivet. 2017. Om oss. Riksarkivet.se. 

29 Riksarkivet. 2017. Om oss. Riksarkivet.se. 
30 Arkivcentrum Värmland. 2017. Vad vi kan erbjuda. Arkivcentrumvarmland.se. 
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Värmlands Museum har varit verksamt sen 1839 och är ett av Sveriges mest besökta länsmuseum. 

På museet finns utställningar som behandlar både historia, konst och samhället i stort. En stor kund 

till museet är skolan och de erbjuder guidade besök och lärarhandledning.

1.5. Teoretisk utgångspunkt 

Det  teoretiska  perspektivet  uppsatsen  vilar  på  är  Deweys  learning-by-doing  och  begreppet 

upplevelsebaserat lärande. John Dewey presenterade begreppet learning-by-doing, vilket innebär att 

eleven eller  barnet lär sig något genom att uppleva det, det vill säga upplevelsebaserat lärande. 

Exempel på detta är att besöka en skog istället för att läsa om träd i en bok i klassrummet, eller 

klassikern ”lära-sig-cykla”-tekniken – ingen lär sig cykla genom att läsa en bok om det. Att bläddra 

i kyrkböcker och titta på gamla bilder i arkiven och på museet för att lära sig om lokalhistorien, 

eller att känna på verktyg i det gamla torpet är upplevelsebaserat. Att arkiv och museum ordnar med 

”tidsresor” eller ”historieväskor” är således också upplevelsebaserat och av forskningen att döma 

gör  det  dessutom elever  mer intresserade av historieämnet  än traditionell  läroboksundervisning. 

Både arkivet och museet beskriver dessutom ett besök hos dem som en upplevelse. Konceptet med 

learning-by-doing är nästan en självklar del i undervisningen från förskola till gymnasiet (om än i 

mindre utsträckning) även om inte termen används i planeringen.31

Learning-by-doing eller upplevelsebaserat lärande grundar sig på tre huvudsakliga idéer:

• att människor lär sig bäst när de är personligt engagerade i det som ska läras

• kunskapen måste upptäckas av individen själv för att det ska finnas en verklig betydelse för 

individen. Kunskapen kan alltså inte tvingas fram; och

• att en individs engagemang till att lära sig något är som högst när det finns en frihet i själva 

uppgiften och lärandet i sig.32

Vad dessa tre punkter  innebär för skolan och undervisning är enligt  Dewey egentligen att  barn 

missgynnas  av  den  traditionella  kunskapsförmedlingen  i  skolan.  Om eleven  inte  är  personligt 

engagerad  i  sitt  lärande  eller  i  uppgiften  i  sig  (som  så  ofta  händer  i  en  traditionell, 

läromedelsbaserad undervisning) och om lärandet är för snävt och uppstyrt kommer inte elevens 

fulla  potential  för  lärande  fram.  Från  ett  något  subjektivt  perspektiv  skulle  alltså  arbete  med 

lokalhistoria och hembygd vara givet för att uppnå full potential här. Deweys teorier lämpar sig för 

31 Liedman, Sven-Erik. 2014. Vad formar en människa?, i, Lundgren, Ulf P. , Säljö, Robert, och Lidberg, Caroline. 
(red.). Lärande Skola Bildning – Grundbok för lärare. 3 uppl. s. 239 
32 Liedman. 2014. s. 239

17



min uppsats därför att både arkivet och museet lägger stor vikt på att just upplevelsen i lärande är  

viktigt. Teorierna motiverar alltså min undersökning på det viset. 

Historiedidaktiska  begrepp  jag  nämner  i  mitt  resultat  är  främst  historisk  empati  och 

historiemedvetande. Historisk empati handlar om att genom kunskap om historien ha förståelse för 

varför människor agerat som de gjort i historiska skeenden. Ett exempel skulle kunna vara Tyskland 

under  1930-talet  fram  till  Andra  världskriget:  att  förstå  att  människor  var  desperata  efter 

efterdyningarna av första världskriget och att det var bekvämt att skylla misären på något (judar 

tex). Att förstå de vanliga människorna som gick med på detta är således historisk empati. Exempel 

på historisk empati i Lgr11 är:  

Undervisningen ska bidra till insikt i att varje tids människor ska förstås utifrån sin tids villkor  

och värderingar.33 

Historiemedvetande är ett väl etablerat begrepp i inte minst historiedidaktisk forskning men även i 

Lgr11. I historieämnets syfte står det exempelvis: 

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

historiemedvetande  genom  kunskaper  om  det  förflutna.  Eleverna  ska  också  få  utveckla 

förståelse av nutiden samt förmåga att orientera sig inför framtiden.34

Historiemedvetande innebär alltså att  eleven genom att  veta  vad som hänt  i historien kan 

förstå nutiden och på något magiskt vis se in i framtiden.35

33 Skolverket. 2011. Läroplan, historia, ämnets syfte.

34 Skolverket. 2011. Läroplan, historia, ämnets syfte.
35 Karlsson, Klas-Göran. 2009. Historiedidaktik: begrepp, teori och analys, i Karlsson, Klas-Göran, Zander, Ulf. (red.).,  
Historien är nu – En introduktion till historiedidaktiken. 2. uppl. s. 47f 
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1.6. Avgränsningar

De avgränsningar som gjorts är för det första att jag håller mig inom Värmland (Karlstad), och för 

det  andra  lagt  fokus  på  arkiv-  och  museipedagoger  på  Arkivcentrum  Värmland  samt 

Värmlandsmuseet. Anledningen till att jag begränsat mig till Värmland är transportmöjligheter och 

möjligheten att snabbt få kontakt med informanterna. Jag har även lagt mitt fokus på arkiv- och 

museipedagoger därför att det är de som har mest kontakt med skolorna, och möjligtvis också en 

pedagogisk  utbildning,  vilket  även  gör  den  till  de  mest  lämpade  att  svara  på  frågor  angående 

samarbetet skola och arkiv/museer emellan. 
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2. Metod
I  metodavsnittet  presenteras  val  av  metod,  urval  av  intervjupersoner,  genomförande, 

databearbetning, forskningsetiska aspekter samt studiens reliabilitet och validitet (tillförlitlighet). 

Jag vill  i  min undersökning få svar  på hur samarbetet  mellan skola och arkiv/museum ser ut  i 

Värmland, föra en diskussion kring vilka möjligheter lokalhistoria tillför i historieundervisningen. 

För att söka svara på mina frågeställningar har jag därför valt att göra en kvalitativ undersökning 

där  jag  genomfört  intervjuer  med  arkiv-  och  museipedagoger  på  Arkivcentrum  Värmland  och 

Värmlands museum. Jag har valt dessa aktörer därför att jag vet att de arbetar med att förmedla 

lokalhistoria  till  skolor  i  Värmland.  Då  jag  inte  avsett  kvantifiera  de  resultat  jag  fått,  var  en 

kvalitativ undersökning det bättre valet. Jag ville alltså få en bredare förståelse av informanternas 

svar, något jag inte hade kommit åt på samma sätt i en kvantitativ studie.36 I en kvalitativ studie får 

forskaren inte några siffermässiga egenskaper och resultat av undersökningen, fokus ligger istället 

på orden och analys av svaren. Ann Kristin Larsen benämner kvalitativa data för mjuka data.37 Då 

mina frågeställningar är formulerade så att jag vill undersöka hur samarbetet mellan arkiv/museum 

och skola ser ut, samt hur arkiv-och museipedagogerna ser på sitt uppdrag, är en kvantitativ studie  

inte gynnsamt för just den här undersökningen. 

En kvalitativ intervju kan vara mer eller mindre strukturerad, men det som är gemensamt är att  

informanten formulerar sina egna svar på frågorna. I en strukturerad intervju är alla frågor skrivna 

och bestämda i förväg, och dessutom ställda i en fast ordningsföljd, som vid en kvantitativ studie.  

Det kan också finnas en matris för att föra protokoll på svaren. En ostrukturerad intervju innebär att  

det endast finns ett fåtal förkonstruerade frågor, men att den som intervjuar inte styr intervjun för 

mycket. Intervjumetoden jag valde är en halvstrukturerad intervju, vilket innebär att jag utgått från 

omkring fem förutbestämda frågor i en intervjuguide men kompletterat otydlighet och eventuella 

missförstånd med spontanare följdfrågor. Jag efterfrågade ett friare samtal med en halvstrukturerad 

intervju  där  informanten  ”gör  jobbet”,  det  vill  säga  svarar  fritt  och  ledigt  och  där  jag  ställer 

följdfrågor.  Då  jag  lät  informanten  tala  fritt  om  sitt  arbete  med  skolorna,  kom  det  fram  fler 

intressanta perspektiv och insikter som jag inte tidigare tänkt på. De frågor jag förberett hade jag 

med mig som guide, för att försäkra mig om att jag behandlat de ämnen som jag ville.38 Det var 

också viktigt för mig som relativt oerfaren forskare att ha en frågeguide så att jag kunde säkerställa 

36 Larsen, Ann Kristin. 2009. Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl. s. 27
37 Larsen. 2007. s. 26, samt, Bryman, Alan. 2011. Samhällsvetenskapliga metoder. 2. uppl. s. 340
38 Larsen. 2007. s. 83f
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att jag får ut det jag vill av intervjun och inte glömde något i den eventuella nervositeten som kan 

uppstå. Intervjufrågorna finnes i bilaga 1. 

Det är viktigt att jag som forskare/undersökare noga planerat och tänkt igenom mina intervjufrågor 

och formulerar mig på så sätt att frågeställningarna kan besvaras. Att ställa för komplicerade och 

invecklade frågor i en intervju kan göra att jag som undersökare/forskare får ett allt för kortfattat  

svar eller att informanter helt enkelt inte förstår frågan. Därför är det viktigt att jag frågat om en sak 

i  taget och noga övervägt  mina formuleringar. Larsen betonar också vikten av att inte använda 

facktermer om de inte förklaras noga i förväg. Uppsatsens kärna är lokalhistoria, och det är då en 

god ide att klargöra så att jag och informanten menar samma sak när vi båda talar om lokalhistoria. 

Därför var det viktigt att jag var uppmärksam på att förklara begreppet, samt säkerställa att vi talar 

om samma sak.39 En nackdel med halvstrukturerade strukturerade intervjuer är att jag riskerar att få 

olika svar på mina frågor, samt att människor associerar till olika saker. Det kan alltså vara så att 

informanterna förstått mina frågor på olika sätt. Jag har dock ändå fått svar på det jag frågat om. 

Då själva intervjusituationen kan vara spänd och ovan var det lönsamt att mjukstarta och värma upp 

informanten. Det är viktigt att informanten är trygg och att intervjun är en trivsam situation för att få  

så bra svar som möjligt. Ett sätt kan vara att inleda intervjun med ett skämt (skoja bara). Exempel 

på mjukstartande frågor kan vara frågor om utbildning, bakgrund, arbetslivserfarenhet och ålder. 

Den första frågan i min intervjuguide är således en inledande uppvärmningsfråga. Om informanten 

känner sig trygg är chansen att intervjun blir mycket mer givande, och risken att intervjun måste  

göras  om  är  mindre.  Under  intervjuerna  märkte  jag  att  informanterna  var  olika  bekväma  i 

intervjusituationen. Detta gjorde att det tog något längre tid att få genomtänkta svar på mina frågor  

från den informanten.  Intervjun är mitt ansvar som forskare, så det är jag som ska säkerställa att 

intervjun blir väl genomförd och att jag fått svar på frågeställningarna.40 

Det är också viktigt att en som forskare är noga med att inte ställa ledande frågor och undvika att 

informanterna svarar det de tror att jag vill höra. Därför försökte jag vara så öppen som möjligt så 

att informanterna inte kände någon press att svara det de tror att jag vill höra. Vid första kontakt via  

mail var jag noga med att inte få det att verka som att intervjun skulle vara ett korsförhör där jag 

skulle bedöma hur goda pedagoger de var eller liknande. Med andra ord så att jag som forskare inte 

39 Larsen. 2007. s. 86
40 Larsen. 2007. s. 87
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påverkar svaret.  Samtidigt  måste informanten få  tillfälle  och möjlighet  att tala  fritt  och ledigt i 

intervjusituationen, som även Bryman poängterar.41 

Urval

Jag har valt att intervjua pedagoger på Värmlands Museum och Arkivcentrum Värmland. Detta gör 

att urvalet blir smalt och att undersökningen blir begränsad till Värmland, samt kring dessa aktörer. 

Undersökningen  kan  inte  vara  generaliserade  för  hur  arbetet  mellan  arkiv/museum  och  skola 

fungerar annat än i Värmland. 

Säkerställande av data

Intervjuerna har spelats in på röstinspelning på en smartphone, och sedan omedelbart transkriberats 

och raderats från telefonen. Inspelning har skett därför att jag som intervjuare ska kunna fokusera på 

att lyssna och ta in, istället för att anteckna det informanten sagt. Då jag var intresserad av att veta 

vad informanterna säger och inte hur de säger det, var det inte nödvändigt att spela in på video eller  

film. Bryman poängterar dock att det kan vara obekvämt för den intervjuade att ha en mikrofon 

framför sig. 42 Men då vi lever i smartphone-eran är det troligt att mikrofonen i telefonen glöms bort 

och jag upplevde inte informanterna som nervösa på grund av telefonen.

Etiska aspekter

Etik är viktigt  i  en uppsats som denna. Detta på grund av att jag baserar min undersökning på 

intervjuer, och för att uppsatsens integritet och legitimitet ska bevaras. Inför intervjuerna har jag 

informerat pedagogerna om vad uppsatsen kommer att handla om, att de kommer att vara anonyma 

och att de får avbryta och dra sig ur närhelst de önskar. Jag har förhållit mig till 4 principer om 

forskningsetik. Dessa är informationskravet; att deltagare i undersökningen vet vad undersökningen 

behandlar och vet om att de får dra sig ur när de vill, samtyckeskravet där deltagarna godkänner att 

de är med undersökningen, Konfidentialitetskravet lovar deltagarna anonymitet, och nyttjandekravet  

vilket innebär att uppgifter som informanterna delar med sig inte används i kommersiellt bruk. 43 

Angående anonymitet kan det finnas en del svagheter med tanke på att antalet museipedagoger och 

arkivpedagoger är tämligen begränsat i Värmland. Det är alltså i praktiken inte svårt att ta reda på 

vilka informanterna är. Trots det och det faktum att deras namn, nummer och emailadress finns 

öppet för allmänheten har jag valt att göra dem så anonyma som möjligt. Jag nämner inga namn, 

41 Bryman. 2011. s. 415
42 Bryman. 2011. s. 428f 
43 Tivenius, Olle. 2015. Uppsatsens inre liv. s. 63
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och har valt att använda hen istället för han eller hon, det är trots allt inte viktigt om informanterna 

är kvinnor eller män. Bryman diskuterar anonymitet och menar att ”forskaren ska sträva efter att 

minimera konsekvenser för både undersökningsdeltagarna själva och för forskarens förhållningssätt 

till  deras  omgivning”.44 I  det  här  fallet  är  det  alltså  viktigt  att  informanternas trovärdighet  inte 

försämras eller att undersökningen får en negativ inverkan på dem eller deras arbete. För den som är 

bevandrad i Värmlands musei- och arkivliv är det lätt att ta reda på vilka informanterna är – de är 

trots allt offentliga personer som medvetet vill vara tillgängliga för skola och allmänhet. De är dock 

anonymiserade  på grund av  att  Sveriges  övriga  befolkning inte  på  en gång behöver  veta  vilka 

informanterna  är.  Jag  hävdar  dock  att  det  inte  är  någon  känslig,  eller  privat  information  som 

presenteras  i  resultatet  i  den  här  uppsatsen,45 men  att  det  inte  finns  något  skäl  att  nämna 

informanterna  vid  namn.  Där  informanterna  citeras  har  en  bearbetning  från  tal-  till  skriftspråk 

gjorts. Detta på grund av att citaten ska vara begripliga och greppbara även för läsaren. Det har inte 

gjorts några ändringar på själva innehållet eller meningarna i sig. Endast grammatik och ordföljd 

har korrigerats. 

Validitet och reliabilitet

För att säkerställa en hög validitet i min undersökning och uppsats är viktigt att jag samlar in data  

som är relevant för frågeställningarna. Bryman formulerar sig så att ”validitet handlar om att man 

observerar,  identifierar  och  mäter  det  man  avser  att  mäta”46.  Det  vill  säga  att  jag  formulerar 

intervjufrågor och så vidare så att jag kan besvara mina frågeställningar och mitt syfte. 

Då det bara är jag som kommer tolka materialet är det mindre risk för att det blir någon skillnad på  

analysen av resultatet, eller att någon kan komma att ändra resultatanalysen. Det har även endast 

varit jag som genomfört och transkriberat intervjuerna, vilket också gör att det inte är någon risk för 

att  tolkningen blir  annorlunda. Men samtidigt är det mina värderingar och tankar som påverkar 

analysen. Det kan alltså vara svårt att göra om undersökningen. Undersökningen kommer att kunna 

göras om, och jag tror att resultatet skulle vara väldigt likt det i den här uppsatsen. Det som är 

viktigt om undersökningen skulle göras om är att det görs på samma premisser. Det vill säga att det 

finns  arkiv-  och  museipedagoger  tillgängliga  och  att  det  finns  ett  samarbete  mellan  dessa  och 

skolan. Värmland är också ett av få län som har ett landsarkiv, vilket inte är självklart i andra län.  

Därmed inte sagt att samarbete mellan mindre aktörer och skolan inte förekommer mellan andra 

arkiv och museer. 

44 Bryman. 2011. s. 133
45 Bryman. 2011. s. 137
46 Bryman. 2011. s. 352
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3. Undersökningsdel 
Här presenterar jag de intervjuer jag gjort och diskuterar även det resultatet. För att göra resultatet 

överkomligt har jag valt att dela in det i två teman. Det första är ”Hur gör de?”, under vilken jag 

beskriver  hur  arbetet  med  skolor  ser  ut,  vad  det  finns  för  hinder  och  möjligheter  samt  hur 

pedagogerna skulle vilja utveckla sitt arbete. Det andra temat är ”Hur tänker de?”, där fokus ligger 

på  hur  pedagogerna  själva  ser  på  sitt  uppdrag  och  hur  de  motiverar  sitt  arbete  genom 

historiedidaktik och historiedidaktiska begrepp. 

För att söka svar på mina frågeställningar intervjuades en museipedagog och en arkivpedagog i 

Värmlands Län. Museipedagogen har arbetat vid museet som museipedagog i tio år, och är utbildad 

inom kulturvetenskap, men också inom etnologi, arkeologi och konsthistoria. Hen har alltså en bred 

kunskapsbas men ingen pedagogisk utbildning. Arkivpedagogen är utbildad högstadielärare i SO-

ämnen och hade jobbat vid Arkivcentrum Värmland i 42 år. Hen har en snävare utbildning men 

erfarenhet och en pedagogisk utbildning i grunden.

Då jag genomförde en semi-strukturerad intervju hade jag endast ett fåtal frågor, och informanterna 

svarade relativt fritt kring dessa. 

3.1 Hur gör de?

3.1.1. Hur gör Värmlands Museum?

Värmlands  Museum  är  beläget  på  Sandgrundsudden  i  centrala  Karlstad.  Två  stycken 

museipedagoger arbetar med att planera besök och kontakta skolor för samarbeten. De klasser 

som besöker museet är ofta låg- och mellanstadieklasser, delvis på grund av att forntidshistoria 

och närmiljöns historia ska behandlas i skolan under de åren. Museipedagogen menar att det 

passar väldigt väl  in att  besöka museet just  då.  Museipedagogen som varit  min informant 

lägger mycket fokus just på att eleverna som kommer till museet ska göra saker när de väl är 

där. Skapande och personligt engagemang ligger alltså väldigt nära i pedagogernas planering. 

Museet anordnar också med så kallade historieväskor som skolor kan låna och använda, och 

organiserar även stadsvandringar i Karlstad. 

I första hand är det skolor eller klasser som kommer hit och antingen besöker en utställning eller 

är här i ateljén och gör någonting med vår kostpedagog eller någon annan typ av workshop. Vi 

24



jobbar ganska mycket med att man inte bara ska komma hit och lyssna på någon som pratar i 45 

minuter utan att man först lyssnar och pratar men att man sen gör nånting.

Det är en dag då man är ute och träffar någon ny och ser något annat. Men en del har kanske 

aldrig varit här och för dem är det helt nytt och det det för ju med sig sina grejer då är det kanske 

mest  å  bara  sådär  upptäcka  den  här  platsen,  sen  har  man  kanske  inte  så  mycket  liksom 

diskutrymme i sitt huvud över till att ta in annat (ohörbart). 47 

Vad besöken innehåller beror på barnens ålder och vad museipedagogerna – ibland i samråd med 

lärare – planerat i förväg. Vad gäller de mindre barnen kommer klasser oftast till museet när det är  

forntidshistoria på schemat och museipedagogen anpassar då innehållet i besöket efter var klassen 

kommer ifrån, just för att göra det mer lokalt än allmänt. Detta gör att eleverna får ett personligt  

engagemang till  området.  Ett  avlägset kapitel  i  historien blir alltså mer begripligt.  För de äldre 

barnen, det vill säga högstadiet  och gymnasiet består besöken oftare av stadsvandringar och ett 

historiespel kallat ”Varning för utvandrare”48. Spelet består av fem karaktärer som på olika villkor 

vill ta sig till Amerika. Eleverna får då spela sig igenom deras liv fram till att de kliver på båten. Det  

är  utformat  så  att  det  kan  vara  extrema  orättvisor  mellan  karaktärerna,  något  som  enligt 

museipedagogen engagerar eleverna oerhört. Det finns dessutom ett tävlingsmoment, som även det 

engagerar och intresserar eleverna. Karaktärerna i sig är fiktiva, men baserar sig på människor och 

händelser i Värmland. 

Och så händer det saker i det här spelet som är så som livet är; att någon drabbas hårt och någon 

annan seglar på en räkmacka. Och det här griper tag i dem.49

Spelet går ut på att eleverna ska se att utvandringen till Amerika på 1800- och 1900-talet inte alltid  

resulterade i lyckliga berättelser och den amerikanska drömmen. Eleverna har dessutom ofta redan 

en  relation  till  detta  då  det  inte  är  ovanligt  att  de  haft  släktingar  som utvandrat.  Orättvisorna, 

tävlingsmomentet,  den  lokala  prägeln  och  elevernas  tidigare  kopplingar  är  självklara 

framgångsfaktorer.  Elevernas  personliga  engagemang  är  på  många  sätt  en  del  i  att  spelet  ska 

fungera. Pedagogen talar också till viss del om historisk empati även om hen inte nämner termen i  

sig. 

47  Museipedagog vid Värmlandsmuseum. 2017. Intervju 18 maj. 
48 Spelet baserar sig på utvandringen till Amerika under 1800 och tidigt 1900-tal, där eleverna med hjälp av 

”rekvisita” och föremål från museets samlingar får ta sig igenom spelet och tillslut hamna på båten till Amerika.  
Tanken är att det ska innefatta ett tävlingsmoment och en hel del orättvisor för att visa hur livet var för en 
utvandrande person. Koppling till de senaste årens flyktingström kan tyckas självklar. 

49  Museipedagog vid Värmlandsmuseum. 2017. Intervju 18 maj. 
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Vi ska ju ha både kvantitet och kvalitet så är det ju. Men att kunna räkna in många, det är viktigt  

liksom, och då måste vi jobba lite smart där. Att vi kan stötta lärare i deras arbete och ge dem 

det materialet som de behöver inför och för att följa upp, är kanske viktigare än att just vi fysiskt 

ska möta eleverna. För att vi liksom ska använda våra resurser så effektivt som möjligt.50

För att möta skolor och klasser även om de inte kan komma till museet arbetar museipedagogerna 

med att skicka material via mail och post och stötta lärare den vägen. Museipedagogen menar att 

det är viktigare att de får någon form av material från museet digitalt än ingenting alls. En del 

material  finns även tillgängligt  och öppet på Värmlands Museums hemsida.  Bland annat  gamla 

kartor över Karlstad och lärarhandledningar till stadsvandringar. Museipedagogen berättade också 

att hen och hens kollega undviker att åka ut till skolor, utan att det är bättre att skolor och klasser  

kommer till museet. Detta dels på grund av att utställningar och tillgång samlingar och lokaler finns 

på museet i Karlstad, men också för att det är mindre tidskrävande för museipedagogerna att bjuda 

in  klasser  än  att  åka  ut  till  länet.  På  grund av  bristen  på  resurser  anordnar  inte  museet  några 

långtgående  projekt  ute  i  skolorna  där  de  startar  upp  och  handleder  lärare  i  projektet. 

Museipedagogen menar att  det till  viss del  handlar om kvantitet  istället  för kvalitet.  Lägger  de 

mycket tid och fokus på att organisera ett projekt, försvinner tid till den stora massan, resultatet av 

detta blir alltså mer kvantitet än kvalitet. 

Vissa  har  varit  här  och  andra  inte  och  det  känns  ju  jätteviktigt  just  att  vi  får  hit  många 

skolklasser. Där når vi ju liksom tvärs över även till de som inte skulle komma hit annars. De  

som har föräldrar som kanske gör allt möjligt; [...] men de kanske aldrig har kommit hit till  

museet då får de i alla fall möjligheten att prova på. Sen är det inte säkert att de blir museitokiga 

men de har i alla fall fått chansen att upptäcka det. Och det är viktig.51

Museet har enligt museipedagogen ett antal stadgar och riktlinjer för att nå ut till fler, däribland 

unga och skolan. Museet är till för allmänheten, och till för att användas. Museipedagogen menar att  

skolan  är  en  del  av  allmänheten,  och  det  är  en  stor  del  av  deras  uppdrag  att  just  förmedla 

lokalhistoria. Inte nödvändigtvis bara för att förmedla kunskap och källor, utan också för att finnas 

tillgängligt för skolan som sådan och för att vara en upplevelse för elever. 

50  Museipedagog vid Värmlandsmuseum. 2017. Intervju 18 maj. 
51 Museipedagog vid Värmlandsmuseum. 2017. Intervju 18 maj. 
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Museipedagogen nämner en hel del hinder och begränsningar med samarbeten och besök. Bland 

annat är det finansiering av transport som sätter käppar i hjulet för att skolor ska besöka museet. 

Hen menar att museet ska vara ”hela Värmlands museum”52, och trots att det finns filialer i övriga 

länet som kan vara en mellanhand är det ofta långt till kommunerna. Hen menar också att det inte är 

självklart  att  skolor  kommer  bara  för  att  de  ligger  i  närheten  av  museet.  Vad  gäller 

informationsspridning satsar museet ofta på att kontakta rektorer och således bjuda in alla lärare i en  

kommun och årskurs exempelvis. Är det då inte lärarna själva som beslutar om att besöka museet 

kan det förekomma att besöket genomsyras av en motsträvighet, och är inte lärare positivt inställda 

smittar det av sig på elever. Många lärare har inte någon ”museivana” och tycker att besöket tar tid 

från den ordinarie undervisningen. Besöket får då inte den betydelse som förväntas eller planeras 

för. 

Kruxet är ju då att ju mer krut vi lägger på en klass desto färre klasser hinner vi med.  Det kan 

kännas jättelyxigt att göra något sånt där projekt man lägger mycket tid och mycket resurser på,  

på ganska få elever...samtidigt är det ju viktigt att att vi ska nå många.53

Att just nå ut till klasser och lärare är en svårighet som museet står inför. Museipedagogen menar att  

de ”basunerar ut allt de kan”54 om än med skiftande framgång. Lärare kan ibland höra av sig och ha 

önskemål angående besöken, men annars följer pedagogerna ett program annonseras bland annat på 

Värmlands Museums hemsida men också till rektorer och huvudmän. Lyckas de inte locka skolor 

till sig, eller upptäcker att det inte finns tid till besök på museet, skickar de gärna ut material och 

stöttar lärare på andra sätt. De undviker dock som sagt att åka ut till skolorna själva. De besök som 

klasser och skolor gör på museet omfattar oftast bara ett. Några längre projekt förekommer alltså 

inte. Det är dock något som pedagogen vill utveckla, att ha längre projekt och samarbeten under 

längre  tid.  Fokus  ligger  dock  på  att  nå  många.  Det  kan  dock  antas  att  för  att  högstadie-  och 

gymnasielärare ska se värdet i att lägga energi på ett samarbete behöver det vara under en längre 

period, inte bara under en dag. 

3.1.2. Hur gör Arkivcentrum Värmland?

Arkivcentrum Värmland huserar i det gamla folkskoleseminariet i Karlstad och här arbetar endast 

en  arkivpedagog  i  samråd  med arkivarier  och  liknande.  Arkivets  arbete  ser  lite  annorlunda  ut 

jämfört med museets. Man satsar mycket på att arkivet ska vara tillgängligt från förskoleklass till 

52 Museipedagog vid Värmlands Museum. 2017. Intervju 18 maj.
53 Museipedagog vid Värmlands Museum. 2017. Intervju 18 maj.
54 Museipedagog vid Värmlands Museum. 2017. Intervju 18 maj. 
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eftergymnasiala studier, något som museet inte arbetar med på ett så uttalat vis. Målet är att elever 

ska minnas arkivet i lågstadiet och sedan vilja komma tillbaka på gymnasiet och även senare. Det  

ska finnas en kontinuitet i besöken. Arkivet finns även tillgängligt för att ge generella tips när lärare  

har  funderingar  på  och  behöver  hjälp  med  lokalhistoriskt  arbete  i  skolan.  Själva  arbetet  med 

skolorna går även hos arkivet ut på att det ska göras, att det är själva upplevelsen som är viktigast. 

Arkivpedagogen menar är det viktigare att eleverna bara minns just upplevelsen som positiv än att 

de bevisar att de lärt sig mycket av besöket. Arkivpedagogen berättar om vad de kallar ”tidsresor” 

som genomförs i Mariebergsskogen och där barnen får agera brandoffer efter branden i Karlstad 

1865. Arkivpersonalen blir  således människor som barnen (brandoffren) både ska hjälpa och ta 

hjälp av. Innan själva tidsresan har läraren förberett klassen enligt arkivpedagogens instruktioner 

och anvisningar, något som hen menar är nödvändigt för att ”resan” ska vara lärorik och bli så bra 

som möjligt.

Vi har ju en ambition att nå ut ända från förskolan till eftergymnasiala studier. Då förstår man ju 

genast att man måste jobba på väldigt många olika sätt. [...]

Barn har inte upplevt det här tidigare. Det är nånting som är nytt för dem. Bara det här om när vi  

kanske  visar  dem  ett  arkivmagasin  för  att  de  ska  se  hur  det  ser  ut,  så  blir  dom  väldigt 

överraskade för dom har aldrig sett nåt liknande. Det finns ju inte någon annanstans egentligen.  

Genom en upplevelse; att få komma hit ger dem ett intryck. Men självklart styr vi inte bara upp 

det här utan vi gör ju faktiskt någonting med dem varje gång de kommer det är ju självklart.55 

De besök som genomförs på arkivet är inte i samma skapande stuk som museet med workshops och 

liknande, trots att upplevelsen och görandet även här är i fokus. Istället är det arkivpedagogen som 

håller i en lektion med vissa föremål och dokument. Upplevelsen kommer här in som central  i 

planeringen. Lektionen innebär oftast en källkritisk övning på föremålet eller dokumentet och den 

anpassas även efter var eleverna kommer ifrån. Arkiven har även material att erbjuda lärare, och 

allmänheten kan utan vidare begära ut dokument eller handlingar. Materialet som erbjuds lärare helt 

gratis finns på hemsidan tidsresan.se, en sida som lanserades för närmare tio år sedan och som finns 

för att göra arkivets handlingar och dokument tillgängliga för alla. Det finns även länkar till andra 

viktiga sidor och platser på internet. Det finns ett tydligt mål hos arkivet att nå ut till fler och mer  

specifikt till skolan. Vilket man gör genom att arbeta med digitalisering av arkivmaterial. 56 

55 Arkivpedagog vid Arkivcentrum Värmland. 2017. Intervju 22 maj. 
56 Arkivcentrum Värmland. I Tid och Rum – En Resa i Historien. Tidsresan.se. 
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För att ge elever och lärare en mer ingående upplevelse av arkivet och för att skolor lättare ska 

kunna ta del av Sveriges fantastiska kulturarv, konstruerar arkivet också projekt som helt genomförs 

på skolorna. Arkivpedagogen startar då upp projektet  genom att komma dit  och undervisa både 

lärare och elever samt distribuera material. Hen återkopplar även för att se att projektet fortskrider  

som planerat.  Tanken är att  skolorna ska kunna genomföra liknande projekt på egen hand med 

endast  nya  dokument  till  hjälp.  Arkivpedagogen  vittnar  om  att  det  fungerar  väldigt  bra  om 

”underarbetet” är välgjort. 

Oftast så åker jag dit i samband med att vi sätter igång ett projekt så är jag med. Så är det alltid,  

jag måste alltid vara med. Jag måste alltid visa mig, jag måste tala, måste introducera, måste ha 

lektioner. Ha lektioner både med lärare måste informeras om det här. Elever måste jag få kontakt 

med, jag måste tala för det (projektet) på olika sätt.57 

Både museum och arkiv är med på att nivån inte får bli för hög varken på besöket eller på det 

material  som skickas  ut.  Glappet  får  alltså  inte  vara  för  stort.  Arkivpedagogen berättar  att  hen 

brukar träffa både klass och lärare innan ett längre projekt, delvis för att stämma av innehållet men 

också svårighetsgraden. Då arkivpedagogen är högstadielärare i grunden finns det en del vana att i 

undervisa och kanske framförallt erfarenhet om vad som fungerar med barn. 

Men så sitter det då lärare, som jag fått kontakt med senare efteråt, som har arbetat jättemycket  

med branden (stadsbranden 1864 i Karlstad) som inte känner till oss, och som inte har fått det 

här  (program  och  lektioner  om  branden)  heller.  Och  så  säger  jag:  ”se  här,  det  här  var 

programmet som jag hade då.” Och så säger dom: ”det här hade jag ingen aning om...och vi 

känner inte till er heller.”.58

Arkivpedagogen menade även att det är att få ut information som är den största svårigheten i hens 

arbete. De allra flesta som vill besöka arkivet kan göra det, men det krävs givetvis ett mått av 

engagemang hos lärarna så att de är villiga att starta upp och fortsätta längre projekt och besök. Men 

det  händer  att  arkivpedagogen  planerar  och  lägger  ner  tid  på  projekt  där  reklamen  och 

informationen inte går ut ordentligt, och att arbetet då är förgäves. Hen vittnar om att det händer att 

historielärare i länet varken vet om att arkivet finns eller att det finns en guldgruva av källor och 

föremål att tillgå. 

57 Arkivpedagog vid Arkivcentrum Värmland. 2017. intervju 22 maj. 
58 Arkivpedagog vid Arkivcentrum Värmland. 2017. Intervju 22 maj.
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Man är som ett forum idag för väldigt mycket på ett museum. Ett arkiv är inte på samma sätt; där 

har  man  mängder  av  historiskt  material  i  handskriven  form  och  i  tryckt  form.  Det  är 

utgångsläget. Och det materialet ska man på nåt sätt få allmänheten intresserad av.59

Samtidigt menar hen att de flesta lärare som utbildas vid Karlstads Universitet har en bra kontakt 

med arkivet och ofta har skrivit en och en annan uppsats baserat på originalkällor. Där ser hen en 

tydlig skillnad jämfört med lärare som är äldre eller är utbildade vid annan ort. Arkivpedagogen 

menar  också  att  arkivet  inte  är  på  samma  nivå  som  museum  vad  gäller  marknadsföring  och 

förmedling till  allmänheten. Hen menar att  museum är ett forum, och att  det är  mer öppet och 

tillgängligt än arkivet. 

Hen tycker alltså att arkivet står inför en utmaning där. Att göra det attraktivt för allmänheten att  

komma dit, och inte minst attraktivt för skolan. Förmedling av arkivets tillgångar är en del i arbetet 

för arkivarie och för arkivpedagogen. Hen menar också att i och med att arkivet blir mer och mer 

digitaliserat och tillgängligt för alla på nätet så ökar också betydelsen av arkivet.  Det faktum att 

läroplanen (LGR 11) värderar källkritik och källor så högt gör också att arkivet märker att kontakten 

med skolor ökar. 

3.2 Hur tänker de? 

3.2.1. Hur tänker museipedagogen? 

Vi har ju alltid alltså, läroplanen måste vi alltid ha...för  vi  tänker så här att  det är så himla 

mycket som ska hinnas med i skolan, och ska man också hinna att mäkta och orka och ens vilja  

försöka ta sig tid att komma hit så tänker vi att det måste vara så att besöket här gör att man  

liksom kan göra en check på några grejer i läroplanen60

När museet planerar skolornas besök gör de det i enlighet med läroplanen och de mål som finns där. 

Museipedagogen poängterar att ett besök hos dem tar så pass mycket undervisningstid och pengar 

att det måste vara ett tillfälle att checka av mål i läroplanen. Annars skulle inte skolor bemöda sig 

om att komma dit. Hen menar dock även att detta ibland är ett hinder därför ”att om det inte står på 

pappret så är det inte viktigt”61.  Det vill säga att lärare inte planerar in besök när de behandlar 

exempelvis  industrialismen  därför  att  det  inte  är  givet  att  det  lokala  eller  originalkällor  ska 

59 Arkivpedagog vid Arkivcentrum Värmland. 2017. Intervju 22 maj.
60 Museipedagog vid Värmlands museum. 2017. Intervju 18 maj. 
61 Museipedagog vid Värmlands museum. 2017. Intervju 18 maj. 
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behandlas i det momentet, och därmed anses inte museet vara en resurs. Här brister inte minst lärare 

i att vidga sin undervisning och se att museet kan vara en resurs i andra situationer än när det ska 

undervisas i forntidshistoria. Traditioner och läroböcker tycks styra lärare så pass mycket att de inte 

ser möjligheterna med att utveckla innehållet in sin undervisning och arbeta med lokalhistoria. Trots 

att  detta kan ske tillsammans med museet (och arkivet)  och på så vis  spara tid,  samtidigt  som 

intresset hos eleverna höjs. 

Så har jag liksom trott att man liksom självklart drar de parallellerna och det har jag väl märkt  

att elever inte gör lika lätt och snabbt och självklart som jag trodde. Å att när man pratat med  

lärare så har dom också sagt det att: ”det här får vi prata mer om när vi kommer till skolan”.62

När museipedagogen berättar  om spelet  ”Varning för  utvandrare”  nämner hen att  spelets  tema, 

migration, enkelt går att koppla till migration och flyktingar idag. Men hen menar också att eleverna  

inte förstår den kopplingen, så som hen trodde att de skulle göra. Trots att läroplanen är tydlig med 

att historiemedvetande ska vara en del av undervisningen förstår alltså eleverna inte den kopplingen 

som museipedagogen talar om. Spelet är en bra övning i det: att förstå nuet och förberedas för 

framtiden genom att veta då-et, det är dock oklart om lärarna verkligen ”pratar mer om det här”63 

när de kommer tillbaka till klassrummet. 

Gång efter annan nämner museipedagogen att det de planerar för klasser som kommer på besök går 

ut på att eleverna ska göra någonting. I detta görande finns även tankar om personligt engagemang 

hos eleverna, historisk empati och historiemedvetande, även om hen inte uttrycker sig i de exakta 

termerna.  Personligt  engagemang  kommer  in  med det  lokalhistoriska  perspektivet  när  eleverna 

kommer  och  besöker  museet  eller  går  en  stadsvandring  i  Karlstad.  Stadsvandringen  är  dock 

beroende  av  att  eleverna  kommer  från  Karlstad,  inte  från  kommunerna  i  länet.  Det  personliga 

engagemanget kommer också in när eleven får skapa något själv. Exempelvis genom att spela det 

lokalhistoriska spelet, där de får ta beslut som påverkar karaktären och spelets utgång, eller när de 

får vara kreativa på andra sätt. Museipedagogen berättar också att även de eleverna inledningsvis 

visar ett motstånd mot museibesöket och aktiviteterna snabbt får en annan inställning. Även de blir 

intresserade och visar engagemang när aktiviteterna väl kommer igång.

Högstadie och gymnasieklasser som besöker museet spelar ofta spelet ”Varning för utvandrare”, 

vilket handlar om migration till Amerika under mitten av 1800-talet. I spelet får eleverna chansen 

62 Museipedagog vid Värmlands museum. 2017. Intervju 18 maj. 
63 Museipedagog vid Värmlands Museum. 2017. Intervju 18 maj. 
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att fördjupa både sin historiska empati och sitt historiemedvetande i och med att de får sätta sig in i 

karaktärernas  liv.  Eftersom  de  får  kontrollen  över  dessa  människors  liv,  som  baserar  sig  på 

värmlänningar och Värmland under 1800-talet,  får  de på ett bra sätt  kunskap och  förståelse för 

varför så många svenskar lämnade sitt hemland för Amerika. Detta historiska skeende kan, som 

museipedagogen menar, lätt kopplas till dagens migranter och deras situation. Då det kan vara svårt 

för unga i Sverige att förstå dessa människor och deras livsvillkor, skulle ett spel som detta kunna 

underlätta för lärare i undervisningen om detta område. Det finns alltså möjlighet att fördjupa både 

historiemedvetande och historisk empati i och med besök på museet. 

3.2.2. Hur tänker arkivpedagogen?

När det gäller läroplan planerar arkivpedagogen inte sina lektioner utifrån just den, utan fokuset, 

ofta  källor och källkritik,  är  såpass uppenbart  i  läroplanen att  det  inte behövs.  Arkivpedagogen 

använder dock lokala källor när hen planerar besöken. När det gäller låg- och mellanstadiet finns 

lokal och närhistoria med i läroplanen mer explicit. Arkivpedagogen menar också att i och med Lgr 

11 har arkivets betydelse för just det centrala innehållet källor och källkritik, ökat och därmed även 

klassernas besök. 

Till  skillnad från museet som betonar vikten av att  besöket  måste vara ”värt”  för lärare menar 

arkivet att det är upplevelsen i sig som är betydelsefull. Även om lokalhistoria inte är i fokus i Lgr 

11 är det fortfarande lokala källor som arkivet använder i sitt arbete med skolorna. Arkivpedagogen 

vittnar om att eleverna tycker att det är spännande och roligt när de får se dokument och föremål 

som är lokala och det blir en upplevelse i sig. Att det ska vara roligt och minnesvärt att komma till 

arkivet är viktigt för arkivpedagogen och det genomsyrar egentligen hela hens arbete. Den lokala 

prägeln, nöjet och upplevelsen gör att eleverna får ett personligt engagemang till det som behandlas 

på arkivlektionen, vilket i sin tur gör eleverna intresserade och mottagliga för lärande. Även de 

elever  som  tidigt  visar  att  de  inte  är  motiverade  eller  intresserade  blir  tillslut  det,  något 

arkivpedagogen menar är tack vare ämnet i sig (lokalhistoria) och för att hen själv är så intresserad 

av ämnet och visar det väldigt tydligt. 

Det får inte vara för svåra handstil och det får inte vara svårläst på nåt sätt utan det måste man 

parera alltså. Så att de väl känner att de klarar av det. Det är jätteviktigt att inte börja med för  

svåra saker. 64

64 Arkivpedagog vid Arkivcentrum Värmland. 2017. Intervju 22 maj. 
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Likväl  som museipedagogen menar  att  nivån inte  får  bli  för  hög på museibesöket  menar  även 

arkivpedagogen det. Det är ingen ide att ha en lektion om inte eleverna är mottagliga för lärande, 

det vill säga om nivån är för hög och de inte förstår vad som pågår. Arkivbesöket får inte heller bli  

för styrt. Det måste finnas en frihet för eleverna att vara kreativa och tänka fritt. 

Även arkivpedagogen nämner fenomen liknande historisk empati och historiemedvetande, och en 

viss medvetenhet kring dem finns. Det är tydligt att hen vill att elverna som kommer på besök ska 

fördjupa dessa förmågor i  och med upplevelsen och de föremål och dokument som diskuteras. 

Genom att få undervisning kring ett lokalhistoriskt föremål kan eleverna få möjlighet att försöka 

förstå  hur  och varför  människor i  historien  agerat  som de  gjort.  Begreppen är  inbakade i  hela 

vistelsen på ett annat sätt än på museet. Att koppla ett historiskt föremål och dess betydelse till  

samtiden är något som arkivpedagogen gör varje gång hen håller i en lektion. 

Tydligast går detta att se i de så kallade tidsresor som arkivet anordnar för yngre barn. I dessa får 

eleverna  på  ett  konkret  sätt  fördjupa  sin historiska  empati  och  historiemedvetande eftersom de 

själva är en del av ”tidsresan”. De får träffa människor från historien, som dessutom kommer från 

deras  egna hemstad,  och  även interagera  med dem. Trots  att  dessa personer  är  fiktiva  och det 

egentligen är en lek, blir mötet en viktig upplevelse för dessa elever. Att möta historiska människor 

och  få  fråga  och  tala  med  dem  ger  även  eleverna,  utöver  fördjupad  historisk  empati  och 

historiemedvetande  även  ett  personligt  engagemang.  Det  kommer  vara  något  eleverna  inte 

glömmer. Görande är även här centralt i besöket. 

4. Diskussion och slutsats
Tesen uppsatsen vilar  på är att  lokalhistoria gör att elever blir intresserade och att lokalhistoria 

tillsammans med learning-by-doing och upplevelsebaserat lärande är en självklar framgångsfaktor. 

33



Detta stöds av både tidigare forskning och undersökningen som presenteras i den här uppsatsen. 

Båda pedagogerna pekar gång på gång på att det är görandet och upplevelsen som är viktigast i 

arbetet. 

Hultman skriver i sin uppsats är pedagoger i skolan och pedagoger på museet eller i arkivet ofta ute 

efter  olika  saker  och  att  det  kan  vara  ett  hinder  i  arbetet.  Detta  visas  till  viss  del  även  min 

undersökning. Hultman menar att skolans pedagoger ofta är ute efter att bedöma eleverna och se till  

att de gör rätt.65 Pedagoger på museet och i arkivet vill hellre se ett intresse hos eleverna och att det  

blir en upplevelse för dem. Pedagogernas inställning skulle kunna göra att eleverna inte känner sig 

granskade, något som i sin tur kan göra att de slappnar av och fokuserar på att ha roligt mer än att  

”leta” efter det som läraren vill åt. Att eleverna får en bra upplevelse när de besöker museet eller  

arkivet kan alltså bero på att de inte blir bedömda av den som håller i lektionen. Det är egentligen 

inte  underligt  att  elever  blir  intresserade  av  någonting  när  de  uppfattar  kravet  som  lägre. 

Arkivpedagogen menar dessutom i enlighet med Dewey att det måste finnas en frihet i de aktiviteter  

och  uppgifter  som  arkivet  erbjuder.66 Om  uppgiften  är  för  stängd  stävjas deras  intresse  och 

motivation.  Av  egen  erfarenhet,  dels  från  min  egna  skolgång  samt  vid  arbete  och  praktik  på 

gymnasiet, vet en att uppgifter och projekt som lärare planerar ofta är onödigt stängda. I den mening 

att elevernas resultat ska se ut på samma sätt och följa samma mönster. Undersökningen och den 

tidigare forskningen pekar på att det är lönsamt att eleverna får möjligheten att vara kreativa med 

materialet. Även om elever tidigare haft en negativ inställning till ämnet innan kommer även de 

tycka att arbete med lokalhistoria i arkiv och museum är intressant och roligt. 

Pedagogernas  allmänna  inställning  till  sitt  yrke  och  till  lokalhistoria  skiljer  sig  åt,  vilket  inte 

nödvändigtvis påverkar klassernas besök, men det  märktes i  min undersökning. Båda menar att 

eleverna blir mycket intresserade när de kommer på besök, men arkivpedagogen menar att det kan 

bero på att det är något nytt för dem och för att hen själv är så väldigt intresserad av lokalhistoria 

och av föremålen hen undervisar. Hen planerar och anpassar alla lektioner efter klass och var de 

kommer ifrån. Hen påpekade att det är viktigt att hen gör just det, för att eleverna ska ha ett så bra 

minne av arkivet som möjligt. Museipedagogen visade inte samma entusiasm för lokalhistoria i sig, 

och anpassar inte uttryckligen materialet så som arkivpedagogen gör. Detta kan dels ha att göra med 

att Arkivpedagogen är från Värmland och själv har ett personligt engagemang till de föremål och 

dokument hen använder. Medan museipedagogen inte har samma naturliga koppling till föremålen 

65 Hultman. 2012. 
66 Arkivpedagog vid Arkivcentrum Värmland. 2017. Intervju 22 maj. 
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och Värmland i stort. 

Utbildning kan också påverka deras syn på yrket och hur de uppfattar sitt uppdrag. Museipedagogen 

har  ingen  pedagogisk  utbildning,  utan  är  istället  utbildad  inom  museologi  och  kultur. 

Arkivpedagogen  å  andra  sidan  har  en  högstadielärarutbildning  i  grunden.  Arkivpedagogen  har 

utöver detta arbetat på arkivet i 42 år och museipedagogen i tio år. Att arkivpedagogen har lång 

erfarenhet och även erfarenhet av att  undervisa barn i skolan gör att hen är van vid planering, 

förtrogen med läroplanen och att hantera barn och ungdomar. Som visas i avsnittet om tidigare 

forskning påpekar Losman att det är viktigt att arkiv eller museipersonal har förmågan att jobba 

med människor och förmågan att hitta på och planera projekt, för att ett samarbete mellan skola och 

arkiv/museum  ska  fungera.67 Detta  skulle  i  så  fall  betyda  att  arkivpedagogen  är  något  bättre 

förberedd för arbete med barn och unga i och med hens utbildning och erfarenhet. 

De hinder och begränsningar som återfinns  i  den tidigare forskningen framkommer även i  min 

undersökning. Finansiering av transport och att få ut information till skolor är det som pedagogerna 

anser hindrar samarbete mest. Undantaget är det som Bergsland tar upp om att det kan vara svårt för 

lärare och pedagoger  på arkiv/museum att  komma överens  om hur upplägget  ska vara,  och att 

glappet  mellan  arkiv/museum och  klassrum blir  för  stort.68 Istället  visar  min  undersökning  att 

lärarna, enligt pedagoger på arkiv/museum, har stor tillit till dem och låter dem sköta sitt arbete när 

klasser kommer på besök. Dessutom visar min undersökning att museerna och arkiven behandlar 

områden och perspektiv som lärare i allmänhet inte gör. Lärare ser alltså arkiven och museerna som 

en resurs överlag. Men det ligger, precis som Bergsland och Lindström & Lindblad menar, mycket 

på lärare och pedagoger som individer när det kommer till om ett samarbete ska till.69 Både lärare 

och arkiv- eller museipedagoger behöver vara intresserade för att det ska fungera. 

I det material som arkiv- och museipedagogen tar fram blir det en del regionalhistoria. Detta därför 

att Värmland är relativt homogent, och människor från olika håll i länet identifierar sig ofta som 

Värmlänningar.  Därför  kan  det  trots  allt  gynnsamt  att  använda  regionalhistoria.  Men,  oftast 

anpassas materialet som pedagogerna tar fram efter var eleverna kommer ifrån, och inte minst på 

arkivet så läggs det ner väldigt mycket tid på att just hitta lokala, ibland extremt lokala, material. De 

mest lokala materialen är de som väcker mest intresse hos eleverna mycket därför att det finns ett 

67 Losman. 1997. s. 21ff
68 Bergsland. 2003. Nr 4/03

69 Bergsland. 2003. Nr 4/03. Samt, Lindström & Lindblad. 2012. 
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personligt engagemang.  Undersökningen visar också att resultatet av samarbetet mellan skola och 

arkiv/museum blir bäst när elever får komma till arkivet eller museet. Detta därför att det kan vara 

svårt att transportera ömtåliga historiska föremål och dokument, samt att det blir en upplevelse att 

vistas på en annan plats än i klassrummet. Även detta kan kopplas till Dewey och upplevelsebaserat  

lärande: att åka till arkivet och läsa en originalkälla som behandlar en historisk händelse hellre än 

att läsa om händelsen i läroboken. 

Ur ett interkulturellt perspektiv kan det råda tvivel om om vilken betydelse lokalhistoria kan ha för 

elever  som  inte  har  någon  egentlig  koppling  till  den  lokala  orten.  Varken  arkiv-  eller 

museipedagogen  nämner  dock  detta  som  något  problem,  de  vittnar  om  att  alla  elever  blir 

intresserade oavsett. Hultman talar om en transnationell lokalhistoria som han menar kan anpassas 

till  multikulturella  klasser.  Undervisningen  i  lokalhistoria  kan  istället  kopplas  till  föräldraras 

födelseort eller liknande utanför regionen.70 Men, arkivpedagogen påpekar också att elever som är 

uppvuxna i ett annat land än Sverige ofta är extra nyfikna på historien om Värmland.71 

Samarbete mellan skola och arkiv/museum kan inte bara vara ett intressehöjande moment,  men 

även en väg för att utveckla den egna undervisningen. Det är tidskrävande att modifiera och ändra 

på ett etablerat undervisningssätt, men eftersom arkiven och museerna har resurser för att hjälpa och  

handleda  lärare  i  lokalhistoriskt  arbete  går  det  att  utveckla  undervisningen utan  att  det  tar  för 

mycket tid. Om resultatet även är att elever får upp intresset för sin närmiljös historia och inte minst 

för arkiv/museum finns det inget att förlora. Lokalhistoria må vara nedprioriterat i läroplanen men 

det är en del av det svenska kulturarvet. Att samarbeta skola och arkiv/museum emellan kan också 

bidra till bevarandet av historiska miljöer och inte minst säkerställande av att museer och arkiv får  

fortsätta att finnas. Arkiv- och museipedagoger har ett stort ansvar i detta. 

Görandet och upplevelsen som pedagogerna pratar om behöver inte vara isolerade till  besök på 

arkivet eller museet. Det är möjligt att göra liknande övningar och aktiviteter som arkiv/museum 

gör i ett vanligt klassrum. Att använda en gammal bild från orten eller ha en källkritisk övning på en 

lokal tidningsartikel kan också öka intressegraden hos eleverna. Bara att göra undervisningen mer 

personlig  eller  mer  engagerande  skulle  kunna  göra  att  elever  får  ett  bättre  minne  av 

historieundervisningen vilket i sin tur innebär att synen på historieämnet och dess meningsfullhet 

kan öka.

70 Hultman. 2012. s. 201f
71 Arkivpedagog vid Arkivcentrum Värmland. 2017. Intervju maj 22. 
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Slutsatsen är att upplevelsebaserat lärande, som Dewey förespråkar, tillsammans lokalhistoria är bra 

för historieämnet. Det ska vara en upplevelse att lära sig historia, inte dammigt och tråkigt. Ett nytt  

tankesätt behövs för att ämnet ska hålla sin status som kärnämne på gymnasiet. Detta tankesätt är 

lokalhistoria. Arkiven/museernas och skolorna behöver dock hjälpas åt för att kontakta varandra så 

att  informationen  kan  komma  ut.  Men  lyckas  kommunikationen  finns  alla  möjligheter  till 

utveckling av historieämnets innehåll  och elevernas ökade intresse.  Trots att lärares arbetsbörda 

ökar behöver de också anstränga sig med att göra undervisningen personlig för eleverna. Att göra 

undervisningen  mer  lokal  behöver  inte  vara  mer  tidskrävande  än  att  göra  undervisningen  mer 

global. Arkiven och museerna finns till för att användas och hjälper mer än gärna till - som min 

undersökning även visar. Lärare och andra pedagoger borde kanske utbyta idéer oftare och vara mer 

transparenta mot varandra; utnyttja de resurser som finns för att göra undervisningen så bra och 

meningsfull som möjligt för eleverna. Det ska vara och är roligt att lära sig om historia!
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Hur arbetar ni med skolor i Värmland nu?

Hur fungerar kontakten? Bjuder ni in skolor eller kontaktar de er?

Hur blir ni bemötta av skolor, elever och lärare?

Hur vill ni utveckla samarbetet?

Vad finns det för hinder i ett samarbete?

Använder ni läroplanen när ni planerar besök och projekt?

Tycker  ni  att  ni  har  ett  ansvar  eller  uppdrag  att  förmedla  lokalhistoriska  källor  till  skolor  i 

Värmland?

41


	1. Inledning
	1.1. Historien om lokalhistoria 
	1.2. Problemformulering
	1.3. Syfte och frågeställningar
	1.4. Tidigare forskning
	1.5. Teoretisk utgångspunkt 
	1.6. Avgränsningar

	2. Metod
	3. Undersökningsdel 
	3.1 Hur gör de?
	3.1.1. Hur gör Värmlands Museum?
	3.1.2. Hur gör Arkivcentrum Värmland?

	3.2 Hur tänker de? 
	3.2.1. Hur tänker museipedagogen? 
	3.2.2. Hur tänker arkivpedagogen?


	4. Diskussion och slutsats
	Referenser
	Bilagor

