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Abstract 

The purpose of this essay is to illustrate, by using history didactic concepts and the history of 

timber rafting on the Klarälv, the role of local history in school context. To achieve my aim 

and to broaden the essay four teachers were interviewed and a survey was conducted among 

high school pupils. The information on the subject has been gathered through literature on 

timber rafting and by an interview with a raft man. Literature was also used for obtaining 

information regarding history didactics. 

 

Through Värmland flows the longest river in Sweden, Klarälven, which for over 400 years 

was used for the transportation of timber. The extensive work that was timber rafting, affected 

all of Sweden and vice versa. It gave rise to work opportunities and created a growing ground 

for industry along the river. Preserved memories of log-floating tell of a bygone era which 

mustn't be lost. The task of schools is to pass this knowledge on to future generations in order 

to preserve the history of an important part of the Swedish cultural heritage. 

 

The result shows that timber rafting isn't paid much attention during history classes in school. 

Since history is such a broad subject, some things are considered too narrow to be properly 

introduced. The history subject is the largest of the SO subjects due to its permeating nature, 

and by furthering the cross-subject cooperation students are aided in their cognitive 

development as they should compare and analyse from four perspectives rather than one. As 

well, teachers consider themselves having a greater freedom in grading when combining the 

four SO subjects. Local history represents only a small part of the total education, but is ought 

to be paid greater attention as it provides the students with a greater ability to see patterns on a 

global level.  
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1. Inledning 

Minnet av en svunnen tid måste bevaras. Flottningen är ett sådant minne, då den under flera 

århundraden var en viktig del av Sveriges ekonomiska och industriella utveckling. Denna del 

av vårt förgångna måste bevaras, de gamla arbetarna som en gång arbetade inom denna näring 

finns snart inte kvar för att berätta om sina insatser. Det vore synd om alla gamla berättelser 

och flottningens historia inte fanns kvar att läsa om.  

 

Vad vet egentligen dagens ungdomar om ord som rännor, varpspel och lustenbåtar?  Jag anser 

att det är viktigt att de får en inblick i flottningens del av historien. Vilken vikt den hade för 

den industriella utvecklingen inte bara i Sverige utan även utomlands.  

Flottningen var en mångfacetterad verksamhet där många delar behövdes för att få allt att 

fungera. Det var ett slitsamt arbete att vara flottare och enda sättet att idag berätta om det är 

genom bilder och berättelser från gamla arbetare. Att berätta om flottningen är en bra grund 

för att sedan fortsätta berätta om Sveriges industriella utveckling och hur allt hänger samman 

under 1700-och 1800-talet.  

  

Många ser idag flottningen och dess berättelser som underhållning, men man får inte glömma 

vilken viktig del den har spelat för lokalhistorian i de områden där det flottades.  Kunskapen 

om flottningen som jag nämnde innan ger oss en fördjupad kunskap om hur 

industrialiseringen av Sverige sett ut och ger även en bild av hur samhället såg ut och 

utvecklades. Flottningen följde samhällets utveckling och vise versa. Rationaliseringarna 

inom flottningen påverkade även Klarälvens närsamhällen i hög grad genom minskade 

arbetstillfällen.  

 

Det har flottats miljontals stockar på Klarälven och vi kan än idag se spår av det. Jag tycker 

det är mitt ansvar och min skyldighet att berätta för mina blivande elever om det kulturarv 

som finns runt oss. På så sätt kan de bevara minnet av detta arv och de kan i sin tur sprida 

kunskapen vidare till kommande generationer.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Arbetets syfte är att belysa lokalhistorians roll i ett skolsammanhang med hjälp av 

historiedidaktiska begrepp och med historien om flottningen på Klarälven som typfall. För att 

uppnå syftet ställer jag följande forskningsfrågor till undersökningen: 

¤ Vad har flottningen för roll i historieundervisningen?  

¤ Använder sig lärarna av det utbud som erbjuds när det gäller lokalhistoria? 

 

1.2 Metod och avgränsning 

Uppsatsen är både en intervju- och litteraturstudie. Intervjuer har skett med fyra lärare som är 

verksamma i klarälvdalen och litteratur om Klarälven och dess transporter har studerats. 

Någon tidsperiod angående flottningen har inte varit aktuell då djupare analyser inte 

förekommit. De lärare som intervjuades valdes ut genom att titta på vilka klasser och kurser 

de undervisade i. De intervjuade lärarna är alla SO-lärare (SO = samhällsorientering, det vill 

säga ämnena geografi/historia/religion/samhällskunskap), och för att få en konkretiserad bild 

av högstadiet valdes även lärarna ut efter detta. Intervjuerna genomfördes separat med fasta 

frågor och spelades in och sammanställdes senare.  Valet av att intervjua fyra lärare var en 

tidsaspekt. Materialet som framkom analyserades och jämfördes. För att få svar på några teser 

intervjuades en man som under 30 år arbetade som flottare på Klarälven. De teser som skulle 

besvaras var att flottningen i den litteratur som finns var något skönmålad och några aspekter 

av flottningen utelämnats, även begrepp behövde förklaras då detta saknas i litteraturen som 

finns tillgänglig.  

 

För att få en bild av vad ungdomar idag vet om flottningen och dess historia genomfördes en 

enkätundersökning. Denna undersökning gjordes på en högstadieskola som ligger invid 

Klarälven, i ett samhälle där timmerflottning en gång var ett inslag i vardagen. 

Enkätundersökning ger ett snabbt resultat, även tidsaspekten måste tas med i beräkningen 

inför sammanställningen. Högstadiet valdes också av den anledningen att eleverna på 

mellanstadiet skall gå igenom Sveriges historia och lokalhistoria. Genom enkäten kunde jag få 

en inblick i vad de gått igenom i sin lokalhistoria.  

 

Några jämförelser mellan olika transportsätt eller jämförelser mellan Klarälven och andra 

älvar som varit flottleder i Sverige förekommer inte i denna uppsats. En kvalitativ metod med 

hermeneutiska inslag kommer att användas för att få en inblick och förståelse i hur det var när 
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flottningen ägde rum. Denna metod har varit den mest optimala för denna undersökning ur ett 

materialperspektiv och för att få en bredd. 

 

1.3 Forskningsläge 

Det finns inga tidigare arbeten som jag stött på som behandlat frågan om flottningens roll i 

historieundervisningen. Detta har gjort att jag valt att fokusera mycket på flottningsarbetet 

som sådant i uppsatsens bakgrund. Det som berörs i uppsatssammanhang är flottningens 

påverkan på miljön.  Kunskapen om flottningens företeelse är av vikt då den spelat en stor roll 

i Sveriges historia och det är inte många som idag har insikt i detta. Undersökningen får ett 

nyhetsvärde då det inte förekommit tidigare forskningar och även ett teoretiskt värde 

framkommer då undersökningen går att använda i jämförelse med andra flottleder i Sverige. 

Andra flottleder som det finns forskningar om är ”Flottningens förändrade villkor” som 

handlar om Indalsälven och Ljungan som Erik Nilson skrivet och ”Flottningen, vattendrag, 

arbetet och berättelserna” som tar upp norra delen av Sverige som redaktörerna Erik 

Törnlund och Lars Östlund skrivit. Inom lokalhistoriskforskning finns det flera tidigare 

forskningar att titta på jag valde en från Linköpings universitet som Emma Andersson och 

Sandra Andersson skrivit om Lokalhistoria- ett arbetssätt för att få elever intresserade av 

historia. Lokalhistoria behandlar ett begränsat område till exempel en stad, by eller socken. 

 

1.4 Källor och källkritik 

För att få svar på mina frågor har jag förutom intervjuer använt mig av litteratur och 

dokumentation som handlar om Klarälven och dess transporter. Den mesta litteraturen och 

dokumentationer är sekundära källor men det finns mycket fakta att hämta i dessa. Det ses 

ofta som en svaghet att använda sekundära källor men då många olika källor har jämförts och 

haft likvärdiga fakta anser jag dem trovärdiga. En svaghet som även testats är den skönmålade 

bilden av flottningen som genom en intervju besvarats och förstärkts.  

 

De sekundära källorna som använts är ”Ett yrke på utdöende- flottare på Klarälven” som är 

en redogörelse ur ett ekonomiskt-historiskt perspektiv av Per-Owe Söderkvist. En 

litteraturkälla som varit till stor hjälp och även varit en stor inspiration i uppsatsen, har varit 

den gamle flottningschefen Bo Lundéns ”Flottningen på Klarälven”. I den återger han 

flottningens historia fram till 1986. Denna litteratur har använts till att ge en bakgrund i 

uppsatsen. Även Bengt Stjernlöfs Transporter på klarälven var till stor hjälp med bakgrunden 
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i uppsatsen för att få en bild av hur transporterna har utvecklats på Klarälven. För att få en 

bredd i flottningens utveckling användes Nils Eklunds Flottningens förändrade villkor och 

Susanne Brokvists Flottning ur ett miljöhistoriskt perspektiv.  

 

För att få ett historiedidaktiskt perspektiv till undersökningen användes ”Historien är nu” av 

Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander. Även ”Historiedidaktik” av Christer Karlegärd och 

Klas-Göran Karlsson fick stå till grund för denna del. För att få fram ett lokalhistoriskt 

perspektiv till uppsatsen användes Emma Andersson och Sara Anderssons undersökning av   

Lokalhistoria– ett arbetssätt för att få elever intresserade av historia? Även kursplanerna har 

används som källmaterial till undersökningen då de är grunden för undervisningen i skolan.  

Intervju- och enkätundersökningarna utgör den större delen av arbetet och dessa blir mitt 

arkiv och mina primära källor.  

 

1.5 Begrepp 

Inom flottningen förekommer många begrepp som inte finns med i ordböcker och lexikon. 

För att få reda på vad dessa betyder gjordes en förfrågan till en man som arbetat som flottare. 

Häggflod – den andra vårfloden som oftast kom när häggen blommade.  

Bosshake – pinnen med järnspets som de hade som hjälpmedel att flytta på timret. 

Varpspel – man omringade timret i vattnet och samlade ihop det så att man sedan kunde flytta 

på det, detta kunde endast göras i lugna vatten. Man omringade det med hjälp av kättingar 

som var sammansatta.  

Biflottled – de små älvarna och bäckarna som rinner ut i Klarälven. 

Flottare – man eller kvinna som arbetade med att transportera timret på Klarälven. 

Lustenbåt – båtarna som användes i Klarälven för att transportera timret och dess arbetare. 

Bröt/ar  ̶  stora ansamlingar av virke som var svåra att separera .  

Dykdalber ̶ pålar som är nedtryckta i sjöbotten där toppen på pålarna sticker upp ovanför 

vattenytan och fungerade som en anordning där man kunde förtöja båtar eller timmersläpp 

som skulle spelas in på öppet vatten.  
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2. Bakgrund  

2.1 Flottningens början 

Under 1600-talet började det flottas på Klarälven och dess nedre regioner. Klarälven startar i 

Femunden i Norge och rinner ut som Trysilälven, när den kommer till svenska gränsen byter 

den namn till Klarälven.
1
 Från början flottades timmer som bland annat skulle användas till 

skeppsmaster. Under 1700-talet utvidgades flottningen och nu var det även sågtimmer och 

bjälkar av olika slag som transporterades av enskilda virkesägare.  

 

Det ansågs inte praktiskt att de enskilda ägarna flottade sitt eget timmer då det var ett 

tidskrävande arbete. Tiden kunde kortas ner genom en gemensam flottning där timret märktes 

med den enskilde ägarens märke och sedan skildes åt.
2
 I början av 1800-talet skedde en stor 

förändring för de virkesägare som transporterade sitt timmer på Klarälven då de stora 

flottningsgodsägarna gick samman och bildade Herrar Timmerhandlare på Clara Elf med däri 

fallande vattendrag, detta bildades för att skapa en gemensam flottning på älven där denna 

näring började utföras i större skala. Föreningen kom att heta Klarälvens flottningsförening 

från 1893, i vilken det ingick olika virkesköpare och skogsägare.
3
  

 

 

                                                
1 Stjernlöf, Bengt, Transporter på Klarälven, (Hammarö, Promatec, 2005), s.17 
2
 Lunden, Bo, Flottningen på Klarälven, (Karlstad, VF-tryck, 1986), s.12 

3 Värmlandsarkivet karlstad protokoll från möten 

 



9 

 

2.2 Sysselsättningen och rationalisering inom flottningen 

Värmland var i början av 1800-talet till stora delar obefolkat men började växa i takt med 

”freden, vaccinet och potäterna”, vilket var en positiv utveckling även för flottningen som 

kom att kräva mycket personal.
4
 När sågverken och massafabrikerna utvidgades under 1800-

talet behövdes mer virke och flottningen fick utöka sin verksamhet.
5
 En annan anledning till 

den ökade virkeshandeln var bristen på virke i England i takt med den industriella 

revolutionen. Man flottade timret ner till Göteborg där olika företag från England köpte upp 

virket.
6
  

 

Den gemensamma flottningen som kom igång under 1830-talet på Klarälven ledde till en 

effektivisering men det dröjde fram till 1948 då alla flottleder i Sverige kom att falla under ett 

och samma system och förening.
7
 Flottningsföreningen på Klarälven hade som uppgift att se 

till underhållet av flottlederna och styra flottningen. Både i de stora älvarna och i de mindre 

biflottlederna övervakade flottningsföreningen flottningen. Till detta arbete utsåg föreningen 

speciella övervakare.  

 

Flottningsföreningen bestod inte flottningen med personal, detta lejde man ut på vintern till 

dem som gav det lägsta anbudet på arbetet. Man lade ut arbetet på entreprenad och det var 

entreprenörerna som sedan fick ta ansvar för sina distrikt och anställningen av flottare till den 

period det avsåg.
8
 Föreningen hjälpte till då de krävdes extra hjälp med kostnader eller om det 

var något hinder som påverkade flottningen. Detta ändrades med tiden och flottnings-

föreningen tar i slutet över anställningarna. Det var inte enbart lön flottningsföreningen gav 

sina arbetare, den såg även till att arbetarna fick bostäder med mera.
9
  

 

När man tittar på antalet anställda inom flottningen är det svårt att få en exakt bild av hur 

sysselsättningen såg ut.
10

 Flottning var ett säsongsbetonat arbete och olika antal anställda 

behövdes vid olika flottleder. Då det av olika anledningar behövdes en varierad mängd 

arbetare varje år säger inte antalet arbetare något om den egentliga sysselsättningen. Bland 

                                                
4 Stjernlöf, Bengt, Transporter på Klarälven, (Hammarö, Promatec, 2005), s.27 
5 http://www.vildmark.se/info.asp/id/151014 2009-09-29 
6 Söderkvist, Per-Owe, Ett yrke på utdöende- flottare på Klarälven, (Deje, 1981), s.25 
7 Lunden, Bo, Flottningen på Klarälven, (Karlstad, VF-tryck, 1986), s.16 
8 Ibid. s.27 
9 Intervju Ingvar Danielsson Deje 2009-10-27 
10 Värmlandsarkivet Karlstad, avlöningslistor 1961-64 
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annat tog man in dagsverkare vid lågvatten i biflottleder, när det var svårflottat.
11

 Detta är 

något som bidrar till att det är svårt att ge en korrekt bild av hur många som egentligen var 

sysselsatta inom flottningen.  

 

Flottningen var ett säsongsbetonat arbete som utfördes cirka 6-7 månader om året, vilket 

gjorde att arbetarna var tvungna att ha ett annat arbete under vinterhalvåret. Många flottare 

arbetade som timmerhuggare och timmerkörare under vinterhalvåret. De körde timret till 

flottlederna och sedan när våren och vårfloden kom bytte de vinterns arbete som huggare och 

blev istället flottare för att flotta timret dit det skulle.
12

 Senare var de som var anställda av 

flottningsföreningen anställda året runt. Under vinterhalvåret reparerade och rustade de upp 

det som behövdes inför kommande säsong.
13

   

 

Timret som fanns i inlandet forslades också till flottlederna även om det var en kostsam 

procedur men kostnaderna kunde hållas nere genom att virket som fanns närmare flottlederna 

subventionerades. I och med att kostnaderna utjämnades på detta sätt blev det även attraktivt 

att få timret från inlandet till flottlederna.14 

 

För att visa på hur det såg ut för att få timret till slutdestinationen och visa på arbetet som 

krävdes. Detta exempel är hur det gick till för timret att ta sig till Skoghall. Först tog man 

emot timret när det kom från skogen vid avläggningsplatserna, sedan skulle det barkas av 

innan det utvältes i vattnet och flottades ner längs Klarälven. Nästa anhalt blev skiljestället 

Lusten där timret skulle buntas ihop för att sedan bogserar med båt ned till Skoghall.15 

 

Som nämndes ovan togs timret till avläggningsplatserna under hela året och hur det togs om 

hand har varierat. I början var det ett ställe där de olika intressenternas märke sattes på timret 

och sedan samflottades det ner till skiljeställena för att separeras. Man har även vägt timret 

och ägarna fick då ut samma vikt när det kommit fram till skiljeställena och buntats ihop.
16

  

En bieffekt av detta var att man inte fick ut samma stockar som man hade lämnat in och 

gjorde att man kunde få ut stockar av sämre kvalitet.  

                                                
11 Söderkvist, Per-Owe, Ett yrke på utdöende- flottare på Klarälven, (Deje, 1981), s.46 
12 Törnlund, Lars, Östlund, Erik, Flottning, vattendrag, arbetet, berättelserna, (Lund, BTJ Tryck AB, 2000), 

s.54 
13 Intervju Ingvar Danielsson Deje 2009-10-27 
14 Törnlund, Lars, Östlund, Erik, Flottning, vattendrag, arbetet, berättelserna, (Lund, BTJ Tryck AB, 2000), 

s.54 
15 Söderkvist, Per-Owe, Ett yrke på utdöende- flottare på Klarälven, (Deje, 1981), s.28 
16 Ibid. s.30 
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Samsorteringen innebar att mycket av det arbete som tidigare krävts nu försvann och 

personalstyrkan på skiljeställena kunde dras ner drastiskt.
17

  I Klarälven fanns det två huvud-

skiljeställen, dessa var Lusten och Löved (Dyvelsten).
18

 Det största skiljestället var Lusten där 

det kunde lagras upp till 100 000m
3
f.

19
  Skiljningsarbetets förenklande berodde även på att 

antalet intressenter som flottade på Klarälven minskade. När det var flera intressenter var man 

även tvungen att skilja på om det var tall eller granmassaved, detta var något som försvann 

med tiden och även det underlättade hanteringen och skiljningen av timret.
20

  

 

Även barkningen av timret skedde vid avläggningsplatserna till att börja med, en av 

anledningarna till att man barkade av timret var att det då torkade snabbare och att timret inte 

sjönk lika lätt.
21

 Ett steg i utvecklingen för barkningen blev när man började genomföra den 

med hjälp av maskiner. När sedan timmer transporterades direkt till sågverken och blev 

avbarkade där blev detta en enorm besparning, både tidsmässigt och även energimässigt då 

man kunde ta till vara på barken och utvinna energi.
22

 Under vintern kunde timret läggas på 

isen då det vid issmältningen flöt iväg direkt, detta var både på gott och ont eftersom timret 

inte hann torka och då sjönk lättare men minskade arbetet med att få det i vattnet manuellt.  

 

Som nämndes tidigare så auktionerade man ut arbetet till olika entreprenörer som angav bästa 

priset för arbetet till flottningsföreningen. Under 1920-talet genomfördes strejker av arbetarna 

för att visa på missnöjet med anställningsavtalen.
23

 Det som kom att införas för att göra 

arbetarna nöjda var att samma personer år efter år skulle anställas på samma flottleder, 

arbetslagen fick en fast summa av flottningsföreningen som laget sedan själva skulle dela ut 

under arbetets gång.
24

 Detta system var kvar fram till 1950-talet då det ändrades och man 

betalade ut ersättning för olika aspekter som övertid och reseersättning vid ett tillfälle.  

 

Detta gjorde att flottningsföreningen tog över ansvaret av arbetet och började genomföra en 

effektivisering av de anställda. De korttidsanställda minskade i antal och de som arbetade för 

föreningen fick nu istället längre arbetstid och perioder, detta för att föreningen ville ha en 

                                                
17  Ibid. s.57 
18 Ibid. s.26 
19 Ibid. s.25 
20 Ibid. s.27 
21 Törnlund, Lars, Östlund, Erik, Flottning, vattendrag, arbetet, berättelserna, (Lund, BTJ Tryck AB, 2000), 

s.58 
22 Ibid. s.58 
23 Söderkvist, Per-Owe, Ett yrke på utdöende- flottare på Klarälven, (Deje, 1981), s. 46 
24 Ibid. s.46 
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arbetsstyrka de kände till.
25

 Detta ledde till en rationalisering av personalen och en minskad 

efterfråga på flottningspersonal av olika slag. Även att flottningen avtog i biflottlederna 

bidrog till att personalåtgången minskade. 

 

I dagens samhälle transporteras såväl timmer som människor på landsvägar och järnvägar, 

detta ses som det snabbaste sättet att ta sig fram och sjöarna används inte längre som ett 

transportmedel som det förr gjorde utan ses mer som ett hinder som man måste ta sig över 

eller runt.
26

 Järnvägens intåg i Sverige har haft en stor betydelse för såväl flottningen som 

Sveriges befolkning. Järnvägen får sitt stora genombrott under 1870-talet då Sverige drabbas 

av järnvägsfeber, dock ligger Sverige efter i utvecklingen då det i Europa redan under 1850-

talet var vanligt med järnväg.  

 

Restiderna kortades i takt med att järnvägen kom ner till timmar i stället för dagar, transporter 

kunde ske mera regelbundet och det infördes en standardtid i Sverige. Transporterna 

påverkades inte längre av vatten- och snönivåer vilket underlättade kontinuiteten av varors 

tillgänglighet.
27

 Järnvägarna anlades i början längre in i landet då kommunikationen nära de 

stora städerna ansågs bättre. Genom järnvägens intåg skapades många nya samhällen men 

även många försvann och kom vid sidan av järnvägen. Detta gjorde att de inte kunde 

konkurrera med sina varor eftersom de inte fick dem transporterade med järnvägen.
28

 

 

Den första bilen i Sverige kom 1891, men antalet bilar var lågt under många år och ökade 

markant först på 1930-talet.
29

 Under 1930-talet byggdes vägnätet ut i Sverige och förbättrades 

men det var fortfarande till största delen hästar som trafikerade vägarna. Men detta var ändå 

något som flottningsförbunden i Sverige lade märke till och hade upp för diskussioner. En 

anledning till att vägnätet under 1930-talet utvecklades var att man fick statligt bidrag då 

många var arbetslösa och skulle sysselsättas. De fick arbeta med att utöka bilvägarna och till 

stor del var det skogsvägarna som fick bidrag att utvecklas.
30

  

 

En annan av anledningarna till att skogsvägnätet skulle utökas var att skapa en säkrare 

ekonomisk situation för skogsbruken, detta genom att de kunde öka sin verksamhet och bli 

                                                
25 Ibid. s.46 
26 Stjernlöf, Bengt, Transporter på Klarälven, (Hammarö, Promatec, 2005), s.13 
27 Ibid. s.389 
28 Stjernlöf, Bengt, Transporter på Klarälven, (Hammarö, Promatec, 2005), s.391 
29 Eklund, Nils, Flottningens förändrade villkor, (Uppsala, Master Tryck, 1991), s.125 
30 Ibid. s.129 
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starkare konkurrenskraftigt. 1955 tillsattes en utredning angående olika transportmedel och 

hur transportekonomin skulle bli den bästa möjliga.
31

 Under utredningen kom man fram till 

att den dyraste kostnaden var att få timret från biflottlederna till huvudlederna, och det 

billigaste och effektivaste var att transportera virket från biflottlederna till huvudleden med 

lastbil. Även för att få virket till järnvägen användes lastbil.
32

 Alla industrier slapp tack vare 

det jämnare flödet av virke att ha stora lager för att kunna klara av vinterförsörjningen och 

även skiljeställena slapp lagra stora massor.
33

 

 

2.3 Flottningen och miljön 

Som nämndes innan rensade man upp i flottleder och dess bileder för att effektivisera 

flottningen under 1800-talet. Detta gjorde man vanligtvis genom att ta bort sten och död 

växtlighet som låg i fåran.
34

 I huvudleden på Klarälven gick flottningen från första början 

synnerligen problemfritt, det var i bilederna och de stora forsarna som problemen fanns. Vid 

de stora forsarna bildades det lät stora brötar med timmar som man var tvungen att få isär. För 

att få ett stopp på denna brötsamling sprängde man ofta specialfåror till timret så att det lätt 

skulle flyta förbi. Även vid lågvatten blev det lätt brötsamlingar och när det började samlas ett 

bröt var man tvungen att snabbt vara där för att förhindra detta, annars dröjde det inte lång 

stund innan hela älven var igendämd av timmerstockar.  

 

Flottningsföreningen hade ofta mycket frihet när det gällde rensningen av älven och dess 

bileder, miljön och hur den påverkades var inte något man tog hänsyn till. Det viktigaste var 

hur mycket timmer man kunde flotta.
35

  En punkt där meningarna tycks gå isär är flottningens 

påverkan på fisket. En del anser att flottningen har påverkat genom sina rensningar i lederna 

då det påverkat älvens djup, strömmens hastighet och födounderlaget.  

 

Stensprängning var vanligt förekommande i protokollen från 1800-talet. Stensprängningen 

har under flottningens tid gått till på olika sätt, i början när det sprängdes fanns inte dynamit 

utan man använde sig av svartkrut eller en metod som kallades bränning. Bränning innebar att 

                                                
31 Törnlund, Lars, Östlund, Erik, Flottning, vattendrag, arbetet, berättelserna, (Lund, BTJ Tryck AB, 2000), 

s56 
32 Ibid. s.57 
33 Ibid. s.59 
34 Brokvist, Susanne, Flottning ur ett miljöhistoriskt perspektiv, C-uppsats miljövetenskap Karlstadsuniversitet 

2004 
35 Brokvist, Susanne, Flottning ur ett miljöhistoriskt perspektiv, C-uppsats miljövetenskap Karlstadsuniversitet 

2004 s.18 
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man vid lågvatten eldade på stenen och sedan hällde kallt vatten på den så att den sprängdes 

sönder.
36

 Det var inte alltid detta gick och ibland fick man leda om vattnet eller bygga 

dammar. Dammbyggen har påverkat vandringen för fisk som förflyttar sig för övervintring 

med mera.
37

 Några säger att fisket till och med blivit sämre sedan flottningen upphört. Detta 

genom att den vegetation som förut hölls undan vid strandkanten har växt upp igen och blivit 

svårgenomtränglig.
38

   

 

Faunan på bottnen i vattendragen har även den påverkats av rensningen och även här tycks 

meningarna gå isär om hur påverkad den har blivit. Någon säger att bottenfaunan blev 

stimulerad av flottningen och det kraftiga vattenpådrag som kom till följd av flottningen som 

gjorde att fisken trivdes.
39

 Någon annan säger att arter som var bottenlevande minskade, 

minskningen skedde genom att den skogen som låg nära strandkanten avvecklades och det 

innebar ett minskat födounderlag för bottendjuren. Minskat underlag på de 

bottenlevandedjuren leder till minskat födounderlag för fisken vilket leder till att fiskarterna 

som lever till större del på de bottenlevandedjuren minskar.
40

  

 

Något som påverkade flottningen i stor utsträckning var bygget av kraftstationer. Detta 

orsakade hinder för timret vilket innebar att man vid varje kraftstation var tvungen att bygga 

separata fåror för timret. Några ser det som att flottningen haft en negativ påverkan för 

utbyggnaden av Sveriges kraftproduktion när det kommer till de vattenbaserade 

kraftstationerna. Andra anser att det inte spelat någon större roll då flottningen pågick under 

perioder då man ändå släppte igenom stora mängder vatten.
41

 Det finns de som menar att 

kraftstationerna hindrade flottningen då de inte släppte igenom allt vatten de kunde och höll 

kvar timret istället. Detta ledde dock till problem när vår- och häggfloden kom och det blev 

mer vatten än de räknat med, och man var tvungen att öppna och släppa igenom allt på en och 

samma gång.  

 

Likadana rännor som byggdes vid kraftstationerna återfanns också i vissa vattenleder där det 

var svårflottat av olika anledningar. Detta gjordes för att underlätta, och kunna ha större 

                                                
36 Lunden, Bo, Flottningen på Klarälven, (Karlstad, VF-tryck, 1986), s.14 
37 Ibid. s.22 
38 Lunden, Bo, Flottningen på Klarälven, (Karlstad, VF-tryck, 1986), s.40 
39 Ibid. s.40 
40 Törnlund, Lars, Östlund, Erik, Flottning, vattendrag, arbetet, berättelserna, (Lund, BTJ Tryck AB, 2000), 

s.180 
41 Brokvist, Susanne, Flottning ur ett miljöhistoriskt perspektiv, C-uppsats miljövetenskap Karlstadsuniversitet 

2004 s.24 
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kontroll att det alltid gick att flotta oavsett vattenstånd.
42

 Rännornas påverkan på fisklivet 

torde inte ha varit så stora, fiskevandringen var det som kunde ha blivit påverkat då vatten 

avleddes från vattenlederna och minskade vattenståndet i älven och dess bileder. En sådan 

avledning gör att fisken inte kan leka som den vanligtvis gör när den vandrar.
43

 

Vattenlagringsmagasinen gjorde att det nedanför dammarna kunde bli långa sträckor som var 

torrlagda, detta försvårade inte endast för fisken utan även för avläggningen av timret 

vintertid då det inte fanns någon is att lägga virket på.
44

 

Meningarna går som nämndes isär huruvida flottningen påverkat miljön. Det många är 

överens om, är att flottningen har lämnat små spår i landskapet om man jämför med järn- och 

bilvägar i landet. Båtar och lastplatser var byggda av trä och de flesta av dem har idag ruttnat 

och sjunkit bort.
45

 Det som man idag kan se lämningar av i älven är dykdalber som finns kvar 

här och där. Ibland kan man även se sjunkvirke som kommer upp till ytan, det finns en hel del 

av detta som ligger kvar på älv- och sjöbottnarna. Även en del båtar som sjunkit finns kvar 

med diverse material som skulle ha transporterats till olika industrier.  

 

När flottningen avtog i de svenska flottlederna började restaureringen och återställningen. 

Stenar och olika hinder i lederna skulle återinföras för att stimulera fiskets vandring och ta 

bort säkerhetsrisker.
46

 

 

2.4 Flottningsmuseet i Dyvelsten  

Flottningsmuseet i Dyvelsten utanför Forshaga har funnits som museum i tolv år.
47

 Museet, 

som är en filial till Värmlandsmuseet är endast öppen för allmänheten cirka tre månader om 

året. Flottningsmuseet ligger i en autentisk miljö då det användes som verkstad under många 

år när det flottades på Klarälven. Första våningen är bevarad som verkstad och på andra 

våningen inryms en utställning av föremål, bilder med mera från flottningen. Runt museet 

hittar man flottarkojor som visar hur arbetarna bodde och det finns även lustenbåtar och 

                                                
42 Törnlund, Lars, Östlund, Erik, Flottning, vattendrag, arbetet, berättelserna, (Lund, BTJ Tryck AB, 2000), 

s.178 
43 Ibid. s.181 
44 Ibid. s.59 
45 Stjernlöf, Bengt, Transporter på Klarälven, (Hammarö, Promatec, 2005), s.13 
46 Brokvist, Susanne, Flottning ur ett miljöhistoriskt perspektiv, C-uppsats miljövetenskap Karlstadsuniversitet 
2004 s.26 

 
47 Intervju Karlsson, Martin, chef enheten för kulturmiljö Värmlandsmuseum, mailkontakt november 2009 
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spelflotte att titta på.
48

 Dyvelsten var även under många år ett skiljeställe för timmer som 

skulle transporteras ner till Karlstad.  

 

Under 2009 besöktes museet av 14 skolklasser. Skolorna är välkomna att komma på besök 

under terminerna eftersom de inte har någon möjlighet att komma under sommarmånaderna, 

då museet har sina ordinarie öppettider. Flottningsmuseet är inte till fullo pedagogiskt upplagt 

även om det är en autentisk miljö. Det rekommenderas att skolklasser tar en guidad tur, eller 

att deras lärare är påläst för att eleverna skall få ut så mycket som möjligt av besöket.
49

 Något 

större samarbete med mellan skolan och museet finns inte.  

 

                                                
48

 http://www.varmlandsmuseum.se/content?page=23 2009-11-30 
49 Intervju Karlsson, Martin, chef enheten för kulturmiljö Värmlandsmuseum, mailkontakt november 2009 
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3. Undersökning  

3.1 Historieundervisningens historia från början av 1900-talet 

När Sverige demokratiserades i början av 1900-talet började klagomål på den traditionella 

historieundervisningen komma fram. Från ett socialdemokratiskt håll ansågs att den gav en 

negativ bild av arbetarrörelsen som var mycket aktuell under denna tid. Detta var något som 

under flera år framöver skulle komma upp till diskussion och skolutredningen som gjordes 

under 1940-talet ansåg att behovet av att anpassa skolan till det demokratiska moderna 

samhället var stort.
50

 Man ansåg att historieundervisningen tog upp för stor del av ”dött stoff” 

som inte gav någon förståelse av de samtida problem som fanns.  

 

Ett nytt ämne som kallades samhällskunskap infördes och historian fick nu som uppgift att 

behandla äldre historia.
51

 Detta var något som höll i sig och 1957 kortades undervisningstiden 

för orienteringsämnen då svenska, matematik och andra färdighetsämnen ansågs i behov av 

större plats. Första steget för blockindelning av det samhällsorienterade ämnet kom med i 

läroplanen för grundskolan 1969. Historieämnet var inte uppe för någon större diskussion vare 

sig 1980 eller 1994 när ändringar av grundskolans läroplaner kom upp. Det enda som märktes 

var det minskade utrymmet som ämnet hade kommit att få på schemat.
52

 Anledningen till 

detta var att svenska, matematik och språk ansågs ge mer beständiga kunskaper och att skolan 

borde lägga större vikt vid dessa ämnen. I slutet av 90-talet och början 2000-talet har de 

beslutsfattande organen börjat anse att historia än en gång borde få större plats i 

undervisningen och bli ett kärnämne.  

 

Historielärare har hyst en stark oro för ämnets framtid och debatter som förekommit har 

handlat om oron inför detta och situation om ett Sverige som riskerar att bli historielöst. 

Något som varit uppe för diskussion är undervisningens kvalité som anses försvagad i och 

med sin ställning i samhällsdebatten som skedde under 90-talet. Eleverna ansåg enligt den 

nationella utvärderingsplanen som gjorde 1992 att historia var det roligaste ämnet i skolan och 

de hade ett starkt intresse för det.
53

 

 

                                                
50

 Historien är nu s. 361 
51 Ibid. s.361 
52

 Ibid s. 366 
53 Ibid s. 377 
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Lärarnas bild av elevernas förkunskaper om historia är att de är svaga. De elever som har 

goda förkunskaper är de som har med sig det från hemmet.
54

 Bristen på kunskap tror lärare 

som arbetar på gymnasiet kan vara att det i grundskolan inte finns något bestämt antal timmar 

avsatta för historieundervisning, vilket gör att den varierar stort.
55

Lärarna har även iakttagit 

elevernas brist på kunskap som den äldre generationen har att dela med sig om förhållanden 

från förr. Lärarna anser att eleverna ignorera denna källa.
56

 De muntliga källorna har fått 

mindre plats och även forskare avstår helst från att använda dem.
57

   

 

Lärarna blir idag de muntliga källorna men det är svårt att få en bild av hur undervisningen 

har gått till och går till då man skulle behöva använda nedskrivna planeringar. Ett problem 

med detta är att dessa planeringar sällan följs och att lärarna inte alltid skriver ner sina 

planeringar. Det samma gäller med elevers anteckningar från lektioner då det som de skriver 

ner är sådant de själva anser intressant av det som läraren berättat.
58

 Detta gör att man kan 

missa mycket som läraren har gått igenom under lektionen. Läroböcker blir den källa som då 

bäst kan visa på vad som har ingått i undervisningen genom tiderna. Forskning visar att 

läroböckerna idag har en central position när det kommer till vad som tas upp i 

undervisningen i skolan.
59

  

Historiemedvetenhet har alltid en utgångspunkt ur ett tidsperspektiv och det handlar om dåtid, 

nutid och framtid. 
60

 Det ger en hjälp vid orientering i de olika tiderna och en hjälp med 

identiteten i nutid. Människan är historieskapad och historieskapande, vilket innebär att 

människan både är och skapar historia.
61

 

  

                                                
54

 Ibid s.326  
55 Ibid. s271 
56 Ibid s. 269 
57

 Ibid s.269 
58

 Historien är nu s. 274 
59 Ibid s. 274 
60

 Ibid s.279 
61 Ibid s.285 



19 

 

3.2 Historieundervisningen i skolan ur ett historiedidaktiskt perspektiv 

 

”Syftet med utbildningen i historia är att utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt 

betraktelsesätt som redskap för att förstå och förklara samhället och dess kultur”.
62

 

 

Alla elever kommer till skolan med olika förutsättningar och deras förkunskaper är av olika 

karaktär. De flesta elever har innan de kommer upp till högstadiet berört olika delar av 

historian, i mellanstadiet har de flesta pratat om svensk historia.
63

 I kursplanen för ämnet 

historia framgår att de skall ha uppnått detta i slutet av femte skolåret.
64

 Vad de pratat om i 

den svenska historian är olika eftersom lärarna har olika uppfattningar om vad som är viktigt 

att informera om. Det anses inte ovanligt att lärare som undervisar i sammanhängande SO-

block undervisar mindre i historia än något av de andra ämnena.
65

 Dock måste man ha i 

åtanke att det finns oändligt med fakta inom historian, och att välja ut vad som skall tas upp är 

en tidskrävande aspekt.  

 

Inom ramen för historieämnet skall även eleverna lära sig att orientera sig bland alla 

informationskällor som finns att tillgå i dagens samhälle samt att de skall lära sig att bedöma 

och värdera tillförlitligheten på källorna de finner.
66

 I dag kan man välja att undervisa 

antingen i ett sammanhängande SO-block och ge betyg samlat, eller att dela upp de olika 

ämnena religion, historia, geografi och samhällskunskap var för sig och ge fyra olika betyg. 

Denna valmöjlighet i sättet att undervisa och ge betyg har skapat diskussioner om huruvida 

ämnet har påverkats.
67

  

 

De torde vara så att en god lärare tar med perspektiv från olika delar, både religiösa och 

geografiska, om det är aspekter som hör till historien för att ge en så komplex bild av verklig-

heten som möjligt.
68

 En annan aspekt för undervisningen som måste tas upp är att Sverige 

                                                
62 http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleID/HI1010%2... 2009-10-20 
63 Karlsson, Klas-Göran, Zander, Ulf, Historien är nu en introduktion till historiedidaktiken, (Lund, 

Studentlitteratur, 2004), s.257 
64 http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleID/HI1010%2... 2009-10-20 
65 Karlsson, Klas-Göran, Zander, Ulf, Historien är nu en introduktion till historiedidaktiken, (Lund, 

Studentlitteratur, 2004), s.257 
66  http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleID/HI1010%2... 2009-10-20 
67 Karlsson, Klas-Göran, Zander, Ulf, Historien är nu en introduktion till historiedidaktiken, (Lund, 

Studentlitteratur, 2004), s.312 
68 Ibid. s.313 
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http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleID/HI1010%252
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idag är ett mångkulturellt samhälle och många elever får i hemmet uppleva och höra om en 

annan kultur än den som lärs ut i skolan.
69

 

 

Ord som är återkommande i kursplanen i historia för grundskolan är jämföra, reflektera, 

känna till och redogöra.
70

 Dessa ord återfinns i de punkter som eleverna skall ha uppnått innan 

de slutat årskurs nio. För vidare bedömning av ämnet ser man till elevernas kunskaper om 

historiska förlopp och deras förmåga att sätta in dem i sammanhang och se en koppling till 

nutidens historia.
71

 Dessa mål skall uppnås för betyget G, de skall kunna svara på frågor om 

vad med hjälp av sin kunskap. För högre betyg skall frågor rörande hur och varför även kunna 

besvaras. Eleverna bedöms inte endast på sin kunskap vid provtillfällen utan förtrogenheten 

med hela historian tas med i bedömningen.
72

 

 

Historia ger oss människor tre av våra grundläggande behov, det första är orienteringsbehovet 

sedan kommer behovet av självkännedom och självspegling och sist kommer behovet av att 

kunna öka sina livsmöjligheter.
73

 Skall undervisningen bedrivas utifrån dessa punkter skall 

den anpassas så den tillgodoser eleverna dessa behov som ses som livsvärldesrelevans.
74

 

Människan försöker skapa ett sammanhang mellan det gångna, det nutida och framtiden. När 

eleverna inte får någon sammanhängande undervisning inom historieämnet får de svårt att se 

en sammanhängande och kronologisk följd på historian. Det är lättare att relatera till saker om 

man kan se ett sammanhang. Att inte få en undervisning som ger detta kan innebära att 

eleverna får problem inom ämnet.
75

  

 

I kursplanen för grundskolan står det att man kan skapa sig en bredare kulturell identitet 

genom att studera historia och knyta samman olika generationers erfarenheter.
76

 När man 

sedan förstår sig själv och kan se sammanhang kan man också få en förståelse för andra 

människor och deras historia, och sätta dem samman .
77

 Det kan ses som en kumulativ 

                                                
69 Ibid. s.317 
70 http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleID/HI1010%2... 2009-10-20 
71 http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleID/HI1010%2... 2009-10-20 
72 Karlegärd, Christer, Karlsson, Klas-Göran, Historiedidaktik, (Lund, Studentlitteratur, 1997), s.72  
73 Ibid., s.72  
74 Ibid. s. 73 
75 Karlsson, Klas-Göran, Zander, Ulf, Historien är nu en introduktion till historiedidaktiken, (Lund, 
Studentlitteratur, 2004), s.257 
76  http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleID/HI1010%2... 2009-10-20 
77 Karlegärd, Christer, Karlsson, Klas-Göran, Historiedidaktik, (Lund, Studentlitteratur, 1997), s.74 
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inlärningsprocess där flera små bitar läggs till, några i taget och man bygger upp allt innan 

man får en helhet.
78

  

 

Historieundervisningen är ett sätt att sprida gamla kunskaper och synsätt som bibehåller en 

del av det gamla traditionsmönstret. Detta är något som stadsmakten kan vara med och 

påverka genom styrdokument och kursplaner.
79

 Historieundervisningen finns även för att 

bidra till att eleverna ställs inför frågor som gör att den utvecklar sina egna värderingar och 

tolkningar som ger betydelse för dess syn på historien.
80

 

 

 

3.3 Lokalhistoria och vikten av den i undervisningen 

Lokalhistoria är historia som studerar och beskriver ett avgränsat område till exempel by, 

stad, socken eller kommun.
81

 Forskare som är aktiva inom detta område kan vara både 

fritidsforskare och professionella. De som är professionella ägnar sin tid åt lokalhistoria 

medan fritidsforskaren ägnar sig mera åt hembygdsforskning.
82

 En fördel med att forska inom 

lokalhistoria är att man kan gå på djupet då det oftast inte är stora områden man forskar i. En 

nackdel kan vara inslagen av omvärlden och dess påverkan på lokalhistorian inte har någon 

större genomslagskraft.
83

 Något som idag är populärt inom lokalhistoria är forskning om släkt 

och hembygd. Även skolor har börjat intressera sig för detta och en anledning till detta tror 

man kan vara att människor vill hitta sina rötter och skapa sig en identitet.
84

  

 

Första gången som lokalhistorian kom in i undervisningen var 1919 med namnet 

hembygdskunskap. Varje enskild skola hade en plan för undervisningen som skulle handla om 

sägner, vägar, åkrar, byggnader och så vidare. Detta kom som en reaktion till första 

världskriget för att visa eleverna hur skadligt krig kan vara för människor.
85

 Fram till 1950-

talet hade hembygdsundervisningen en central roll i undervisningen men tappade den sedan 
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och lokalhistoria kom med 1962-års läroplan att handla om hela länets historia. 

Undervisningen började nu följa läroböckerna till större del.  

 

Under 1980-talet hade lokalhistorian hittat tillbaka till en starkare position inom 

undervisningen igen, den togs upp i låg-, mellan- och högstadiet. I lågstadiet behandlades 

”min egen historia” och ”hembygdens historia”. På mellanstadiet gick man in på ”släktens 

historia” för att slutligen på högstadiet komma fram till ”min orts historia”.  

När Lpo 94 infördes kom lokalhistorian att hamna på mellanstadiet och ett mål som eleverna 

innan det slutat årskurs fem skall ha uppnått är att de skall känna till sin lokalhistoria och hur 

den har påverkat kulturen. För senare årskurser finns inga mål angående lokalhistorian. 
86

 

Denna läroplan ger lärarna en stor frihet och de kan om de vill arbeta med lokalhistoria även 

på högstadiet. Men en anledning till bristen på lokalhistoria i undervisningen kan vara att 

arbetsmarknaden inte ser ut som förr och många idag flyttar runt. De har därmed inte samma 

kunskap om den bygd de flyttar till och att läsa in sig på denna ses som en extra insatts som 

de inte vill göra.
87

  

 

Lokalhistorian har ofta fått ge vika för att ge plats till händelser på den nationella arenan, 

istället för att koppla ihop och visa hur det som händer ute i världen påverkar lokalhistorian. 

Undervisning i lokalhistoria är ett bra tillfälle att ha en konkretare undervisning genom att 

besöka minnesmärken, höra muntliga berättelser och titta på bilder. Detta skapar ett 

engagemang hos eleverna då de får vara med och undersöka och kanske hitta ny information 

som kan bidra till annan forskning.
88

 Genom att göra utflykter blir historian även begriplig för 

eleverna och de får en bra bas att utgå från som handlar om dem själva när de senare lär sig 

mera om historia. De kan då lättare sätta saker i perspektiv och historian blir tydligare.
89

  

 

I klarälvdalen har det flottats under en period av 400 år och i Forshaga finns Dyvelstens 

flottningsmuseum, vilket är ett bra exempel på ett minnesmärke som kan användas i under-

visningen för att göra den konkretare.  
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3. 4 Intervjuer 

3.4.1 Sammanställning intervjuer lärare 

3.4.2 Intervju A 

Intervjuperson a är en man, 34 år och som har varit lärare i tio år. Per (fingerat namn) 

undervisar nu på högstadiet, men under 4,5 år undervisade han på mellanstadiet. Det Per såg 

som en svårighet med att undervisa i ett samlat SO-block, var att det kunde vara svårt att välja 

vad man skulle undervisa om och koncentrera sig på. Det blev ofta mindre geografi menade 

han och sa att det skulle de även ta upp i NO-ämnet, så den biten borde eleverna få med sig 

ändå. Han ansåg att det skulle kunna gå att samarbeta mer med NO-lärarna för att få mer 

bredd i geografin, och för att samma sak inte skulle tas upp flera gånger.   

 

Per såg dock mest fördelar med ett gemensamt SO-block, det gav en större flexibilitet när 

man skulle sätta betyg. Ofta integrerade Per 2-3 ämnen på samma gång och blandade 

strukturen. Per menade dock att man inte kunde komma ifrån att det är rena ämnen även om 

man arbetade övergripande. Han ansåg att han mestadels undervisade i historia, det är svårt att 

inte prata om historia i vilket av ämnena man än har. Det är historia som ger en bakgrund till 

nutidsförståelsen för eleverna. När man pratar om världsreligionerna är det historiska en 

viktig punkt sa Per. 

 

När det gällde flottningen i undervisningen sa Per att han inte pratat om den, men vet själv att 

det var när man flottade timmer på Klarälven. Han hade ansett den som mindre viktigt och 

hade inte tagit upp den i undervisningen. Han hade inte besökt flottningsmuseet i Dyvelsten 

med sina elever. Detta var heller inte något som han hade tagit upp med eleverna när han 

arbetade på mellanstadiet, även om han visste att det hörde till lokalhistorian. Men han tog här 

upp problemet med att det fanns så mycket att välja på att undervisa om. Flottningen var 

undanskymd men såg att den kanske skulle kunna tas upp i samband med industriella 

revolutionen.  

 

3.4.3 Intervju B 

Intervju person b är kvinna, 25 år och arbetat som lärare i 2 år. Anna (fingerat namn) 

undervisar på högstadiet. Hon undervisade i ett samlat SO-block och såg ingen större 

svårighet i att undervisa på detta sätt. Den enda svårigheten Anna såg, var att välja vad som 

var relevant eftersom det fanns så mycket information att dela med sig av. Detta är något alla 
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får tampas med sa hon, det var inte bara en svårighet som hade med SO-ämnet att göra. Anna 

ansåg att historian fick mera plats när man hade ett samlat SO-block, den är en del av allting. 

Det spelade ingen roll vilket ämne du pratade om, det hade alltid en historia. Däremot sa 

Anna att hon inte hade mycket geografi, detta ämne var något som kom mera i skymundan.  

 

Hon kände att hon varit ganska styrd av läroböckerna de första åren och hon ansåg att 

geografiläroboken inte var så bra. Det var en av anledningarna till att det hade blivit mindre 

geografiundervisning. Även om Anna använt läroböckerna mycket första tiden, arbetade hon 

övergripande med alla ämnen så gott det gick. Anna ansåg att det blev lättare att sätta betyg 

om man arbetade övergripande än om man skulle ha ett ämne i taget. Man blev även mera 

tidspressad och det blev svårare för eleven om man tog ett ämne i taget, menade Anna. Om 

man arbetade med historia i fem veckor och en elev blir sjuk två av de fem veckorna blev det 

svårt att sätta betyg på den eleven, därför var det lättare att sätta betyg om man arbetade 

ämnesövergripande och under mindre tidspress.  

 

Om flottningen sa Anna att hon visste att det var när man flottade timmer på älvarna i 

Sverige, och att detta skedde på Klarälven i Värmland. Dock var det inget som hon tog upp i 

undervisningen och såg flottningen som mindre viktigt för Sveriges historia. Anna hade aldrig 

tagit med eleverna till flottningsmuseet i Dyvelsten och hon såg inte att hon direkt kunde föra 

in det i undervisningen. Hon sa att hon aldrig hade sett något i läroböckerna om flottningen, 

och att det kanske var av den anledningen hon såg det som mindre viktigt att ta upp den i 

undervisningssammanhang. Anna menade att det kunde tas upp på mellanstadiet om eleverna 

bodde i närheten av ett område där flottningen hade haft inverkan på samhället. Då kunde de 

koppla det till lokalhistorien som de ska ta upp på mellanstadiet.  

 

3.4.4 Intervju C 

Intervjuperson c är en kvinna på 28 år, som undervisar på högstadiet. Maria (fingerat namn) 

har arbetat 4 år som lärare. På Marias skola hade de ett samlat SO-block och hon såg det som 

en fördel att arbeta på detta sätt. Detta eftersom alla elever är olika och därmed har olika 

behov som behöver bli tillgodosedda. Maria menade att om några elever arbetade sämre i ett 

ämne kunde man lägga mera krut på det och man blev heller inte så bunden till ämnet. 

Flexibiliteten ansåg Maria tillgodosåg elevernas behov bättre. Nästa synvinkel som Maria 

ansåg som bra, var att eleverna alltid hade något att göra då man kunde väva in de andra SO-

ämnena om de blev klara med något. Hon kände inte att historia fick mindre plats utan den 
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fick det utrymme som den skulle ha enligt Lpo94. Beroende på vilket ämne de arbetade med, 

sa Maria att hon integrerade andra på samma gång. Vissa delar behövde belysas från flera 

perspektiv, menade hon och ibland behövde man fokusera på en sak i taget.  

 

Om flottningen visste Maria att det var en form av transport som fanns förr. Om man 

jämförde med idag sa hon att det var ett miljövänligare sätt. Maria hade tagit upp flottningen i 

samband med EU, när hon hade pratat om alternativ till transporter och miljöutsläpp. Detta 

kunde ses som ett miljövänligt alternativ som även kunde belysas och exemplifieras med 

utifrån olika perspektiv. Maria hade aldrig tagit med sina elever till flottningsmuseet i 

Dyvelsten då det inte finns ekonomiska möjligheter på hennes skola att göra detta.  

 

3.4.5 Intervju D 

Intervju person d är en man som är 63 år och har arbetat som lärare i 35 år. Sven (fingerat 

namn) hade samlat SO-block på sin skola och såg det som en fördel då man kunde arbeta 

ämnesövergripande. Någon svårighet såg inte Sven med att arbeta på detta sätt och historia 

fick snarare mera tid nu än förut då historia är integrerat i allt. Sven var själv väldigt 

historieintresserad vilket innebar att han tog upp mycket historia. När Sven undervisade 

strukturerade han upp ämnena ett och ett men integrerade sedan de andra för att få en större 

helhetsbild.  

 

När det kom till flottningen visste Sven att det var när man fraktade timmer på älvarna i 

Sverige. Han kom själv ihåg detta då det under hela hans uppväxt och även i vuxen ålder 

transporterades timmer på Klarälven. Sven tog däremot inte upp det i undervisnings-

sammanhang och såg det därför som en mindre viktig del i Sveriges historia. Sven såg 

däremot flera punkter där han skulle kunna föra in i det i undervisningen, bland annat inom 

geografi och samhällskunkskap. I Geografi skulle han kunna ta upp det med transporter och 

miljö, i samhällskunskap skulle han kunna ta upp på vilket sätt flottningen påverkade 

samhällen. Sven hade aldrig tagit med sina elever till flottningsmuseet i Dyvelsten och 

undrade varför man inte gjort det när det fanns så nära. 

 

3.5 Intervjuanalys forskare kontra lärare 

Alla fyra lärarna har samlade SO-block och de verkar inte se det som en större svårighet att 

undervisa på detta sätt utan snarare som en fördel. Anna är den lärare som tar upp svårigheten 

med att välja ut vilken information man skall välja ut att undervisa om. De andra lärarna 
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verkar inte se detta som en svårighet. Detta är en punkt som forskarna inom historiedidaktiken 

tar upp som en svårighet, att det finns så mycket information att man inte kan välja vad man 

ska ta ut och undervisa om. Forskarna tar även upp att man väljer att ta upp olika saker då 

man anser olika saker vara olika viktigt. Per säger att han har mindre geografi vilket även 

Anna gör då hon anser läroböckerna är mindre bra. Historieämnet lyfter alla lärarna fram som 

det ämne de undervisar mest i inom det samlade SO-blocket, till skillnad från forskarna som 

lyfter fram det som det ämnet som det undervisas minst i.  

 

Maria är den enda läraren som kopplar in styrdokumenten i fråga om hur mycket historia hon 

undervisar i, även om hon säger att hon integrerar flera ämnen på samma gång när det går. 

Detta gör alla lärarna, de talar om flexibiliteten i att ha ett samlat SO-block, att de kan arbeta 

ämnesövergripande och ser detta som en fördel. Per och Anna tar upp aspekten av att det är 

lättare att sätta betyg i ett samlat SO-block då man har en större bredd i sitt underlag för det 

som skall bedömas.  

 

Alla de intervjuade lärarna vet vad flottningen innebar i det stora hela men visar inte på någon 

djupare kunskap om den. Det kan kopplas till att tre av dem inte heller någon gång tagit upp 

det i undervisningen. Maria är den enda av lärarna som tagit upp det i samband med 

undervisning, i detta fall under transportmöjligheter och EU. Detta var under samma avsnitt 

som Sven nämnde att man kunde ta upp den, vilket visar att det är genomförbart. Per tar även 

upp möjligheten att ta upp flottningen i undervisningen i samband med att man pratar om den 

industriella revolutionen. Per, Sven och Anna ser flottningen som en mindre viktig del av 

Sveriges historia, de anser detta då de inte tagit upp den i undervisningen. Maria ser det som 

en viktigare del då hon tagit upp det i undervisningen. Anna som inte undervisat i så många år 

och är mera styrd av läromedel säger att hon inte sett något om flottningen i läroböcker och av 

den anledningen sett den som mindre viktig. Ingen av de intervjuade lärarna har tagit med 

sina elever till flottningsmuseet i Dyvelsten. Maria säger att det inte är möjligt av ekonomiska 

orsaker, och Sven undrar varför de inte tagit dit eleverna när det finns så nära skolan.  
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3.6 Elevers erfarenheter inom flottningsområdet i undervisningen 

44 elever i årskurserna sju och åtta i en värmländsk kommun med nära anknytning till 

flottningen tillfrågades. De frågor som de fick svara på var följande: 

¤ Vet du vad flottning är för något? 

¤ Om du svarat ja kan du berätta lite om det? 

¤ Har ni pratat om flottning i skolan? 

¤ Har du besökt flottningsmuseet i Dyvelsten någon gång? 

På första frågan skilde det sig åt men sammantaget visar frågan att de flesta inte vet vad 

flottning är, och att de flesta som vet vad det är, är pojkar. I diagrammet nedan får man en 

tydlig bild av hur det ser ut.  

 

3.6.1 Diagram 1 

 

 

                 Källa: enkätundersökning 

 

De som svarade att de vet vad flottning är, berättade att de visste att det hade med att flottar 

förflyttas på vattnet. De visste även att det inte var något man gjorde längre. En elev skrev på 

följande sätt ” man högg ner träd och la stockarna i älven och lät dem flyta ner till ett sågverk. 

Museet var en station där man kolla så att allt var ok med stockarna.” Någon skrev även att 

idag transporteras timret med lastbilar istället.  

 

I diagrammet nedan ser man antalet tillfrågade som hade besökt flottningsmuseet i Dyvelsten. 

Mer än hälften av de tillfrågade eleverna hade inte besökt museet. Det framkommer att de 

flesta som visste vad flottning var även hade besökt museet någon gång. Det tycks också 

Elevers kunskap om flottning

Ja vet vad flottning är 
killar

Ja vet vad flottning är 
tjejer

Nej vet inte vad flottning 
är killar

Nej vet inte vad flottning 
är tjejer
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finnas en koppling mellan de som hade besökt museet och de som hade pratat om det i skolan, 

mer än hälften av dem som sa att de besökt museet hade även pratat om det i skolan. Vad 

detta beror på är en bra fråga. Någon hade även syskon som arbetat på museet vilket gjort att 

de varit där. Det är tydligt att eleverna inte hade någon djupare förståelse för flottningen och 

hur den gick till. Någon som varit på museet skrev att lustenbåtarna finns där men visar inte 

på någon förståelse för vad de använts till.  

 

3.6.2 Diagram 2 

 

 

                 Källa: enkätundersökning 

Besök av museet

Ja vet vad flottning är och 
har besökt museet

Ja vet vad flottining är men 
har inte besökt museet

Nej vet inte vad flottning är 
men har besökt museet

Nej vet inte vad flottning är 
och har inte besökt museet
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4. Slutsats och diskussion 

Den fyra hundra år långa flottningsepoken på Klarälven och dess betydelse för bygd och 

individ har efterlämnat ett kulturarv som jag anser är på väg att försvinna. Flottningen har 

under dessa århundraden gått till på olika sätt och samhällets påverkan är tydlig. Det var 

många saker som kunde påverka flottningen, det var allt från för mycket vatten till att det var 

för lite vatten. Mycket timmer gick till spillo genom flottningen då det sjönk eller bildade 

brötsamlingar som var tvungna att sprängas för att släppa igenom nytt timmer. Något som 

framkom i utvecklingen för flottningen var effektiviseringen som genomfördes för att få ut en 

så stor vinst som möjligt. Effektivisering är alltid något som människan kommer att 

eftersträva och det är profiten som styr denna utveckling, kosta vad det kosta vill bara de som 

äger företaget tjänar på det. I detta fall tjänade industrierna på utvecklingen som gick 

flottningen till mötes. Man kan anse att det är fel att endast tänka att allt ska vara så 

ekonomiskt utvecklande som möjligt, men det är i den riktning som utvecklingen i världen har 

gått de senaste 100 åren och det kommer att fortsätta att vara så då pengar idag är makt.  

 

Tillförlitligheten av de källor som eleverna i dagens skola skall lära sig av har varit en 

omdiskuterad punkt länge, eleverna skall lära sig att vara källkritiska till sin historia då det 

finns många källor. Det finns oändligt med information inom historieämnet, och vad som 

skall läras ut är än så länge upp till varje lärare att själv bestämma. Detta är något som gör att 

alla har en varierad informationsbredd inom historieämnet, något som jag både ser en svaghet 

och en styrka i. Det är bra att alla inte lär sig exakt samma sak i skolan, men samtidigt kan det 

leda till att de lärare som inte är lika intresserade av historia undervisar mindre i det. Det är 

synd att de muntliga källorna har fått en mindre roll inom historieämnet, och lärarna ser en 

brist hos eleverna på den kunskap som den äldre generationen har att dela med sig av om hur 

förhållandena såg ut förr. Ett sätt för lärare att ändra på detta på enklaste möjliga sätt vore att 

ta in äldre gäster till undervisningen, så eleverna redan i tidig ålder får ta del av den kunskap 

och erfarenhet som de äldre besitter då de ofta är enkla att få tag på då de bor i närheten av 

skolorna och vore en utmärkt källa till lokalhistorien.   

 

Risken med att ha ett samlat SO-block är att det eller de ämnen som undervisande lärare själv 

inte är så intresserad av hamnar i skymundan. Dock är detta något som inte får hända då man 

skall följa Lpo94 och kommunens plan att ge eleverna det timantal och underlag som de är 

garanterade att få i varje ämne. En av de intervjuade lärarna tog upp att hon gav historia den 
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tid som den skulle ha medan de andra intervjuade lärarna ansåg historia som en del av allt 

inom SO-blocket, därför får den en större plats. Här framkom en skillnad jämfört med det som 

historiedidaktiksforskarna kommit fram till, att historia får mindre plats i undervisningen om 

det är ett samlat SO-block. Jag själv ser en stor plats för historia inom det samlade SO-blocket 

då historia berör alla ämnen, och genom den kan man koppla ihop stora delar av under-

visningen.  

 

Även om man skall följa Lpo94 och kursplaner så att alla delar får den tid de skall ha, så torde 

historia ha en något större plats eftersom det finns oändligt mycket att berätta om. De fyra 

lärarna som blev intervjuade hade alla ett samlat SO-block och det tror jag är det vanligaste i 

skolan idag, det ger lärarna stor frihet i sitt arbeta att få arbeta med en större bredd. Om detta 

är något som kommer att vara kvar när de nya förändringarna inom skolan sker återstår att se. 

För egen del hoppas jag att friheten med det samlade SO-blocket kommer att vara kvar även 

om det verkar vara en tillbakagång mot det mer kontrollerade undervisningshållet. Det ger 

även eleverna en frihet när de kan röra sig friare mellan de olika ämnena vid jämförelser och 

reflektioner. Även detta är ett perspektiv som skall tas i akt vid betygssättning enligt 

kursplanen för historia. Den intervjuade läraren Per sa att det med ett samlat SO-block gav en 

flexibilitet när han skulle betygsätta eleverna eftersom det då gick att arbeta ämnesöver-

gripande, även om han inte kom ifrån att det var rena ämnen. Jag ser en fördel med att låta 

eleverna arbete ämnesövergripande då de får en större chans att visa sin bredd och koppla 

samman de olika ämnena. Detta ger även eleverna en större förståelse och kronologisk följd 

som de historiedidaktiska forskarna lyfter fram som en viktig del i undervisningen, eleverna 

behöver kunna koppla samman historien och se den i ett sammanhang. Får eleverna göra detta 

underlättar det deras inlärning. Det är en av anledningarna till varför jag anser att ett samlat 

SO-block är att rekommendera.  

 

De intervjuade lärarna hade ingen större kunskap om flottningen, som även ledde till att de 

såg den som en mindre viktig del i undervisningen. Vilket stöder min teori om att flottningen 

är mindre viktig i skolundervisningen då lärarna inte har någon större kunskap om detta. Den 

intervjuade läraren Maria är den enda som tagit upp flottningen i undervisningssammanhang, 

och kopplat ihop det till EU. Anna, den av de intervjuade lärarna som undervisat kortast tid 

och fortfarande var mera bunden till läroböckerna, hade inte sett något om flottningen i dessa 

och trodde därför hon sett det som en mindre viktig del att undervisa om. De har missat vikten 

av lokalhistoriens roll som forskare lyfter fram som en viktig aspekt i att få en helhetsbild av 
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sin historia. Det är lättare för elever att kunna koppla samman det som sker på den nationella 

arenan om de kan koppla det till sin närmiljö och det som rör dem.  Detta anser jag vara något 

som lärare borde ta i akt i sin undervisning så de inte missar vikten av att koppla samman 

lokalhistoria och det som sker i resten av världen. Lärarna borde ta sig tiden att studera 

lokalhistorian på den plats där de arbetar även om det är tidskrävande. Genom att besöka 

minnesmärken med sina elever ger de dem inte bara ett roligt minne utan även viktig kunskap 

om en gången tid.  

 

Inom Klarälvdalsområdet, där flottningen var en stor del av vardagen, finns flottningsmuseet i 

Dyvelsten som ett bra minnesmärke. De närliggande skolorna har där en mycket bra grund för 

att skapa en naturlig koppling till en förgången tid. Dock hade ingen av de intervjuade lärarna 

tagit med sina elever till flottningsmuseet. Maria lyfte fram den ekonomiska aspekten som en 

av anledningarna till detta. Mycket inom skolans värld handlar om ekonomi men jag tror även 

att det har med bekvämlighet att göra. Några av de intervjuade lärarna hade cykelavstånd till 

museet så jag ser inget större problem med den ekonomiska biten, utan ser det som fullt 

möjligt att utföra. Dock kan ekonomin spela en roll då museet inte är helt pedagogiskt 

utvecklat och guide kan behövas för att få ut maximalt av ett besök, eller en påläst lärare. 

Eftersom de flesta av de intervjuade lärarna inte hade någon större kunskap om flottningen 

kan en guide vara att rekommendera. Här visar det vilken stor betydelse ett nära samarbete 

mellan olika historiska institutioner och skolan har. Genom att ha en god kontakt med museet 

kan man anpassa sitt besök i större utsträckning.  

 

Det är en svårighet för de skolor som besöker museet om det inte är anpassat för skolklasser 

då jag anser att ett besök där det finns uppgifter för elever att lösa och genomföra ger mer ur 

utbildningssynpunkt. Elever behöver ofta även en annan stimulans, och att få pröva på och 

uppleva saker gör att de lättare minns. Även om det är en autentisk miljö som skapar en bra 

grund blir det svårt att gå igenom en utställning om den inte är pedagogiskt anpassad för 

elever. Det blir svårt då eleverna inte blir engagerade och inte lägger vad de hör och ser på 

minnet. Enkätundersökningen som genomfördes i åk 7 och åk 8 visade detta. Cirka 50 % av 

dem som hade besökt museet kom inte ihåg vad flottning var. För att en utställning skall 

fungera för skolklasser krävs det att upplägget är utformat på ett pedagogiskt sätt.  

 

De elever som hade besökt museet var även de som pratat om det i skolan. Kopplingen där 

visar att de haft lärare som ansett flottningen vara en viktig del i Sveriges historia och 
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antagligen varit aktiv vid deras besök på museet. Anna tog upp att hon såg flottningen som 

något eleverna skulle gå igenom på mellanstadiet och koppla till sin närhistoria. Per som 

arbetat på mellanstadiet lyfte fram att han inte hade undervisat något om flottningen under sin 

tid där.  

 

Flottningen verkar inte ha någon större plats i skolans värld av olika anledningar, en kan vara 

bristande kunskap hos lärarna. Det kan också vara av bekvämlighet, lärarna kanske vet vad 

flottning är men väljer att inte tala om det då de anser att andra saker i historien är viktigare. 

Jag anser flottningen vara en viktig del i Sveriges historia, den har haft en stor betydelse för 

utvecklingen inom så väl industri som handel. Utvecklingen för lokalhistoria har varit en 

berg- och dalbana då det har varierat hur mycket som skall ingå i undervisningen. Från att ha 

varit ett eget ämne till att nu endast vara ett mål som skall uppnås i årskurs fem där eleven 

skall känna till sin lokalhistoria och hur den påverkat kulturen. Dock är undervisningen till 

stor del fri för läraren att bestämma vad den vill undervisa om i senare årskurser, så vill 

läraren blanda in lokalhistoria så är det möjligt att genomföra. Det är tydligt att lärarna i denna 

undersökning inte använder sig av lokahistoria i undervisningen i den utsträckning de har 

möjlighet till.  
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 5. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att belysa lokalhistorians roll i ett skolsammanhang med hjälp av 

historiedidaktiska begrepp och med historien om flottningen på Klarälven som typfall. För att 

nå mitt syfte och få lite bredd har fyra lärare intervjuats samt en enkätundersökning med 

elever genomförts. Undersökningen utfördes på ett högstadium. För att få fram information 

om flottningen har jag använt mig av litteratur i ämnet samt en intervju med en man som 

arbetade som flottare. Även litteratur användes för att få fram information om 

historiedidaktik. 

 

Genom Värmland rinner Sveriges längsta älv, Klarälven, som i över 400 år användes till att 

flotta timmer. Det omfattande arbetet som flottningen innebar påverkade hela Sverige och 

tvärtom. Det skapade många arbetstillfällen och påverkade industrimöjligheterna längs älven. 

Minnen som bevarats efter flottningen berättar om en svunnen tid som inte får gå förlorad. 

Skolans uppgift är idag att sprida denna kunskap vidare till kommande generationer för att 

bibehålla dess historia om en viktig del i det svenska kulturarvet.  

 

Resultatet visar att flottningen inte är något som i större utsträckning tas upp i historie-

undervisningen. Eftersom det finns mycket fakta inom området historia är det alltid något som 

hamnar i bakgrunden och inte får plats. Inom SO-blocket har historia en stor plats då den 

genomsyrar allt, och genom att kunna blanda de ämnen som ingår i blocket ger man eleverna 

möjlighet till en kognitiv utveckling då de bör analysera och jämföra utifrån fyra perspektiv. 

Även lärarna anser att de får en större frihet genom ett blandat SO-block vid betygsättning. 

Lokalhistorian har inte heller givits någon stor plats i undervisningen, men vikten av att ha 

med den är tydlig då den ger eleverna en bra grund att stå på för att kunna se mönster i det 

som sker på global nivå.  
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Intervjufrågor flottning 

 

1. Har ni samlat SO-block? 

-Ser du en svårighet i att undervisa i ett samlat SO-block?  

-Känner du att historian får mindre plats i undervisningen när det är samlat SO-block? 

-Integrerar du alla ämnen hela tiden eller försöker du strukturerar upp dem ett och ett? 

2. Vet du vad flottning är för något och om svar ja vad är det? 

-Har du någon gång pratat om flottning i undervisningssammanhang? 

-Ser du det som en viktig eller mindre viktig del av Sveriges historia? 

-Har du varit med eleverna till flottningsmuseumet någon gång? 

-Hur skulle du kunna föra in flottningen i undervisningen? 

Tänker du att de redan skall ha gått igenom detta i mellanstadiet och tror att det hör till 

lokalhistorian? 

 


