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1. Inledning 

Utgångspunkten för och inspiration till vårt fördjupningsarbete har vi fått genom en mångfald 

av intryck från vår egen utbildning, i mötet med elever under vår praktikperiod samt i mötet 

med vårt eget lokala kulturarv. Vi har en idé om att man i historieundervisningen kan väcka 

tankar hos eleverna om sin egen identitet och hur den kan kopplas samman med då, nu och 

sedan genom att låta dem få ta del av och agera i en lokal historisk miljö. Vi tänker att 

eleverna därigenom ska ges möjlighet att få perspektiv på sina egna liv och därmed ett större 

perspektiv på de långa linjerna i historien för att lättare kunna diskutera existentiella frågor. 

Vi vill med stöd av kursplanen i Historia B på central och lokal nivå skapa en situation där 

eleverna får möjlighet att reflektera kring och förstå villkoren för mänskliga relationer i olika 

historiska tider och miljöer. Vi vill också att eleverna skall få förståelse för hur dessa villkor 

påverkar oss i nuet och föreställningar som finns om framtiden. Att kontrastera olika epoker 

och miljöer i tid och rum är en av de centrala utmaningar som vi anser att kursplanerna vill 

förmedla. I historieundervisningen ställs vanligen den abstrakta tiden i fokus på ett sätt som 

kräver god inlevelseförmåga hos eleven för att kunna hantera den tidsproblematik som kan 

uppstå. I vårt arbete utgår vi från att eleverna har en uppfattning och en föreställning om sin 

egen tid som de kan använda sig av i mötet med det förflutna. Ett sätt att skapa relevans för 

eleverna är att ge dem möjlighet att formulera tankar och känslor som de kan känna igen och 

som ger dem en möjlighet att relatera till egna erfarenheter. Vår erfarenhet är att det finns 

saker som engagerar eleverna mer än andra, till exempel undervisning utanför skolan och 

gruppdiskussioner, och det har vi tagit fasta på.  

 

1.1 Presentation av projektet ”Relationer över tid och rum” 

Uppdraget 

Detta är ett skolutvecklingsprojekt där vi i samarbete med vårt partnerområde ska samverka 

med en yrkesverksam lärare och med stöd i forskning sätta upp mål, planera, pröva, 

dokumentera och utvärdera ett utvecklingsarbete. Vårt uppdrag eller skall vi säga önskemålet 

från partnerområdet var att vi skulle genomföra någon typ av rollspel förlagt vid ett museum. 

I uppdraget ingick det också att förlägga ett besök på Arkivcentrum. Vi anser att detta projekt 

ligger i tiden då vi precis hittat information om en unik lärarutbildning som startar till hösten 

2010. Detta genom ett samarbete mellan Mittuniversitetet och Högskolan för 

förskollärareutbildning i Trondheim. Utbildningen har en kulturarvspedagogisk inriktning, 
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vilket är nytt och tanken är att man ska lägga grunden för arbete med barnkultur och kulturarv 

inom förskola och förskoleklass, men även inom verksamheter som museer, bibliotek, teater, 

konsthallar, hembygds-, och turistföreningar.1 

 

Vi har båda ett intresse av vårt kulturarv och att då få möjligheten att genomföra en aktivitet 

där vi även kan få föra en tematisk undervisning som vi båda förespråkar menar vi bildar en 

helhet. En helhet där eleverna får möjlighet att ha en tydlig koppling till sin egen 

vardagserfarenhet och en förståelse av olika samhällsförteteelser. Initialt var det ett önskemål 

att vi skulle leda två klasser med sammanlagt 45 elever men efter ett övervägande kom vi 

fram till att det kommer att bli en alldeles för stor grupp att styra under själva 

upplevelsedagen. Därför beslöt vi att bara ta den ena klassen med 30 elever. 

 

Partnerområdet 

Det aktuella gymnasiet som vi har som partnerområde är en kommunal gymnasieskola med 

hela Gotland som upptagningsområde. Skolans övergripande mål är att stimulera elevernas 

kunskapsutveckling och framgångsfaktorer är ”Utveckling, samarbete, kultur, 

internationalisering och omtanke”. Den gymnasieklass som vi arbetat med i vårt projekt ingår 

i det samhällsvetenskapliga programmet med media som profil. Klassen består av 30 elever, 

23 flickor och 7 pojkar. Vi har handlett klassen i kursen Historia B under sammanlagt 18 

klocktimmar. Eleverna har tidigare i denna kurs gjort arbeten där de studerat sitt eget 

geografiska ursprung generationer tillbaka i tiden, kvinnors förändrade roll under 1800- talet 

samt ett individuellt arbete där eleverna skulle presentera en nu icke levande känd person 

samt det historiska sammanhang som denna verkat i.  

 

Projektets tre etapper 

Projektet är indelat i tre etapper varav den första syftar till att förbereda eleverna inför 

upplevelsedagen på Petes Museigården i Hablingbo den 20 maj 2010. I den andra etappen 

skall en upplevelsedag genomföras på Petes Museigård och den tredje och sista etappen 

kommer att bestå av en skriftlig utvärdering. Nedan följer en övergripande beskrivning av 

planeringen, för att se en utförlig planering, se bilaga 1. 

 

                                                 
1 Sundsvalls Tidning, 2010-03-10 - Mittuniversitetet startar utbildning med norsk högskola 
<http://st.nu/start/sundsvall/1.1873260-mittuniversitetet-startar-utbildning-med-norsk-hogskola> hämtad den 
2010-06-04. 
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I den första etappen skall eleverna under den första lektionen få i uppgift att skriva ner sina 

tankar kring vad de tror menas med att vara historiemedveten under cirka 5-7 minuter. Detta 

för att skriftligen få en möjlighet till att reflektera över sin egen relation till begreppet 

historiemedvetande. Därefter blir det gruppindelning och en gruppövning för att skapa 

gruppkänsla. Under följande lektioner fram till upplevelsedagen kommer vi att introducera 

olika material för eleverna som alla diskuterar mänskliga relationer på något sätt. Detta 

material består av ett TV-program om framtida relationer, en film och en text som handlar om 

fyra generationer på en gammal gotländsk gård, texter i kompendier samt ett besök på 

Arkivcentrum. I anslutning till respektive material skall gruppuppgifter lösas. 

 

Den andra etappen består av en upplevelsedag på Petes Museigård. Under denna dag ska 

eleverna först få en guidad rundtur sen ska de lösa en gruppuppgift som de förberett under 

tidigare lektioner. Uppgiften är att de genom en dramatisering skall gestalta ett 

relationsdilemma som de i sitt förberedande arbete lyft ut från det material som de haft 

tillgång till under projektets gång. Varje grupp ska sedan efter sitt framträdande leda 

helklassdiskussioner med hjälp av förberedda frågeställningar. Eleverna kommer att bli 

serverade mat med historiska anor såsom ”ugnstrull” och ”saffranspannkaka med 

salmbärssylt”. 

 

Den tredje och sista etappen kommer att bestå av en skriftlig utvärdering som eleverna 

individuellt skall besvara. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Projektet syftar till att göra eleverna medvetna om hur vi idag tolkar det som varit i det 

förflutna och hur dessa föreställningar/tolkningar i sin tur påverkar vår förståelse av vår egen 

samtid och påverkar förväntningar på och inför det vi ännu inte upplevt. Projektet syftar också 

till att försöka ge eleverna verktyg till att medvetet reflektera över och kritiskt granska sin 

samtid genom att kontinuerligt ifrågasätta sin tillvaro ”här och nu” genom att se historien ur 

olika perspektiv. Syftet är också att ge eleverna möjlighet till att se hur mötet med det lokala 

kulturarvet kan väcka tankar kring den egna identiteten. De frågeställningar som vi kommer 

att utgå ifrån är: 
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1 Hur kan vi lärare använda oss av det lokala kulturarvet i skolans historieundervisning? 

2 Vad kan eleverna lära sig utifrån mötet med det lokala kulturarvet? 

3 Varför skall man i historieundervisningen väcka och utveckla elevers tankar kring sitt eget 

historiemedvetande? 

 

1.3 Vad säger de centrala och lokala styrdokumenten för Historia B 

I vårt arbete utgår vi från de centrala och de lokala kursplanemålen för den gymnasieskola där 

vi utfört vårt skolutvecklingsprojekt. I den centrala kursplanen har vi valt att främst fokusera 

på de mål som anger att eleverna efter avslutad kurs i Historia B skall:2 

• kunna skildra och jämföra händelser och företeelser i dagens värld lokalt, regionalt, 

nationellt och globalt utifrån ett historiskt perspektiv  

• kunna göra historiska jämförelser över tid och rum 

 

I den lokala arbetsplanen har vi valt att lägga tyngdpunkten på de mål som anger att eleverna 

efter avslutad kurs i Historia B skall: 3 

• På ett självständigt sätt formulera historiska frågeställningar utifrån korta eller långa 

perspektiv 

• Ha blick och förståelse och kunna se det historiska perspektivet vad gäller 

dagsaktuella händelser, både lokalt, nationellt och globalt 

 

Vår egen tolkning är att dessa mål tangerar målen vi har för detta projekt. Således är alltså 

kursmålen en viktig och avgörande del för detta projekts legala genomförande då vi anser att 

vi kan försöka att nå upp till några av målen för Historia B. Kursplanerna är utformade så att 

de lämnar stort utrymme för en lokal och professionell tolkning och vårt mål blir att alla 

elever skall ges möjlighet att nå ända fram.  

 

Utifrån den lokala arbetsplanen har vi valt att utforma momentets upplägg som huvudsakligen 

ett tematiskt avsnitt med fokus på mänskliga relationer och förhållningssätt. De arbetsformer 

och arbetssätt som vi ur den lokala arbetsplanen utgått ifrån är att ”Eleven förväntas kunna 

                                                 
2 Kursplan för HI1202 - Historia B, http://www.skolverket.se hämtad den 26 maj 2010 
3 Den lokala arbetsplanen är upprättad vid den lokala gymnasieskola som vi utfört vårt skolutvecklingsprojekt 
vid, dessa mål är ett urval som vi gjort som utgångspunkt för vårt arbete. Arbetsplanen i sin helhet bifogas som 
bilaga 2. 
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arbeta med ett stort mått av självständighet, både enskilt och i grupp. Informationssökning i 

olika medier är en viktig del av kursen. Liksom att källkritiskt granska olika händelser och 

företeelser. Besök på de arkiv som finns i Visby kan utgöra ett moment i kursen.”.4 

Arbetsmaterialet vi använde oss av utifrån den lokala arbetsplanen är att ”Fornsalen är en 

viktig samarbetspartner, liksom Högskolan på Gotland” samt att ”det gotländska 

kulturlandskapet utnyttjas”. Därför har vi i det inledande skedet med utformningen av vårt 

skolutvecklingsprojekt försökt skapa ett projekt som syftar till att uppnå dessa mål. Detta med 

anledning av att uppdraget eller skall vi säga önskemålet från partnerområdet var att eleverna 

skulle få ta del av det lokala kulturarvet genom att utföra någon form av aktivitet på plats. I 

uppdraget ingick det också att förlägga ett besök på Arkivcentrum. 

 

1.4 Undervisningsmaterial 

Vårt projekt bygger på en film med titeln Gotlandshuset5. Filmen handlar om fyra 

generationer på en gammal gotländsk gård. Tidsperspektivet vi arbetat med sträcker sig från 

1860-tal fram till idag, år 2010. Detta då filmens berättelse tar sin början med berättelsen om 

”Jaken” som föddes år 1866 och då filmen slutar med att Jakens dotterdotters dotter föder en 

dotter år 1973. Eftersom projektet berör relationer över tid och rum har vi genomgående sökt 

efter material som på något sätt relaterar till mänskliga relationer på ett nationellt plan med 

start från mitten av 1800-talet. Underlaget som vi i huvudsak kommer att bygga vårt 

undervisningsprojekt på är alltså en lokalt framtagen skrift och filmatisering av en episk 

berättelse om en familjs liv genom fyra generationer på en gammal Gotlandsgård. 

Gotlandshuset är en berättelse av distriktsköterskan/barnmorskan Berit Larsson nedtecknad av 

Hanna Olsson på uppdrag från Socialstyrelsen år 1978. Boken bygger på Berit Larssons 

berättelse om människor hon mött i sitt arbete när hon var i tjänst på södra Gotland. Detta är 

en berättelse om tystnad mellan makar, bitterhet och våldtäkt i äktenskapet, om kvinnans 

ångest inför att bli med barn på nytt. Men också om hur livet på gården förändras med den 

nya tiden, om kärleken och gemenskapen mellan de unga som föder sitt barn tillsammans. I 

filmen spelar Berit Larsson sig själv, resterande roller innehas av lokala amatörskådespelare 

samt bygdens folk. I filmen spelas scener där de olika generationerna gestaltas, detta varvas 

med Berit Larssons inlägg där hon förklarar karaktärernas handlingsval och tankar. Filmen är 

                                                 
4 Se bilaga 2, sid. 3 
5 Larsson, Berit & Olsson, Hanna (1978). Gotlandshuset: en berättelse. Stockholm: Socialstyrelsens nämnd för 
hälsoupplysning. 
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drygt en timme lång och går att beställa från produktionsbolaget Mariedamfilm.6 Filmen 

utspelar sig på Petes Museigård i Hablingbo men är konstruerad i fråga om plats och tid då 

den spelats in år 1980 och då händelserna i själva verket ägde rum på andra gotländska gårdar.  

 

För att eleverna skall kunna relatera till sin egen vardag utifrån såväl de olika ”tidslösa och 

tidsbundna” relationsdilemman som filmen förmedlar behövs en tydlig nutidskoppling. Det 

har vi tänkt åstadkomma genom att eleverna själva skall reflektera över vad de upplever 

skiljer sig kontra känns igen från sin egen vardag i fråga om de tankar, förväntningar och 

villkor kring relationer mellan man och kvinna, gammal och ung, föräldrar och barn. För att 

eleverna skall knyta an tankarna även till framtiden skall vi visa TV-programmet Framtida 

relationer7 från programserien Kvällsamtal, som är en produktion från Utbildningsradion.  I 

programmet Framtida relationer diskuterar programledaren Moa Elf Karlén med journalisten 

Victor Bernhardtz8 om den nya generationens ifrågasättande av heteronormen och om synen 

på sex och samvaro är en av vår tids största förändringar. En av de frågor som tas upp är 

bland annat - Hur kommer våra relationer och familjekonstellationer att se ut i framtiden?  

 

Varje elevgrupp kommer också att få kompendier med specifik fakta som behandlar just deras 

tema. De kompendier vi använt oss av under vårt projekt har vi sammanställt själva efter 

noggranna litteraturstudier.9 Vi har lagt ner mycket tid på att hitta litteratur som beskriver 

människors relationer på ett intressant och begripligt sätt. För att hitta till relevanta texter har 

vi har använt oss av bibliotekets sökfunktion och med hjälp av ämnesord och referenslistor 

har vi funnit användbar litteratur. Vi har gjort ett urval där texterna har en nationell och/eller 

lokal inriktning. Nedan följer en övergripande presentation vad det gäller innehållet i 

respektive artikel i kompendierna. Varje kompendium innehåller tre till fem artiklar som på 

något sätt anknyter till temat ”Relationer i och över tid och rum”. All litteratur i 

kompendierna har vi funnit på Almedalsbiblioteket i Visby.  

 

 

                                                 
6  Larsson, Berit & Olsson, Hanna (1978). Gotlandshuset: en berättelse. Stockholm: Socialstyrelsens nämnd för 
hälsoupplysning, Örebro: Mariedamfilm. 
7  Kvällssamtal- Framtida Relationer (2009) Produktion av Utbildningsradion: Produktnummer: AV-nr: 
101211tv 6 
8 Victor Bernhardtz, Politisk journalist, bloggare och konsult, bosatt i New York. 
9 Se bilaga 3 för en förteckning över den litteratur vi använt oss av. 
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I kompendiet som vi döpt till ”Flykt” har vi samlat ett material som till största delen är lokalt 

förankrat. Det handlar om människors in- och utflyttning till Gotland under 1800-talet och om 

gotländska ungdomars hem- och framtidsplaner under senare delen av 1990-talet. Den första 

delen som är ett utdrag från Bebyggelsehistorisk Tidskrift Nr 21 berör Landsbygd i 

förvandling och Gotlands odling och bebyggelse under 1800-talet. Utflyttningen från Gotland 

samt inflyttningen till Gotland diskuteras både i ett lokalt och nationellt perspektiv. Författare 

är Sven-Olof Lindquist. Gotlands Hembygdsförbund ger ut en årsbok, Från Gutabygd, som 

har som främsta uppgift att väcka och underhålla intresset för den gotländska hembygdens 

särdrag inom olika områden och ur den har vi tagit artikeln Gotländska Emigrantöden av 

Marianne Holm. I gotländska sockenböcker kan man få ta del av många emigrantberättelser 

och vi har valt att lyfta ut en artikel ur Hablingbo sockens historia. Artikeln heter 

Emigrationen från Hablingbo och är skriven av Sten Lindqvist. Sista texten i detta 

kompendium är en publicerad C-uppsats i etnologi, titeln är Ung vardag – Om gotländska 

ungdomar 1996. Författare Anette Rattfelt. Texten bygger på intervjuer med gotländska 

ungdomar som berättar om sitt förhållande till boende och regional identitet. 

 

I nästa kompendium har vi valt att slå ihop folktro med religion och kallat hela temat för 

”Folktro”. I denna text presenteras olika förhållanden till sådant man vill hålla för sant. Vad 

har människor trott på genom tiderna med en viss anknytning till Gotland samt vad människor 

i modern tid uppger sig att tro på och varför. I ett utdrag från boken Folktro från förr berättar 

författaren och folklivsforskaren Ebbe Schön om sägners karaktär, om det muntliga 

berättandets tradition, om sägnernas funktion samt om föreställningsvärldar i dag. För att 

eleverna ska få en inblick i gotländska sägner har vi valt ett kapitel ur Gotländskt i sägn och 

sed skrivet av kulturhistorikern Theodor Erlandsson år 1946 där han beskriver gutars 

förhållande till ”Di sma undar jårdi”. Nästa artikel behandlar den inomkyrkliga sekten 

”Hjorterianer” vilken startade som en väckelserörelse i mitten på 1800-talet på södra Gotland. 

Om detta står det att läsa i en artikel tagen ur Gotlands Allehanda 2005. Denna artikel fann vi 

på Gotlandicaavdelningen vid Almedalsbiblioteket i Visby. I boken Den bästa Generationen -

erfarenheter hos svenskar födda 1965-1974 har författarna Johanna Enberg, Sofia Kälvemark 

och Ann-Sofie Ohlander gått hundra år tillbaka i tiden för att se hur barns uppväxtvillkor 

förändrats fram till den generation som nyligen uppnått vuxen ålder. Författarna vill i denna 

text ge en bild av hur de unga vuxna upplevt sin barndom och hur de ser på nutiden och vilka 

förhoppningar de har om framtiden. Den sista artikeln i temat ”Folktro” behandlar ungas 
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förhållande till religion, Unga tider – unga rum är skriven av etnologen Charlotte Hyltén - 

Cavallius.  

 

Det tredje kompendiet har vi döpt till ”Tvåsamhet” och här handlar det om förälskelse på 

olika villkor och hur olika levnadsregler påverkat och påverkar relationen mellan man och 

kvinna under olika tidsskeenden. Som inledning har vi tagit ett kapitel ur Orvar Löfgren och 

Jonas Frykmans bok Den kultiverade människan. Här står familjemänniskan och det sociala 

landskapet i fokus. Texten handlar om fenomenet familismen där tvåsamheten och paret 

träder fram. Som kontrast till den texten har vi fört in en text om Att gifta sig idag – tradition 

och förändring skriven av Lars Bondeson. Artikeln ingår i boken Seder och bruk vid bröllop. 

Nästa artikel kommer från Riksarkivets hemsida under rubriken Arkivnycklar tema Kärlek. 

Här kan man läsa om förbjudna förbindelser och om skilsmässor på 1800-talet. Vi har också 

tagit med en artikel från en lärobok, Epos Tema, som är tematisk upplagd med långa tidslinjer 

och denna artikel behandlar unga och sexualitet.  

 

Det fjärde kompendiet med titeln ”Födelse” berör synen på barn samt seder och bruk vid 

födelse och dop. Även här har vi hämtat en artikel ur Orvar Löfgren och Jonas Frykmans bok 

Den kultiverade människan. Författarna skriver om moraliska krav på föräldrarna och en 

förändrad syn på barndomens betydelse under 1800-talet. Även nästa författare är nämnd 

ovan och det är Lars Bondeson men denna gång har vi valt boken Seder och bruk vid födelse 

och dop. I kapitlet Född till en farlig värld beskrivs kyrkan och hälsovården och 

spädbarnsdödligheten med fokus på 1800-talet. I boken Livets högtider av Nils-Arvid 

Bringéus hittade vi kapitlet om barndopets historia, kyrktagningen samt om barndopets 

betydelse idag. 

 

I det femte och sista kompendiet som vi döpt till ”Släkt” har vi samlat texter kring begreppen 

släkt/familj/hushåll och den betydelse dessa begrepp har och har haft för relationer människor 

emellan i olika tidsskeenden med en viss lokal anknytning till Gotland. Den första artikeln är 

Familj, släkt och grannskap sedan 1800-talet. Denna text beskriver släktens betydelse förr 

och nu, släktens storlek, familjeuppfattningar genom tiderna samt släkten som socialt nätverk. 

Också här har vi lagt in en gotländsk synvinkel genom att låta eleverna få läsa Theodor 

Erlandssons text Sorgebud – Ett par bilder ur strandfolkets liv i Gotländskt i sägn och sed 

skrivet år 1946. Texten handlar om familjemedlemmarnas utsatthet när familjefadern 
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omkommit ute på sjön. I boken Svensk befolkningshistoria: några grunddrag i utvecklingen 

från 1750 av Erland Hofsten, fann vi artiklar om hushållets förändringar, familjestruktur och 

släktskapsförhållanden. 

 

Vi valde Petes museigård bland annat för att Gotlandshuset är inspelat där och miljön är 

utmärkt för den gestaltning som eleverna ska genomföra. Gården Petes i Hablingbo socken på 

sydvästra Gotland är en museigård som tillhör Gotlands Fornvänner och ingår i Gotlands 

Museum. Museet är öppet maj – september och har guidade visningar. De bevarade 

byggnaderna och interiörerna speglar livet på en större gård under 1700- och 1800-talets 

Gotland. Gården har varit museum sedan 1960-talet och är en rekonstruktion där delar av 

möblemanget återtagits till gården, resterande inventarier är komna från andra gårdar på ön. 

Petes Museigård ligger nära havet och landskapet kring gården har inte förändrats nämnvärt 

det senaste århundradet.  

 

I ladugården visas ett flertal utställningar, bland annat Gotländsk byggnadstradition, Kvinnor 

förr som nu samt en utställning med foton tagna vid förra sekelskiftet av skollärare Mathias 

Klintberg föreställande landsbygdskvinnor i arbete. I trädgårdsserveringen kan man beställa 

gotländska delikatesser samt prova att gå på styltor och besöka lekstugan där det finns 

tidsenliga kläder att låna för de mindre. 

 

2. Historiemedvetande som mål och medel i undervisningen 

Genom hänvisning till tidigare forskning kommer vi att argumentera för varför det är viktigt 

att väcka och utveckla elevers historiemedvetande. Vi kommer avsluta med att redogöra för 

vår definition av begreppet historiemedvetande utifrån det urval av historiedidaktisk forskning 

som vi gjort. 

2.1 Historia utanför skolan 

Den danske historiedidaktikern Bernard Eric Jensen pekar på att historiedidaktisk forskning i 

dag allt mer ägnar sig åt att studera den historia som eleverna kommer i kontakt med utanför 

skolan. Anledningen till att det blivit så är att man blivit mer medveten om att människors 

historiemedvetande inte enbart skapas och framförallt inte premieras i skolan utan främst är 
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en process som sker i andra livssammanhang. Dessa sammanhang kan exempelvis utgöras av 

erfarenheter och upplevelser från litteratur och film, från umgänget med familj och vänner 

eller av en delaktighet i kulturella, politiska och religiösa rörelser likväl som av 

historieturism.10 Jensen menar att av detta följer att skolan behöver koppla 

historieundervisningen till den historia som barn och ungdomar använder sig av och är 

bekanta med i sin vardag. För att eleverna skall få en förståelse för vad ett historiemedvetande 

är behöver de först se det som något betydelsefullt, vilket även torde vara grunden för att 

kunna utveckla det egna historiemedvetandet. Vår tolkning är att man i skolans 

historieundervisning bör sträva efter att medvetandegöra elevens egna föreställningar kring 

historia och hur dessa är kopplade till elevens vardags- och livsvärldssammanhang. Vi har en 

föreställning om att eleverna i större utsträckning måste få utrymme i skolan till att 

kommunicera sina egna erfarenheter av hur historia i det ”lilla sammanhanget” påverkar hur 

de uppfattar sin egen tillvaro. Vi menar att varje individ har kommit att utveckla ett eget 

historiemedvetande under sin uppväxt genom dess kontakt med hemmets traditioner och 

värderingar. En annan insikt som vi gjort är att man genom att utgå från det som är känt för 

eleverna också kan försöka skapa en motivation hos dem till att det är relevant för den egna 

personen att veta något om historia.  

  

Per- Ola Jacobson, doktorand i historia vid Växjö Universitet, menar å sin sida att det ur ett 

historieförmedlande perspektiv har skett ett paradigmskifte. Han pekar på att berättarkonst 

och faktakunskaper inte längre kan ses som tillräckligt för att kommunicera historia med 

andra.11 Vår uppfattning är att man under lång tid traditionellt överfört historisk kunskap 

genom främst föreläsningar men att man idag även förmedlar historisk kunskap som något 

varje människa skapar och använder sig av. I den svenska kursplanen för skolämnet historia 

på grundskolan anges det under mål att sträva mot att ”Skolan skall i sin undervisning i 

historia sträva efter att eleven – förvärvar ett historiemedvetande som underlättar tolkningen 

av händelser och skeenden i nutiden och skapar en beredskap inför framtiden, […]”.12 Hur 

skall då skolan i sin historieundervisning kunna uppfylla detta mål med att utveckla ett 

historiemedvetande hos sina elever om skolan inte ses som en särskilt lämplig läromiljö för 

detta ändamål?  

                                                 
10 Christer Karlegärd & Klas-Göran Karlsson (1997) Historiedidaktik, sid. 49. 
11 Peter Aronsson & Erika Larsson (2001) Konsten att lära och viljan att uppleva: historiebruk och 
upplevelsepedagogik vid Foteviken, Medeltidsveckan och Jamtli sid. 39. 
12 http://www.skolverket.se Kursplan för Historia, inrättad 2000-07 SKOLFS:2000:135, information hämtad den 
12 april 2010. 
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2.2 Historiemedvetande, ett begrepp med didaktiska konsekvenser 

Genom att begreppet historiemedvetande getts en central roll inom historiedidaktiken under 

de senaste decennierna finns det enligt Jensen anledning att uppmärksamma följande frågor: 

”Hur skall historieundervisningens uppgifter definieras om den tar sin utgångspunkt i 

begreppet historiemedvetande och vilka riktlinjer skall det finnas för en sådan 

undervisning?”.13 Jensen menar att historieundervisningens uppgift i skolan måste vara att 

utveckla ett lärande hos eleven som uppmuntrar ett användande och ett producerande av det 

egna historiemedvetandet. Mycket av den traditionella historieundervisningen enligt Jensen 

går ut på att lära eleverna gångna processer och förhållanden och inte på att eleverna skall 

erhålla en insikt om att de själva är historia.14 Undervisningen struktureras oftast utifrån en 

kronologi som rör sig från en tidsepok till en annan vilket gör det svårt för eleverna att 

utveckla en förståelse för hur dåtidstolkning, nutidsförståelse och framtidsförväntan kan 

kopplas ihop och användas. Jensen menar att en sådan undervisning också är allt för 

innehållsfixerad och uppgiftsstyrd och inte i någon större utsträckning ägnar sig åt 

historiemedvetandets funktioner och bruksvärde.15  

 

Vi uppfattar det som att historieundervisningen bör försöka ta reda på hur eleverna ser på 

historia och historiemedvetande i fråga om vad de lägger för betydelse i begreppens 

tidsdimension. Vi föreställer oss att eleverna ofta ser händelser och uttryck för det förflutna 

som stereotyper i förhållande till sin egen samtid. Det vill säga att så var det då och nu är det 

så här. Detta tror vi kan bero på att kursplanen för historia A på gymnasiet ofta utmynnar i att 

historieundervisningen ges utifrån ett kronologiskt upplägg med tydligt avgränsade 

epokindelningar. Vilket gör det svårt att belysa ett flertal skilda företeelser inom olika 

tidsskeenden då de ofta överlappar de olika epokerna. Epokindelningarna är så till vida en 

konstruktion som gjorts i efterhand för att kategorisera det förflutna. Eleverna kan då få svårt 

att se att det även i förfluten tid funnits en mångfald av olika och skilda företeelser som än 

idag påverkar oss människor och vårt handlande. Vi menar att eleverna kan få möjlighet att se 

de långa utvecklingslinjerna i historien med en kronologisk struktur men att de har betydligt 

svårare för att se att olika tidsskeenden också kan ha inneburit ett flertal olika parallella 

utvecklingslinjer. Genom att ifrågasätta historisk fakta utifrån den egna personens 

                                                 
13 Christer Karlegärd & Klas-Göran Karlsson (1997) sid. 70. 
14 Christer Karlegärd & Klas-Göran Karlsson (1997) sid. 71. 
15 Christer Karlegärd & Klas-Göran Karlsson (1997) sid. 72. 
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erfarenheter och upplevelser från sin egen samtid menar vi att eleverna kan få en viss 

förståelse för att vi människor i alla tider tänkt och agerat på olika sätt.  

 

Per- Ola Jacobson uttrycker det som om ”Utan referenser till elevernas meningsskapande och 

identitetsbyggande livsvärldar faller det mesta platt till marken.”. Enligt Jacobsons studier 

sker den initiala begreppsutvecklingen av historiemedvetande i barnets hemmiljö vilket 

därmed innebär att skolan knappast kan utveckla en begreppsförståelse hos individen av vad 

historia är ur ett ovanifrån perspektiv.16 En av studierna som Jacobson refererar till anger att 

sambandet mellan föräldrarnas och barnens historiemedvetenhet är stark. Jacobson pekar på 

att svensk historiedidaktisk forskning genom empiriska studier kunnat visa på historiens 

existentiella betydelse för människors liv.17 Flera olika studier framhåller också den muntliga 

berättelsens betydelse för stärkandet av unga människors historiemedvetenhet och 

identitetsbyggande. Man har också inom den historiedidaktiska forskningen lagt märke till att 

det är viktigt med den närliggande historien och familjen som referenspunkter för att 

uppmuntra ungdomars begreppsutveckling av historia och det egna historiemedvetandet.18 Vi 

tolkar funktionen av historiemedvetande som en integrerad del i människans identitet, vetande 

och handlingar vilket får till följd att man inte kan förstå eller förklara människors handlingar 

utan att se till deras historiemedvetande.  

 

Vi menar att historiemedvetande fyller en viktig funktion i att det kan användas av människor 

för att orientera sig i tid och rum. Det kan handla om rum i skilda tider eller om olika rum i 

samma tid. Människor använder dels sina insikter i samspelet mellan dåtidstolkning, 

nutidsförståelse och framtidsförväntan vid åtminstone tre tillfällen, även om det är på olika 

sätt. Dels försöker människor skapa sig ett sammanhang mellan det gångna, nutida och det 

kommande rum som de upplever som betydelsefullt.19 Historiemedvetandets olika läro- och 

bildningsprocesser har betydelse för hur skicklig man är på att förflytta sig emellan dessa 

olika rums- och tidsdimensioner. Dessa olika processer kan exempelvis vara: 

 

1) historiemedvetande som identitet 

2) historiemedvetande som mötet med det annorlunda 

                                                 
16 Peter Aronsson & Erika Larsson (2001) sid. 44. 
17 Peter Aronsson & Erika Larsson (2001) sid. 45. 
18 Peter Aronsson & Erika Larsson (2001) sid. 48. 
19 Christer Karlegärd & Klas-Göran Karlsson (1997) sid. 74. 
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3) historiemedvetandet som socio- kulturell läroprocess 

4) historiemedvetande som värde- och principförklaring 

5) historiemedvetande som berättelse 

 

Jensen menar att man inte bara skall se dessa processer som intellektuella utan att de också är 

processer som formar och förändrar människors känslor och åsikter.20 Människors förmåga att 

utveckla olika handlingsalternativ skapas och utvecklas genom att man kopplar ihop 

dåtidstolkning, nutidsförståelse och framtidsförväntan. Denna typ av kompetens är helt 

avgörande för att man skall kunna leva och fungera tillsammans med andra i ett samhälle. 

Historieundervisningen kan skapa en viss förståelse för att det finns olika handlingsalternativ 

genom att reda ut sambanden mellan olika förutsättningar och möjligheter till handlingar och 

hur dessa i sin tur skapar olika val och konsekvenser.21 Skönlitteratur, film och datorspel är 

alla exempel på olika medier som kan användas som hjälpmedel för att utforska den 

kontrafaktiska historien och därigenom utveckla barn och ungdomars scenariokompetens.22 

Vi menar att genom att använda olika medier som exempelvis förmedlar mänskliga relationer 

över tid och rum och hur dessa kan påverkas av förändrade livsvillkor är det möjligt för 

eleven att utifrån egna erfarenheter reflektera över vad som upplevs obekant och vad som 

känns igen.  

 

Peter Aronsson, professor i historia vid Växjö Universitet, kopplar å sin sida ihop begreppet 

historiemedvetande med kategorierna erfarenhetsrum och förväntningshorisont. 

Erfarenhetsrummet ser han som skapat genom kunskap och berättelser om det förflutna och 

att detta gör vissa föreställningar om framtiden möjliga. Förväntningshorisonten är enligt 

Aronsson de framtidsbilder som skapas i samtiden av förhoppningar och fruktan som i sin tur 

påverkar hur man i erfarenhetsrummet organiserar förhållandet mellan minne och glömska. 

Detta får sen konsekvenser för hur vi använder oss av historia. Aronsson menar att det sker i 

en dynamisk process som i en bestämd situation binder samman erfarenhetsrum och 

förväntningshorisont där människans medvetna eller omedvetna bruk av historien placeras i 

centrum.23 Vår tolkning är att eleverna trots sin relativt unga ålder har ett gediget 

erfarenhetsrum men att de inte är medvetna om det när vi talar om ett historiskt perspektiv. 

                                                 
20 Christer Karlegärd & Klas-Göran Karlsson (1997) sid. 74. 
21 Christer Karlegärd & Klas-Göran Karlsson (1997) sid. 77. 
22 Christer Karlegärd & Klas-Göran Karlsson (1997) sid. 77. 
23 Peter Aronsson (2004) Historiebruk: att använda det förflutna sid. 17 ff. 
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Att de har en förväntningshorisont är de troligtvis mer medvetna om. Genom att öka 

medvetandegraden av elevens historiemedvetande skulle också förväntningshorisonten öka. 

Gunilla Lindqvist, universitetslektor i pedagogik och docent vid Karlstads universitet, menar å 

sin sida att levandegörandet av historien är en nödvändighet inom historieundervisningen och 

att detta kan göras genom tematisering, berättande och gestaltning. Hon preciserar att 

begreppet historiemedvetandet ”handlar både om att skapa sig en identitet och att möta det 

annorlunda”.24 Det innebär att man relaterar den egna livsvärlden till den främmande, den 

historiska världen. Lindqvist pekar på att man genom att använda ett gestaltande arbetssätt 

kan skapa en dialog med sin egen rollfigur och därmed bli medveten om det annorlunda. 

Enligt Lindqvist har kritiken mot ett rationalistiskt synsätt blivit påtagligt under de senaste 

åren och intresset har också vuxit för en konstruktivistisk syn på lärandet. Genom att ha en 

dynamisk undervisning där hänsyn tas till elevernas egna tankeprocesser och 

kunskapsstrukturer kan man och måste man acceptera olika tolkningar av samma uppgift. Vi 

tänker därför erbjuda eleverna en möjlighet till att binda samman relationerna mellan dåtid, 

nutid och framtid genom att under en dag placera oss i en historiekulturellmiljö.  

 

Per Eliasson, universitetslektor i miljöhistoria och arbetar med historielärarutbildning vid 

Malmö Högskola, menar att historieundervisningen genom att använda sig av begreppet 

historiemedvetande kan närma sig elevernas livsvärld. Men hur vet man då att eleverna har 

utvecklat sitt historiemedvetande? Enligt Eliasson kan dessa hypoteser ligga till grund för 

bedömning:  

 

� Den elev som kan se hur den egna identiteten formas av historiskt givna 

genusrelationer eller etniska föreställningar kan också se hur hon/han själv återskapar 

dessa förhållanden. 

� Den elev som med empati kan diskutera de tre tidsdimensionernas betydelse för en 

historisk persons handlande har också en förmåga att se sitt eget handlande i dessa 

tidsdimensioner. 

� Den elev som kan laborera med olika tänkbara scenarier för en historisk situation har 

större förståelse för att den egna framtiden är öppen och påverkbar.25 

                                                 
24 Gunilla Lindqvist (2000) Historia som tema och gestaltning, sid. 59. 
25 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) (2009) Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, 2 
sid. 321. 
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� Den elev som kan se hur den egna identiteten formas av historiskt givna 

genusrelationer eller etniska föreställningar kan också se hur hon/han själv återskapar 

dessa förhållanden. 

� Den elev som med empati kan diskutera de tre tidsdimensionernas betydelse för en 

historisk persons handlande har också en förmåga att se sitt eget handlande i dessa 

tidsdimensioner. 

� Den elev som kan laborera med olika tänkbara scenarier för en historisk situation har 

större förståelse för att den egna framtiden är öppen och påverkbar.26 

. 

Det vi ser som en svårighet är hur bedömningssituationen ska kunna lösas då det kan dröja till 

långt efter kursens slut innan man ser resultat av elevens utveckling av historiemedvetande. 

Fokus för bedömning bör uppenbarligen riktas mer mot elevernas förmåga att skapa frågor än 

att besvara slutna frågor. Den elev som kan laborera med olika tänkbara scenarier får således 

också flera svarsalternativ som i förlängningen skapar nya frågor. Genom att erbjuda eleverna 

stort talutrymme i diskussioner samt kunna gestalta ett tidsbundet eller tidslöst dilemma kan 

eleverna få ett större perspektiv då de får möjlighet att lyssna på andra som har liknade eller 

helt olika synsätt. 

 

2.3 Vår definition av begreppet historiemedvetande 

Vårt skolutvecklingsprojekt kommer att bygga på begreppet historiemedvetande som har 

kommit att bli centralt inom historiedidaktiken under de senaste decennierna sen 1960-talet. 

Begreppet historiemedvetande har dock inte haft samma genomslagskraft överallt i världen 

utan är främst ett Nordeuropeiskt fenomen. När historiedidaktiker definierar begreppet 

historiemedvetande utgår de ofta från historikern Karl- Ernst Jeismanns kategorisering av 

historiemedvetande.27  Vi har i vår tolkning av begreppet använt oss av den definition där 

Jeismann beskriver historiemedvetandet utifrån de sammanhang som omger vår tolkning av 

det förflutna, vår förståelse av nutiden och vårt perspektiv på framtiden.  

 

De två aspekter som historiedidaktisk litteratur utgår ifrån vad gäller tolkningar av 

historiemedvetande är dels frågan huruvida historiemedvetande skall tolkas som ett ytterst 

avgränsat eller ett relativt rymligt begrepp och dels frågan om det är ett deskriptivt eller ett 
                                                 
26 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) (2009) sid. 321, 325. 
27 Christer Karlegärd & Klas-Göran Karlsson (1997) sid.51. 
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normativt begrepp. Bernard Eric Jensen illustrerar dessa aspekter genom att återge tyska 

historiedidaktikern Joachim Rohlfes definition av begreppet historiemedvetande, som lyder: 

 

Att lära sig historia inskränker sig inte till förvärvandet av en omfattande ämneskunskap 
[…]; det skall också bidra till utvecklandet av förmågan till reflektion och iakttagelse, det 
som man tidigare kallade historisk ”bildning” och som idag benämns historiemedvetande. 
Ty oavsett vad detta historiemedvetande kan vara i enskildheter betecknar det mer ett 
tankesätt än ett vetenskapligt förhållningssätt, mer en beredskap inför bearbetningen av 
historiska sakförhållanden än ett väl fungerande minneslager.28 
 
 

Jensen pekar på att Rohlfes definition innehåller flera väsentliga värderings- och teorival. 

Exempelvis är den normativ vilket innebär att det återfinns ett värdemässigt ställningstagande 

i dess själva begreppsbestämning då det att förfoga över ett historiemedvetande enligt Jensen 

skall ses som något gott och därmed bör uppfattas som om en intellektuell utveckling har 

skett. En annan aspekt som Jensen återger utifrån Rohlfes definition är att det i dess 

bestämmande av begreppet historiemedvetande finns en tydlig uppfattning för mera komplexa 

och skolade medvetandeaktiviteter vilket står i direkt motsättning till de didaktiska 

ansträngningarna att göra begreppet historiemedvetande till ett mer brett och vittomfattande 

begrepp. Detta för att begreppet också skall kunna omfatta historiemedvetandets mer 

vardagliga former.29 Vi tolkar begreppet historiemedvetande utifrån ett didaktiskt perspektiv 

vari vi ser historiemedvetande som en tankemässig förmåga hos varje individ. En förmåga 

som möjliggör att individen genom reflektion och självinsikt kan se hur historiens olika 

tidsdimensioner, dåtid, nutid och framtid påverkar den egna personens tillvaro i samtiden.   

Vi har tolkat begreppet historiemedvetande i förhållande till den didaktiska 

inlärningssituationen och de didaktiska frågorna vad, varför och hur. 

 

Vad? 

Vi vill mena att historiemedvetande är en process som utgörs av elevens egen erfarenhet och 

föreställningsvärld där det hela tiden fylls på med intryck från omvärlden, som till exempel i 

umgänget med familj och vänner, upplevelser från litteratur och film, traditioner, 

historieturism, från eller av en delaktighet i kulturella, politiska och religiösa rörelser samt 

faktainlärning. 

 

 

                                                 
28 Christer Karlegärd & Klas-Göran Karlsson (1997) sid. 55. 
29 Christer Karlegärd & Klas-Göran Karlsson (1997) sid. 55. 
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Varför? 

Historiemedvetande kan användas av människor för att orientera sig i tid och rum. Det kan 

handla om rum i skilda tider eller om olika rum i samma tid. Vi vill påstå att 

historiemedvetandet underlättar tolkningen av händelser och skeenden i nutiden samt skapar 

en beredskap inför framtiden. Detta möjliggör att historia kan upplevas som något väsentligt 

och relevant som alla kan relatera till och känna igen. Vi menar också att varje människa är 

beroende av sitt historiemedvetande då den reflekterar över historien och samtidigt bildar en 

del av sin egen identitet utifrån dessa reflektioner. Detta får således även betydelse för 

individens insikter och kunnande och för hur individen kommer att agera. 

 

Hur? 

Genom att medvetandegöra elevens tankar kring hur vi idag tolkar det som varit i det förflutna 

och hur dessa föreställningar/tolkningar i sin tur påverkar vår förståelse av vår egen tid likväl 

som det skapar förväntningar på och inför det vi ännu inte upplevt kan man öka förståelsen av 

samtiden genom att se både bakåt och framåt. Då, nu, sedan. Detta kan göras till exempel 

genom tematisering, gestaltning, och rollspel. 

3. Genomförande av skolutvecklingsprojekt 

I detta kapitel redogör vi för genomförandet av vårt projekt. Här tar vi upp våra tankar kring 

undervisningen samt vilka didaktiska val vi gjort och varför vi gjort dessa val. För en 

detaljerad lektionsplanering.30 Det material som vi använt oss av i undervisningen beskrivs 

närmare i kapitel 1.4. 

 

Vi tycker det är viktigt att eleverna är medvetna om sitt historiemedvetande, det är även 

viktigt att historieämnet utvecklas och att vi som lärare ser till att våra elever har möjlighet att 

nå upp till kursmålen. När vi påbörjade detta projekt diskuterade vi hur vi skulle utföra vårt 

uppdrag och som ett stöd genom hela processen har vi fokuserat på vilket syfte och vilket mål 

vi tänkt oss att undervisningen ska ha. Genom att klargöra det har strukturen för vårt projekt 

tydliggjorts. För att göra processen tydlig även för eleverna har vi genomgående varit 

noggranna med att delge eleverna lektionsplanering, dagsscheman samt tydliga genomgångar 

av varje uppgift där syfte och mål även presenteras. Vi tog det för självklart att vi båda skulle 

                                                 
30 Se bilaga 1. 
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vara närvarande vid alla moment och att vi skulle hjälpas åt då vi har kompletterat varandra 

på ett bra sätt. Andra fördelar med att vara två är att det är betydligt lättare att reflektera och 

utvärdera när man är två samt att eleverna har fått två lärare till sitt förfogande. 

 

3.1 Förberedande lektioner 

Inledningsvis fick eleverna under en kortskrivning svara på frågor om - vad eleverna tänkte på 

när de hörde begreppet historiemedvetande samt vad de trodde menades med att vara 

historiemedveten. Det kom att visa sig att eleverna angav liknande svar på båda frågorna men 

det man kan säga är att eleverna generellt sett uttryckt det som om att den andra frågan mer 

beskriver en förmåga/egenskap hos en individ och att den första frågan mer beskriver 

begreppets egenskaper. Sammanfattningsvis har vi plockat ett par av svaren för att visa hur 

eleverna formulerat sig. En övervägande del av klassen fick med i sitt svar att 

historiemedvetandet handlar om att man har god kännedom om historiska händelser och att 

man är påläst inom historia helt enkelt. Många skrev också att det handlar om hur medveten 

man är om historia, både den allmänna och sin egen historia. Cirka en fjärdedel av klassen 

utryckte att historiemedvetande är att man är medveten om hur historien har påverkat vår 

värld till hur den ser ut idag. En elev uttryckte att begreppet betyder att man kan reflektera 

och diskutera sina egna tankar angående historia. Dessa tankar som eleverna gett uttryck för 

visar att de har en viss föreställning om att historien har en betydelse för hur vi lever och 

uppfattar vår tillvaro i nuet. Detta å sin sida tolkar vi som uttryck för att eleverna, om än i 

olika omfattning, är medvetna om historien och dess betydelse för den egna personens tillvaro 

”här och nu”.31  

 

Sedan följde en gruppindelning av klassen. Att vi skulle dela in klassen i fasta grupper stod 

klart ganska tidigt då vi ville att eleverna skulle få känna sig trygga när de i slutfasens skulle 

gestalta sina dilemman. Deras ordinarie lärare fick i uppdrag att dela in grupperna i fem olika 

arbetsgrupper med 6 elever i varje grupp. Lärarens kännedom om eleverna skulle föra med sig 

att det blev dynamiska grupper. För att stärka självkänslan och ge grupperna en positiv 

gruppkänsla fick de göra en gruppövning.32  

 

                                                 
31 För detaljerad redovisning, se bilaga 4. 
32 Se gruppuppgift 1 i bilaga 5. 
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Vi vill att eleverna ska medvetet reflektera över och kritiskt granska sin samtid genom att 

kontinuerligt ifrågasätta sin tillvaro här, nu och sedan och för att eleverna ska förstå att vi vill 

se de långa linjerna i samhällets förändring valde vi att visa ett UR - program med titeln 

Framtida Relationer33. Vi vill alltså att eleverna ska förstå att historiemedvetande inte bara 

handlar om det som varit, hur vi förstår vår samtid utan också om det som komma skall. I den 

efterföljande diskussionen ventilerades många tankar kring framtida familjerelationer och 

vänskapsrelationer. Som kontrast till det programmet bestämde vi oss för att visa filmen 

Gotlandshuset34 som är inspelad på Petes Museigård och handlar om fyra generationer på en 

gotländsk gård. Det var filmens inspelningsplats som gjorde att vi i redan i planeringsstadiet 

bestämde oss för att upplevelsedagen skulle genomföras på Petes museigård i Hablingbo. 

Eftersom eleverna har media som profil kändes det självklart att de också skulle få ta del av 

filmens produktionsplats. En nackdel med filmen är att det är knepigt att förstå vilken tid de 

olika scenerna utspelas i, men det löste vi genom att eleverna fick läsa texten som filmen 

bygger på innan de skulle få se filmen och samtidigt lösa en uppgift där de skulle bli 

uppmärksamma på när de olika karaktärerna levde samt att de skulle bli uppmärksamma på 

hur man sedan i mitten av 1800-talet fram till idag värderat manlighet och kvinnlighet.35 Vi 

skulle också kunnat göra så att de inte fått tillgång till texten och istället fått arbeta med att 

hitta typiska drag för de aktuella epokerna för att få förståelse för epokskiftenas påverkan av 

tiden. En annan variant hade varit att de först fått se filmen och sen läsa texten. I anslutning 

till filmvisningen ville vi att eleverna skulle fokusera på vad det är som styr/påverkar 

relationer mellan människor? Redskapet eleverna fick använda sig av under denna uppgift var 

en mindmap med olika tankebubblor där vi utgått från begreppet levnadsregler som sen har de 

olika förgreningarna villkor, förväntningar, värderingar, känslor, tankar. Uppgiften för 

eleverna var att tänka på vad filmen tar upp utifrån de begrepp som finns med på mindmapen. 

Mindmapen användes sedan som stöd för den helklassdiskussion som följde efter filmen. Vi 

märkte dock att eleverna till vår glädje var för fokuserade på filmen för att direkt kunna knyta 

an till begreppen på mindmapen men efter en stunds diskuterande var det fler och fler som 

kom att delta. Flera av eleverna gav utryck för att de levnadsregler som filmens karaktärer 

stod under även finns i dag på ett eller annat sätt. 

 

                                                 
33 Kvällssamtal- Framtida Relationer (2009) Produktion av Utbildningsradion: Produktnummer: AV-nr: 
101211tv 6 
34 Larsson, Berit & Olsson, Hanna (1978). Gotlandshuset: en berättelse. Stockholm: Socialstyrelsens nämnd för 
hälsoupplysning. 
35 Se gruppuppgift 2 i bilaga 5. 
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De fem olika arbetsgrupperna fick sedan var sitt tema. Dessa teman har vi döpt till Folktro, 

Födelse, Flykt, Släkt och Tvåsamhet. Innehållet i varje tema har vi inspirerats till utifrån från 

filmens handling. Varje elevgrupp fick sen kompendier med specifik fakta som behandlar just 

deras tema. Vi anser att det är viktigt att framkalla ett genuint förhållande till temat för att inte 

elevernas egna erfarenheter ska tryckas ut i periferin. Varför vi valde att själva välja ut och 

bestämma vilken litteratur eleverna skulle få ta del av var både för att spara tid och för att 

använda oss av vår erfarenhet och kunskap. När gruppen läst kompendierna fick de söka efter 

dilemman som har med relationer människor emellan att göra och koppla de dåtida problemen 

till sin egen nutida vardag med avseende på likheter/skillnader och rätt/fel samt vad som 

ansågs viktigt då och vad som anses viktigt nu.36 När eleverna presenterat sina dilemman för 

oss lärare fick de i uppdrag att konstruera frågeställningar som sen skulle stå till grund för de 

diskussioner som gruppen skulle få leda på upplevelsedagen. 

 

3.2 Studiebesök på Arkivcentrum 

Inför studiebesöket på Arkivcentrum planerade vi upplägget tillsammans med den kvinna som 

sedan skulle ta emot oss på Arkivcentret. Syftet med det besöket är att eleverna skall bli 

bekanta med hur man kan söka i arkivets material samt vad de kan hitta för typ av information 

i arkiven. Ett annat syfte med besöket är kopplat till varje grupps tematiska källmaterial med 

målsättningen att de skall få en förståelse för vilka typer av dokument man hämtat de olika 

historiska fakta som litteraturen de tagit del av bygger på. Besöket kom att bestå av en 

presentation av arkivets syfte och verksamhet samt en rundvandring i magasinet vilka arkivets 

personal ansvarade för. Eleverna fick sen uppdrag av oss där vi utformat uppgifter med 

koppling till respektive grupps tema. Uppgifterna gick ut på att de skulle söka i arkivmaterial 

exempelvis kyrkböcker, husförhörslängder, dokument och brev.37 Eleverna kastade sig in i 

uppgifterna med stort engagemang och många hann också med att leta information om den 

egna släkten. Vi förstod att eleverna tyckte det var roligt på Arkivcentrum och att de skulle 

vilja fått mer tid till att söka själva.  

 

 

                                                 
36 För en beskrivning av uppgiften se bilaga 8. 
37 Se bilaga 6. 
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3.3 Upplägg och mål med upplevelsedagen på Petes Museigård 

Dagsschemat för besöket vid Petes Museigård bestod av ett förmiddagspass och ett 

eftermiddagspass. Dagen började med samling utanför den ordinarie skolan i direkt anslutning 

till skoldagens start. Bussresan i den chartrade bussen tog till 1 timme. Ordinarie lärare åkte 

med bussen samt kollade närvaron. Vid framkomsten hälsade vi klassen välkommen samt 

informerar om praktiska saker vid museet. Vi bjöd på saft, bulle och frukt samt presenterade 

dagens agenda. Därpå tog museets egen guide över och lotsade oss runt i museet samtidigt 

som hon berättade om gårdens historia och hur det kan vara att gården i dag är ett museum. 

Därefter fick eleverna en timme till sitt förfogande för att bestämma i vilken miljö som 

gestaltningen skulle ske samt att de fick möjlighet att öva på framförandet. Före 

matuppehållet hann två grupper genomföra sina gestaltningar. Varje grupp fick 30 minuter till 

sitt förfogande vid framträdandet. Då skulle gruppen hinna komma på plats, presentera sitt 

tema för övriga klassen, spela upp sitt valda dilemma samt leda en helklassdiskussion utifrån 

de frågor de samlat på sig under arbetets gång. Som sed är på en gotländsk gård serverades 

det mat klockan 12.00. På menyn stod ugnstrull (En rågbulle med inbakat rimmat fläsk) med 

sallad samt till efterrätt saffranspannkaka med grädde och salmbärssylt. Efter maten fortsätter 

grupperna att redovisa sina gestaltningar och när alla var klara samlades vi för en 

sammanfattning av dagen. Målet med dagen var att eleverna skulle få ta del av det lokala 

kulturarvet på ett konkret sätt genom att agera i en museal miljö där också tingen kan berätta 

historia. För vissa blir museigården en ny miljö långt ifrån vardagen men för andra kan det 

vara en hemtam miljö eftersom det finns ett tusental liknande byggnader runt om på ön och 

säkerligen känner vissa av eleverna någon som bor i ett liknande hus.  

 

3.4 Vilken roll hade pedagogerna/eleverna under upplevelsedagen? 

Vår roll under denna dag bestod av att leda dagen, ha uppsikt över tidsschemat, göra eleverna 

trygga och hemmastadda i den museala miljön, agera bollplank, kommentera och stödja vid 

gruppdiskussionerna och servera mellanmål. Vi dokumenterade också dagen samt 

reflekterade och utvärderade dagen. Ordinarie lärares roll var att ansvara för transporten till 

och från museet och reflektera över dagen i sin helhet. Museets personal serverade maten, 

ledde guidningen samt handledde eleverna vid val av plats för gestaltning samt informerade 

om vilka föremål som får beröras och vilka andra restrektioner som finns. Praktiskt skulle de 

aktivt lyssna på guidning, ta del av den museala miljön, delge klasskamraterna temats 
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innehåll, gestalta relationsdilemmat, motivera val av dilemmat samt leda diskussioner utifrån 

egna frågeställningar om alternativa handlingsval och om dilemmats tidsbundenhet/tidslöshet. 

Detta innebar att de också aktivt skulle medverka i alla diskussioner. 

 

3.5 Gestaltning och diskussion under upplevelsedagen 

Eleverna visade under hela dagen ett stort engagemang både vad det gäller gestaltning, 

ledande av diskussioner samt deltagande i diskussioner. Stundom uppstod livliga diskussioner 

som var relevanta och dynamiska. Vi märkte att flera elever som vanligtvis är tystlåtna i 

klassrummet visade ett aktivt deltagande i diskussionerna. Nedan presenteras de olika 

gruppernas val av dilemma samt val av diskussionsfrågor. 

 

Den första gruppens tema var ”Tvåsamhet” och denna grupp placerade sig i på gräset framför 

byggningen. Dilemmat utspelade sig i nutid och gruppen gestaltade en scen där ungdomar 

pratade om vad de gjort kvällen innan och de hade en attityd där sexualiteten var närvarande. 

En av gruppens flickor ville inte prata om sin sexuella erfarenhet och blev då hånad av de 

andra. Frågor som gruppen ville diskutera var – Om synen på sexualitet var en lust eller en 

börda och skillnader och likheter nu och då - Är det bättre eller sämre att vara frispråkig och 

den frågan som mest engagerade eleverna var hur gammal man ska vara vid sexualdebuten 

samt när man får börja visa intresse för det andra könet. Här märktes det att eleverna hade en 

föreställning att man blir vuxnare fortare i dagens samhälle. Vid påpekan visste de dock att 

man inte för så hemskt länge sedan räknades som vuxen vid konfirmationen alltså vid den 

ålder som dessa elever kallade som fjortisar. 

 

Gruppen som arbetat med ”Folktro” spelade upp ett dilemma i dåtid där meningsskildringar 

uppkommit angående folktro och kristendom. Gestaltningen skedde framför husets entrédörr 

och som rekvisita hade de ett spann med varmt vatten som kastades ut på gräset. De använde 

utomhusmiljön på ett realistiskt sätt. Den ena parten styrdes av föreställningar om väsens 

påverkan och den andre parten anförtrodde sig åt Gud. Detta dilemma uppfattades som 

komiskt av många men den efterföljande diskussionen visade på att eleverna hade insikt och 

förståelse. Frågor som uppkom var bland annat – Hur kontrasten mellan 

föreställningsvärldarna skulle kunna lösas – Hur trons makt påverkat människan både nu och 
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då - Hur vi respekterar den egna och andras tro, nu och då - Trons funktion i människans 

vardag, nu och då. 

 

Nästa grupp var ”Flykt” och i denna grupp var det ett manfall på fyra personer vilket ledde till 

att de närvarande fick skriva om manuset och delge en roll till den ordinarie läraren. 

Handlingen var dåtid. Denna grupp inledde med att ett par satt utanför huset och diskuterade 

sin framtid. Frun var gravid. De hade hört talas om några som åkt till Amerika. Efter ett tag 

uppenbarade sig den äldre husbonden då han ville prata med det unga paret om något viktigt. 

Ensemblen och publiken flyttade in i storstugan och skådespelarna satte sig kring ett bord. Det 

märktes att stundens allvar var närvarande. Husbonden krävde att sonen skulle ta över gården 

men det unga paret hade bestämt att de också skulle åka till Amerika. Det slutade med att 

paret följde sin vilja istället för husbondens önskan. Frågeställningen lydde – Gjorde paret 

rätt? Detta ledde till en diskussion som utmynnade i nutida frågor om hembygdens betydelse 

för identitet och om de eventuella kraven från föräldrar att överta företag som funnits i 

generationer. Eleverna diskuterade också skillnader i att resa långt bort då och nu. 

 

Inför nästa grupps gestaltning blev vi åhörarna placerade i en av salarna. Dilemmat som 

gruppen ”Släkt” uppförde utspelade sig i dåtid och inleddes med att en fotograf kom på besök 

till gården. Familjemedlemmarna blev placerade framför ett fotografi av en manlig förfader 

och vissa fick stå med ryggen emot kameran, andra fick så i profil och resterande fick titta in i 

kameran. Därefter togs ett kort och gruppen avslutade med att förklara för oss frågande 

åhörare vad det var som gestaltats. Detta dilemma speglade en situation där den patriarkaliska 

släktkänslan i en borgerlig miljö inpräntades i familjemedlemmarna. De i familjen som var 

påtagligt lika fick stå närmast porträttet och titta i kameran. Detta dilemma ledde till 

diskussioner om det patriarkaliska samhällets uppbyggnad både nu och då om 

husbondeväldets konsekvenser samt en lång debatt om jämställdhet nu och då. 

 

Den sista gruppen ”Födelse” placerade oss åhörare i ett allmogerum och dilemmat som 

gestaltades var en scen om kyrktagning ur filmen som de tidigare sett men här fick handlingen 

ett annat slut. Handlingen var att den nyförlösta kvinnan skulle kyrktas men att detta var mot 

hennes vilja. Mannen lyckades dock övertala henne genom hot och våld. Gruppen använde sig 

av rummets möblemang där det passande nog ingick en vagga. Gruppdiskussionen som följde 

gick till en början lite trögt, vilket vi tror berodde på att det var ett ämne som eleverna har 
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svårt att relatera till samt att det var i slutet på dagen. Gruppens fråga till klassen handlade om 

- Varför kvinnan ansågs oren efter en graviditet och inte mannen. Denna fråga var aktuell 

även i filmen. Det märktes tydligt att det saknades kunskap i ämnet då diskussionen istället 

för att handla om kyrktagning och dopets betydelse kom att handla om konfirmationens 

betydelse. Något som alltså ligger närmare elevernas erfarenhetsområde. 

5. Utvärdering av projektet 

I denna del av rapporten kommer vi att presentera ett urval av de frågor som vi ställde till 

eleverna samt en sammanställning av deras svar. Vi har valt att endast redovisa resultatet från 

de frågor som vi anser är relevanta för den sammanfattande diskussion och reflektion som vi 

kommer att föra under avsnitt 6 i denna rapport.38  

 

Syftet med utvärderingen var att få veta vad eleverna tyckte om den undervisning som vi 

använt oss av under projektets genomförande och under själva upplevelsedagen på Petes 

Museigård. Vi ville också försöka få syn på om eleverna efter momentets undervisning tänkte 

annorlunda kring begreppet historiemedvetande i jämförelse med vad de gav uttryck för under 

den första lektionens kortskrivning om begreppet.  

 

Den instruktion som vi gav eleverna inför ifyllandet av den skriftliga enkäten var att syftet 

med denna enkät var att vi genom elevernas svar skulle kunna få vetskap om både möjligheter 

och brister med momentets upplägg och innehåll. Vi uppmanade eleverna att svara så utförligt 

som möjligt på alla frågor och att de skulle utgå ifrån sig själva och sina egna upplevelser av 

momentets olika delar när de svarade på frågorna. Den undervisning som eleverna inte hade 

närvarat vid uppmanade vi att de skulle markera i enkäten genom att stryka frågorna.  

 

Under enkätens genomförande deltog 29 av 30 elever. Den frånvarande elevens svar som 

därför saknas i utvärderingen har vi räknat som bortfall likväl som de frågor som markerats 

med ett streck eller kryss. Bortfall redovisas endast vid de frågor där flera olika alternativ 

anges som det enda svarsalternativet. Vid övriga frågor har vi återgett vad eleverna svarat 

men det bör nämnas att vi vid allt för snarlika svar har gjort ett visst urval som även fått 

representera dessa svar. 
                                                 
38 För information om elevenkätens alla frågor och en sammanställning av samtliga frågor och svar se bilaga 7. 
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5.1 Begreppet historiemedvetande 

På frågan ”Har tankar kring begreppet historiemedvetande väckts hos dig under momentet?” 

som var en flervalsfråga där eleverna blev ombedda att ange ett alternativ svarade de så här: 

Ja=8 elever, nej=11 elever, jag vet inte=9 elever, bortfall=2 elever. 

På följdfrågan ”I så fall vilka?” svarade eleverna så här: Att tiderna förändras och människor 

med den, att saker och ting ändras, att allt som händer är ihopkopplat med historia, vad man 

vet om sin egen historia, det att vara historiemedveten är att färdas mellan tid och rum allt 

från forntida Rom och Grekland till svensk 1800- och 1900-tals historia, kompendiet väckte 

ohyggligt många tankar och även skriften om Gotlandshuset, hur det var på Gotland för länge 

sedan, vad det ordet betyder och så även hur mycket historien betyder för framtiden, både ja 

och nej det är inte alltid man tänker på det.  

 

På frågan ”Vad betyder begreppet historiemedvetande för dig idag?” svarade eleverna så här: 

Att vara medveten om historien där man är uppväxt, kunnande om historia, att jag vet mer om 

hur man kan se och få reda på om historien/det förflutna, fortfarande det samma att man är 

medveten om historia, att man skall vara medveten om vad som hänt förr på detta vis kan vi 

till exempel undvika att hemska saker upprepas judeförföljelse och liknande, att man är 

medveten om vad som har hänt innan vår tid, att man kan historien från förr, att man skall 

vara medveten om och veta saker om historia nu och då att allting är historia, samma som 

innan att man har koll på vad som har hänt tidigare för att kunna förstå varför jag lever som 

jag gör idag, att man förstår sin egen och andras historia, att man är kunnig och vart med om 

olika historiska saker, att kunna vara medveten om hur saker var förr i tiden och att man 

måste vara medveten för att kunna förstå varför det var som det var, fortfarande att man är lite 

medveten om sin historia, att man kan sin historia och andras, samma som förut, att man är 

medveten om historien och att veta hur samhället har utvecklats, samma som lappen, det är 

viktigt jag vill vara historiemedveten för jag vet att det kan stärka mig som människa och jag 

kan ta lärdom av det i framtiden, ha koll på grundfakta i historien, Att man är medveten om 

hur/vad historien spelar för roll i dagens samhälle hur samhället har utvecklats och hur man 

kan undvika att upprepa hemska onödiga saker, att historiemedvetande färdas mellan tid och 

rum, koppla ihop nu och då veta om sin egen historia och dra paralleller, att man kan sin 
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historia och att man vet hur den påverkar en i dag, att man är medveten, att känna till historia 

och dess följder och det som skett innan.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att ungefär en tredjedel av eleverna ansåg att tankar 

väckts kring begreppet historiemedvetande under momentets gång. Lika stor andel av 

eleverna ansåg att det inte väckts några tankar eller att de inte visste ifall tankar väckts. De 

tankar som eleverna uppger har väckts hos dem är bland annat att tiderna förändras och 

människorna med den samt att allt som händer kan kopplas ihop med historia. Eleverna 

uppger också att vara historiemedveten kan vara att färdas mellan tid och rum och hur mycket 

historien betyder för framtiden. Flertalet elever uppger att de inte tänker annorlunda kring 

begreppet historiemedvetande i förhållande till vad de uppgett under kortskrivningen den 

första lektionen. Andra elever lyfter fram att begreppet historiemedvetande fått en betydelse 

av att vara medveten om historien där man är uppväxt, av att känna till sin egen historia och 

hur den påverkar en idag, att veta hur historien påverkat dagens samhälle och vilka 

konsekvenser det kan få för framtiden. Eleverna uppger också att de idag ser betydelsen av 

historiemedvetande som något viktigt då det kan stärka dem som människor och ta lärdom av 

det i framtiden. 

  

5.2 Upplevelsedagen på Petes Museigård 

Under upplevelsedagen var det 8 elever som inte deltog därmed är bortfallet av svar på dessa 

frågor lite högre än på det andra vi valt att ställa frågor som exempelvis film och litteratur.  

På frågan ”Tycker du att aktiviteterna på Petes Museigård berörde relationer över tid och 

rum?” som var en flervalsfråga där eleverna blev ombedda att ange ett alternativ svarade de så 

här: Ja=20 elever, nej=1 elever, jag vet inte=1 elever, bortfall=8 elever. 

På frågan ”Var gestaltningen av dilemman relevant som utgångspunkt för den efterkommande 

diskussionen?” som var en flervalsfråga där eleverna blev ombedda att ange ett alternativ 

svarade de så här: Ja=20 elever, nej= 0 elever, jag vet inte=2 elever, bortfall=8 elever. 

På frågan ”Tycker du att du hade användning av den genomförda undervisningen under 

upplevelsedagen på Petes Museigård?” som var en flervalsfråga där eleverna blev ombedda 
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att ange ett alternativ svarade de så här: Ja=21 elever, nej=1 elever, jag vet inte=1 elever, 

bortfall=7 elever. 

På frågan ”Vad är ditt starkaste minne från upplevelsedagen?” svarade eleverna så här: Få se 

huset, det fina vädret och naturen, det var ett bra avslut på ämnet och awesome att vara där 

ute, guidningen och museet, umgänget och kul att spela teater för man lär sig mycket 

samtidigt som man har kul, alla roliga dilemman, att få se alla teatrar och diskussioner, 

diskussionerna efter gestaltningen, ugnstrull och saffranspannkaka, jättekul och intressant 

med guidningen och se alla dilemman och diskutera och ta del av utställningen, roligt med 

banbrytande undervisning, gemenskapen, Att få se hur huset var byggt när man läst och sett 

det på film tidigare.  

 

På frågan ”Vad tycker du att föremålen, miljön och byggnaderna på Petes Museigård 

berättade för dig?” svarade eleverna så här: Mycket man fick en större inblick i historien, det 

var häftigt att se något gammalt från Gotland, att det är ett hus och gård med en lång och 

snirklig historia bakom sig, mycket om historien och vad de varit med om, Mycket om att 

trots att vi människor med hjärta hjärna lungor som människorna hade då har levnadsvillkoren 

förändrats i takt med utvecklingen av människans kapacitet till förnyelse, Det var häftigt att 

tänka sig tillbaka att faktiskt bott en familj där, Om hur de hade det förr vilken stor skillnad 

det är i mot i dag att de slet som djur varje dag, En hel del om den forna livsstilen, hur det var 

på Gotland för länge sedan, Om min historia/Gotlands. 

 

På frågan ”Tycker du att upplevelsen som besöket på Petes Museigård gav är en bättre form 

för lärande än undervisning och böcker?” som var en flervalsfråga där eleverna blev ombedda 

att ange ett alternativ svarade de så här: Ja=20 elever, nej=0 elever, lika bra=1 elev, jag vet 

inte=1 elev, bortfall=8 elever. 

 

På frågan ”Varför tycker du det?” svarade eleverna så här: För att man får se med egna ögon, 

lättare när man får uppleva och se själv, det blir mer på riktigt, Man lär sig bättre om man har 

roligt och det är kul med omväxling, Praktiskt lärande är otroligt mer givande som omväxling 

för teori inte alltid men som omväxling, Man sätts in i situationen mer än vad böcker ger det 
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ger ett större perspektiv, Att det var annorlunda på ett bra sätt, För att man blir mer intresserad 

och insatt när man får vara på stället själv och uppleva det, Roligare! Man lyssnade nog bättre 

ny miljö, För att det var så kul och bildligt visade oss tydliga miljöer från svunnen tid, Man 

får lära sig mer utifrån sig själv man får se och röra, Efter elva år i skolan är man trött på 

skolbänken, Man läser inte bara om det utan får även uppleva det vilket gör att man lättare tar 

in det och kommer ihåg det, Därför att det är bra att kunna förbereda sig och senare få det 

”riktiga” att relatera till. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att de flesta eleverna tyckte att aktiviteterna på Petes 

Museigård berörde relationer över tid och rum och att gestaltningen av dilemman var relevant 

som utgångspunkt för den efterkommande diskussionen. De flesta eleverna ansåg också att de 

under upplevelsedagen på Petes Museigård hade haft användning av den undervisning som 

genomförts inför besöket. Eleverna uppgav att deras starkaste minne hade varit att få se 

byggnaderna, miljön, det fina vädret, diskussionerna, guidningen och museet, umgänget, alla 

roliga dillemman, att få se alla teatrar, att få ta del av utställningen och maten som serverades. 

Ett par av eleverna uppgav också att de tyckte det var kul att spela teater för att man lärde sig 

mycket samtidigt som man hade kul.  

 

Eleverna tyckte bland annat att föremålen, byggnaderna och miljön berättade om den forna 

livsstilen och om hur det var på Gotland för länge sedan. Eleverna tyckte också att det 

berättade om deras och Gotlands historia. Eleverna uppgav också att de tyckte det var häftigt 

att se något gammalt från Gotland och att det var häftigt att tänka sig tillbaka att det faktiskt 

hade bott en familj där. Eleverna tyckte också att det berättade om att människans 

levnadsvillkor hade förändrats i takt med utvecklingen av människans kapacitet till förnyelse. 

 

De flesta eleverna tyckte att upplevelsen som besöket på Petes Museigård gav var en bättre 

form för lärande än undervisning och böcker.  Eleverna uppgav att de tyckte så på grund av 

att man fick se med egna ögon och att det var lättare när man fick uppleva och se själv. De 

uppgav också att praktiskt lärande är otroligt mer givande som omväxling för teori men inte 

alltid utan som omväxling. Eleverna tyckte också att man sattes in i situationen mer än vad 

böcker gör och att det gav ett större perspektiv. Andra anledningar till att eleverna föredrog 
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upplevelsen som lärande var att det bildligt visade dem tydliga miljöer från svunnen tid. De 

uppgav också att man fick lära sig mer utifrån sig själv och att man fick se och röra. Eleverna 

menade också på att det var bra att kunna förbereda sig och senare få det ”riktiga” att relatera 

till. Eleverna uppgav också att det var positivt med något annorlunda och att man efter elva år 

i skolbänken var trött på det. 

 

5.3 Momentet i sin helhet 

På frågan ”Har du fått nya kunskaper i samband med detta moment när det gäller gruppen?” 

som var en flervalsfråga där eleverna blev ombedda att ange ett alternativ svarade de så här: 

Ja=15 elever, nej=4 elever, jag vet inte=10 elever, bortfall=1 elev. 

 

På frågan ”Har du fått nya kunskaper i samband med detta moment när det gäller filmen?” 

som var en flervalsfråga där eleverna blev ombedda att ange ett alternativ svarade de så här: 

Ja=25 elever, nej=0 elever, jag vet inte=2 elever, bortfall=3 elever. 

 

På frågan ”Har du fått nya kunskaper i samband med detta moment när det gäller 

kompendiet?” som var en flervalsfråga där eleverna blev ombedda att ange ett alternativ 

svarade de så här: Ja=26 elever, nej=2 elever, jag vet inte=1 elev, bortfall=1 elev. 

 

På frågan ”Har du fått nya kunskaper i samband med detta moment när det gäller 

Arkivcentrum?” som var en flervalsfråga där eleverna blev ombedda att ange ett alternativ 

svarade de så här: Ja=26 elever, nej=2 elever, jag vet inte=0 elever, bortfall=2 elever. 

 

På frågan ”Har du fått nya kunskaper i samband med detta moment när det gäller Petes 

Museigård?” som var en flervalsfråga där eleverna blev ombedda att ange ett alternativ 

svarade de så här: Ja=21 elever, nej=1 elev, jag vet inte=4 elever, bortfall=4 elever. 
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Sammanfattningsvis kan man säga att de flesta eleverna anser att de fått nya kunskaper i 

samband med filmen Gotlandshuset och kompendiet för deras tema exempelvis födelse. 

Eleverna uppger också att de fått nya kunskaper i samband med upplevelsedagen på Petes 

Museigård och studiebesöket vid Arkivcentrum. Hälften av eleverna uppger att de fått nya 

kunskaper i samband med gruppen medan fyra elever uppger att de inte fått det. Tio elever 

uppger att de inte vet.   

6. Sammanfattande diskussion och reflektion 

Elevers historiemedvetande 

När vi antog utmaningen med att försöka bygga upp en undervisning som skulle leda till att 

aktivera elevernas historiemedvetande funderade vi en hel del på hur vi skulle kunna mäta och 

få syn på om en utveckling hade skett. En annan fråga som vi behövde ha svar på var ifall alla 

elever hade tillgång till sitt historiemedvetande. Vi valde därför att låta eleverna skriva ner 

vad och hur de tänkte kring begreppet under den första lektionen. Vi har tolkat deras svar som 

att eleverna sammantaget gett uttryck för att de alla har tillgång till ett historiemedvetande 

men att nivån av medvetande skiljer sig åt hos de olika individerna. Vi anser därmed att 

eleverna trots sin relativt unga ålder har ett gediget erfarenhetsrum men att de inte är 

medvetna om det när vi talar om ett historiskt perspektiv. Att de har en förväntningshorisont 

är de troligtvis mer medvetna om. Vi tolkar det också som att de flesta eleverna kopplar ihop 

historiemedvetande med att man kan mycket om historia.  

 

Några andra aspekter som eleverna förbinder begreppet historiemedvetande med är att man är 

medveten om sin egen historia och att man kan ta lärdom av det som hänt. Eleverna uppfattar 

också historiemedvetandet som något man använder sig av när man reflekterar och diskuterar 

sina egna tankar kring historia samt att man är medveten om hur historien påverkat den tid vi 

lever i och samtidigt skapar en viss beredskap inför framtida händelser. Eleverna ger också 

uttryck för att historia omfattar de tre olika tidsdimensionerna då, nu och sedan och att allt 

som sker så småningom kommer att bli historia. Elevernas tankar och uttryck för vad ett 

historiemedvetande är bekräftar vår tolkning av den forskning som skett av 

historiemedvetandets funktion, nämligen att alla människor har ett eget historiemedvetande. 

Vi har också reflekterat över hur väsentligt det är att man i skolans utformning av 

historieundervisningen försöker skapa ett utrymme för eleverna att se hur de kan använda sig 
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av sina historiekunskaper. Vi tror att historieundervisningen verkligen skulle tjäna på att bjuda 

in den historia som eleverna kommer i kontakt med utanför skolan för att på så vis väcka och 

utveckla deras historiemedvetande.  

 

I vår utvärdering med eleverna valde vi att ställa frågor om det under momentet hade väckts 

tankar hos dem kring begreppet historiemedveten och i så fall vilka samt vad begreppet 

betydde för dem idag. Den reflektion man kan göra utifrån deras svar är att ungefär en 

tredjedel av eleverna ansåg att tankar väckts och att lika många ansåg att det inte hade gjort 

det. Det som dock är intressant är att en tredjedel av eleverna uppgett att de inte visste om det 

hade väckts tankar hos dem vilket också leder till en viktig didaktisk lärdom för oss. För hur 

skall man kunna vara medveten om och känna igen sitt eget historiemedvetande om det är en 

integrerad del av ens föreställningsvärld? I ljuset av detta förstår vi också att eleverna haft 

svårt för att kunna besvara frågan om vad begreppet ”historiemedvetande” betyder för dig 

idag då de inte riktigt kunna se sin egen utveckling. Detta kanske beror på att vi formulerat 

frågan på ett svårbegripligt sätt eller att den tid som vi haft till vårt förfogande varit alldeles 

för kort för att i en egentlig mening kunna utvärdera den utveckling som skett. Detta med 

tanke på att det säkerligen för de flesta elever behövs ett mer långsiktigt perspektiv för att få 

syn på den egna utvecklingen. En annan reflektion som vi gjort är att man nog som lärare bör 

sträva efter att upprätthålla en viss kontinuitet i historieundervisningen kring att aktivera 

elevers historiemedvetande. Vi menar att eleverna genom att bli medvetna om sitt 

historiemedvetande också kan få redskap till att utveckla den egna identiteten och bli mer 

skickliga på att orientera sig i tid och över rum.  

 

Historieundervisning i det lokala kulturarvet  

För att kunna besvara vår fråga om hur vi som lärare kan använda oss av vårt lokala kulturarv 

i skolans historieundervisning bör vi först klargöra vad vi menar med kulturarv. Spåren av det 

förflutna finns överallt. Kulturmiljön är i princip hela den miljö som har formats av oss 

människor genom tiderna, det kan vara alltifrån en enskild plats eller byggnad till hela 

landskap. Kulturarv är ett vidare begrepp än kulturmiljö, det innefattar inte bara föremål, 

byggnader och fornlämningar utan också berättelser, traditioner och andra okroppsliga värden 

som vi ärver från tidigare generationer. Därför ser vi inte bara besöket vid Petes museigård 

och vid Arkivcentrum eller den Gotlandica som eleverna fick ta del av som ett kulturarvsmöte 

utan vi menar också att ungdomarna i mötet med varandra får ta del av andras tankar, 
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traditioner och förväntningar och på så sätt få en personlig anknytning till historia. Historia 

som angår intresserar också individen. På Gotland vimlar det av historiska minnesmärken och 

man behöver inte gå långt för att finna en plats som kan berätta om svunna tider. Dessa platser 

kan ses som identifikationsobjekt bara genom att göra ett studiebesök men genom att låta 

eleverna få använda ett gestaltande arbetssätt kan man skapa dialog med sin egen rollfigur och 

därmed bli medveten om det annorlunda. Eller som vi vill understryka, bli medveten om det 

som också är lika och vad som är tidsbundet kontra tidslöst. Vi märkte att eleverna 

uppskattade att få ta del av kulturarvet och att elevernas sinne för det nära är att den lokala 

miljön torde få spela roll. Många av eleverna påpekade att det fysiska mötet var ett av det 

starkaste minnet från upplevelsedagen, det vill säga att få ta del av autentiska föremål och 

miljöer.  

 

Då det finns tidigare forskning där elever agerar i ett museum är det klokt att ta lärdom av 

dess problematik. Vi var således ytterst noggranna med att tydliggöra en didaktisk inramning 

av upplevelsedagen och vi märkte att eleverna inte hade många frågor inför sina uppgifter. 

Ytterligare en reflektion vi gjort i samband med studiebesöken är att en god kommunikation 

med personalen inför besöken på respektive plats gjorde att alla var väl förberedda. Vilket gör 

att vi anser att vi lyckats med att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att tillgodo ge sig 

ett djupare perspektiv. 

 

Lärdomar i det lokala kulturarvet 

Att undervisa om och i kulturmiljö är att öppna skolan för den värld som eleverna lever i, för 

de miljöer där eleverna bor och umgås, det är att öppna för elevernas egen verklighet. Att 

finna den historiska dimensionen är att finna en del av sig själv. Vi har konstaterat att just 

gruppdiskussionerna uti från utvärderingen setts som givande vilket kan vara ett tecken på att 

eleverna fått en möjlighet att skapa en ökad historisk insikt vad det gäller det lokala 

kulturarvet och troligen också i förlängningen även det nationella och internationella arvet. 

Att levandegöra en del av kulturarvet och skapa en specifik upplevelse i en genuin miljö kan 

bli ett minne för livet. Erfarenhetsrummet skapas genom kunskap och berättelser om det 

förflutna och detta gör att vissa föreställningar om framtiden blir möjliga. Enligt vår enkät 

framkom det att eleverna hade skiftande svar på vilket som var det starkaste minnet från 

museibesöket och det tyder på att det finns en mångfald av saker att lära. Eleverna nämner att 



36 

 

det var lärorikt och sammanfattningsvis skildrar svaren att inlevelsen och förståelsen blev 

starkare på plats.  

 

Synvändor  

Vi har under projektets gång reflekterat över en del svårigheter som undervisning förlagd 

utanför skolan kan innebära. Vi har varit två personer som ansvarat för planering, 

organisering och genomförande av både studiebesöket på Arkivcentrum och upplevelsedagen 

på Petes Museigård. Vi är fullt medvetna om att det krävt en hel del tid och engagemang av 

oss vilket vi haft möjlighet till då vi under tio veckor arbetat heltid med 

skolutvecklingsprojektet ”Relationer över tid och rum”. Detta är inte alla gånger den 

verklighet som en lärare ställs inför i skolans vardag då tiden ofta är en bristvara och då 

lärarens uppdrag innefattar en mängd olika arbetsuppgifter. Olika ramfaktorer såsom 

schemaläggning och lektionslängd är också sådant som kan skapa svårigheter i att förlägga 

undervisning utanför skolan.  

 

En värdefull reflektion som vi gjort utifrån elevernas utvärdering av studiebesöket och våra 

egna iakttagelser under besöket är att samtliga elever skulle ha fått mer tid till att söka efter 

uppgifter om sin egen släkt eller sådant de själva tyckt varit intressant att ta reda på. Vi 

återkommer här till den tolkning som vi gjort av tidigare forskning vad gäller att skapa 

relevans för eleverna.  

 

Vi hade en otrolig tur med vädret den dag vi besökte Petes Museigård. Gården visade sig ifrån 

sin allra bästa sida. Om det tvärtom hade varit regn och blåst så skulle dagen inte på långa 

vägar bli så njutbar som den nu blev. Vi förstår att det är problematiskt att binda upp eleverna 

en heldag för ett ämne just i skolavslutningstider. Därför är det viktigt att man tänker på att 

dagen ska genomföras även vid uselt väder och det kräver att man förbereder interiörer för om 

det inträffar. Detta gäller såklart även för förflyttningar. Det gäller att hålla eleverna både 

varma, torra och mätta för att de ska orka. I detta fall chartrade vi en buss samt köpte mat på 

plats vilket gjorde att vi hade nöjda elever men att vi också fick en kostnad.  

 

Vårt skolutvecklingsprojekt skulle kunna nyanseras ytterligare genom att man undersökte hur 

man skulle kunna utveckla ett givande samarbete mellan gymnasieskolan och de lokala 

Museigårdar och Museum som finns här på Gotland. Vi inser så här i efterhand att vi kunnat 
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ha en ovärderlig nytta av den pedagogiska kompetens som finns inom den museala 

verksamheten här på Gotland.  
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Bilaga 1: Planering och upplägg av det förberedande arbetet  

 

I denna bilaga kommer vi att redogöra för momentets lektionsplanering och upplägg. 

Momentets omfång: 7 lektioner + en heldag Petes = 18 klocktimmar 

 

Första lektionen 3/5 (90 min)  

Presentation av oss lärarstudenter och skolutvecklingsprojektets syfte och mål samt vad 

eleverna kommer ha för del i det. 

Introduktion av temat ”Relationer i och över tid och rum”. Eleverna får en lektionsplanering 

som vi även går igenom med hjälp av Overhead. Genomgång av momentets syfte och mål 

med hjälp av Overhead. 

Individuell uppgift : Historiemedvetande – kortskrivning på frågorna: Vad tänker du på när 

du hör begreppet historiemedvetande? Vad tror du det menas med att vara historiemedveten?  

Eleverna delas in i fem grupper med sex elever i varje grupp vilka deras ordinarie lärare 

förberett.  

Gruppuppgift 1 39: Skriftlig och muntlig genomgång av uppgiften. Skapa ett team - en övning 

för att skapa gruppkänsla. 

Presentation av programmet kvällssamtal Framtida relationer (ca 30 min). 

Eleverna ombeds anteckna vilka tankar som väcks hos dem under programmet med fokus på 

vad som är tidsbundet och vad som är tidslöst i fråga om relationers villkor, värderingar och 

förväntningar. 

Efterföljande diskussion i grupperna och sen diskussion i helklass. 

 

Andra lektionen 5/5 (120 min)  

Gruppuppgift 2 40: Skriftlig och muntlig genomgång av uppgiften. Presentation av texten 

Gotlandshuset och uppgiften till texten.  

Eleverna läser texten Gotlandshuset med fokus på att få syn på vad texten förmedlar kring 

synen på vad som anses vara manligt respektive kvinnligt därefter en diskussion i grupperna. 

 

Tredje lektionen 10/5 (90 min) 

                                                 
39 Se bilaga 4 
40 Se bilaga 4 
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Grupperna sammanfattar gruppuppgift 2 och lämnar in den skriftligt. 

Presentation av filmen Gotlandshuset. 

Gruppuppgift 3:  Muntlig genomgång av uppgiften. Vad styr/påverkar relationer mellan 

människor? Redskapet eleverna skall använda sig av under denna uppgift är en mindmap med 

olika tankebubblor där vi utgått från begreppet levnadsregler som sen har de olika 

förgreningarna villkor, förväntningar, värderingar, känslor, tankar. Uppgiften för eleverna är 

att tänka på vad filmen tar upp utifrån de begrepp som finns med på mindmapen. Mindmapen 

skall sedan användas som stöd för den helklassdiskussion som följer efter filmen.  

Vi visar filmen Gotlandshuset (67 min). 

Helklassdiskussion. 

 

Fjärde lektionen 12/5 (120 min)  

Eleverna får tillbaka uppgift 2 med respons utformad som frågeställningar till deras svar och 

åsikter.  

Presentation av och utdelning av kompendier. En elev från varje grupp får dra en av de fem 

olika kompendierna släkt, födelse, folktro, tvåsamhet och flykt. 

Vi diskuterar i helklass kring vad ett dilemma kan vara.  

Gruppuppgift 4: Muntlig genomgång. Grupperna skall plocka ut dilemman utifrån sina 

texter i kompendierna efter att de delat upp texterna emellan sig och läst sin del. Gruppen 

bestämmer gemensamt vilket dilemma de skall arbeta vidare med och som skall ligga till 

grund för en gestaltning under upplevelsedagen på Petes Museigård.  

 

 

Femte lektionen 17/5 (90 min) 

Vi föreläser om vår definition av begreppet historiemedvetande. 

Eleverna fortsätter arbeta med gruppuppgift 4. 

 

Sjätte lektionen 19/5 (120min) Besök på Arkivcentrum.  

Presentation av Arkivcentrum och en rundvandring i arkivets magasin av personalen.  

Gruppuppgift 6: Skriftlig och muntlig genomgång av uppgifterna. Arkivsök, eleverna får 

uppdrag utifrån sina teman, t. ex se i kyrkböcker, husförhörslängder, dokument och brev.41 

 

                                                 
41 Se bilaga 2 för de olika uppgifterna eleverna hade på Arkivcentrum. 
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Heldag på Petes Museigård 20/5 (4 tim) 

Gruppuppgift 7: Muntlig genomgång av uppgiften. Eleverna ska presentera sina teman för 

de övriga i klassen och gestalta det dilemma de valt att lyfta fram samt hålla i en diskussion 

med förberedda frågeställningar efteråt.  Helklassdiskussioner. För mer information om 

dagens upplägg och aktiviteter se avsnitt 4 i rapporten som handlar om upplevelsedagen på 

Petes Museigård. 

 

Sjunde lektionen 24/5 (90 min) Utvärdering, denna redovisas i avsnitt 5 i rapporten. 
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Bilaga 2: Lokal arbetsplan ämnet historia. 

 

Ämne:     Historia 

Kurs:       Historia A 

Kurskod: Hi 1201 

Poäng:     100 

Program:  SP, BF samt ind.val 

 

Mål  

 

Mål som eleven ska ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall ha skaffat sig kunskaper om människor, miljöer, idéer, företeelser och händelser i 

de epoker och historiska förlopp som valts. 

Förstå innebörden av vanliga epokbegrepp 

Eleven ska kunna analysera historiska problem, tolka orsakssammanhang, kritiskt värdera 

olika historiska framställningar samt efter förberedelse självständigt kunna förmedla detta, 

såväl i skriftlig som i muntlig form. 

Eleven ska kunna, utifrån ett historiskt perspektiv, förstå dagens händelser och företeelser i 

vårt moderna samhälle. 

 

Genomförande 

 

A-kursen läses i kronologisk ordning, från jägare och samlare till vår egen tid med tonvikt på 

europeiska och nordiska förhållanden. Hela kursen kan ej läsas lika noggrant. Vilket stoff som 

ska behandlas väljer läraren ut tillsammans med eleverna; dock bör efterkrigstiden inte 

förbigås. 

 

Arbetsformer och arbetssätt 

 

I förhållande till stoffet är historia A en kort kurs och tiden måste utnyttjas effektivt. Eleven 

ska förstå begrepp och huvudlinjer i den historiska utvecklingen. Arbetsformerna varierar 

med både föreläsningar, genomgångar av läroboken, hemstudier. I vissa moment arbetar 
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eleverna parvis eller i mindre grupper. Samarbete mellan olika ämnen förkommer då och då 

under ett läsår. Läxor förekommer i varierande omfattning. 

 

Elevansvar och elevinflytande 

 

Kursen planeras i samråd mellan eleverna och läraren efter kursstart. För att eleverna ska 

lyckas med kursen krävs de en vilja och förmåga att ta ansvar för inlärningen och sin egen 

arbetsinsats under lektionstid. Det är viktigt att eleverna förstår sammanhangen och de stora 

linjerna från förr. Då har eleven en möjlighet att förstå sin samtid. 

 

Utvärdering 

 

Elevernas kunskaper och färdigheter utvärderas i både skriftlig och muntlig form. Läraren ger 

eleverna möjlighet att diskutera sina resultat och koppla ihop dessa med mål och 

betygskriterier för kursen. Betyg ges vid kursens slut. 

 

Arbetsmaterial 

En mängd olika undervisningsmaterial förekommer under kursen, såsom lärobok, 

källsamlingar, kartor, tidningar, bilder, filmer, dator med mera. Fornsalen kan vara en 

samarbetspartner och det gotländska kulturlandskapet kan också utnyttjas. 

 

Bedömningsgrunder 

G 

 

Eleven ska kunna beskriva grundläggande drag i den historiska utvecklingen och visa på olika 

krafter som styr och styrt den historiska processen. 

 

Eleven ska kunna ge bakgrund och sammanhang till några skeenden och företeelser i vår tid. 

 

Eleven ska kunna använda frekventa epokbegrepp och andra historiska begrepp. 

 

Eleven ska med handledning kunna formulera historiska problem och frågeställningar. 
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Eleven ska kunna sätta in sig själv i ett historiskt sammanhang. 

 

VG 

 

Eleven kan sätta samman enskilda fenomen och fakta i det förflutna till helhetsbilder och kan 

motivera sina ställningstaganden. 

 

Eleven kan med hjälp av centrala begrepp visa på förändringar i den historiska processen 

inom såväl svensk som nordisk historia. 

 

Eleven visar i ett resonemang om historiska problem och källor prov på kritisk hållning, 

bearbetar materialet samt motiverar sitt ställningstagande. 

 

Eleven kan göra jämförelser mellan olika kulturer samt visa hur företeelser och 

händelseförlopp både i nutid och i förfluten tid har en historisk bakgrund och påverkar 

framtiden. 

 

Eleven kan diskutera betydelsen av olika människors och samhällens kulturarv. 

 

MVG 

 

Eleven kan utifrån ett historiskt perspektiv diskutera dagens problem och kan redogöra för det 

egna samhällets framväxt och historiska identitet. Därmed visar eleven medvetenhet om vilka 

konsekvenser skilda förhållningssätt kan få för framtiden. 

 

Eleven kan utgå från centrala historiska begrepp för att klarlägga förutsättningar och 

drivkrafter för människor och samhällen i olika kulturer och i olika tider. 

 

Eleven kan anlägga skilda historiska perspektiv på vad som skett förr, liksom på sin egen 

omvärld. 

 

Eleven kan reflektera, resonera och dra slutsatser utifrån bedömningar av olika källors och 

kvarlevors värde.  
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Kurs: B 

Kurskod: Hi 1202 

Poäng: 100 

Program: SP 

 

Mål  

 

Mål som eleven ska ha uppnått efter avslutad kurs. 

 

Eleven ska på ett självständigt sätt formulera historiska frågeställningar utifrån korta eller 

långa perspektiv. 

Kritiskt bearbeta sina frågeställningar  

På ett systematiskt sätt, både i tal och skrift, presentera sina vunna resultat 

Genom att använda skilda förklaringsmetoder vid bearbetningen av stoffet nå fram till 

olikartade historiska bilder 

Föra ett självständigt källkritiskt resonemang både i fråga om historiska skeenden som i 

dagsaktuella situationer 

Ha blick och förståelse och kunna se det historiska perspektivet vad gäller dagsaktuella 

händelser, både lokalt, nationellt och globalt 

Kunna göra jämförelser och beskrivningar mellan olika länder och kulturer, både i förgången 

tid och i nutid 

 

Genomförande 

 

Eleven läser kursen i historia B huvudsakligen som tematiska avsnitt. Läraren gör tillsammans 

med elever en planering vilka fördjupningar som skall göras.  

 

Arbetsformer och arbetssätt 

 



46 

 

  Eleven förväntas att kunna arbeta med ett stort mått av självständighet, både enskilt och i 

grupp. Informationssökning i olika medier är en viktig del av kursen. Liksom att källkritiskt 

granska olika händelser och företeelser. Besök på de arkiv som finns i Visby kan utgöra ett 

moment i kursen. Läraren har genomgång av skilda historiska begrepp och huvudlinjerna i 

den historiska utvecklingen i varje valt tema. 

Eleverna lär sig att skriva uppsats med notapparat och angivande av källor. Uppsatserna 

ventileras under seminarieliknande former. 

 

Elevansvar och elevinflytande 

 

Eleven planerar kursen i samråd med läraren efter kursstart. Elevens möjlighet att lyckas med 

studierna beror till stor del på förmågan och viljan att ta ansvar för sitt arbete med de olika 

teman som behandlas i kursen. Närvaro på lektioner är också betydelsefullt för att nå målen. 

 

 

 

 

 

Utvärdering 

 

Elevernas kunskaper och färdigheter utvärderas i både skriftlig och muntlig form. Läraren ger 

eleverna möjlighet att diskutera sina resultat och koppla ihop dessa med mål och 

betygskriterier för kursen. Betyg ges efter avslutad kurs. 

 

Arbetsmaterial 

 

En mängd olika undervisningsmaterial förekommer under kursen, såsom olika typer av 

referenslitteratur, källsamlingar, kartor, tidskrifter, tidningar, datorer. I skolbiblioteket hittar 

eleverna en stor del av det arbetsmaterial som ingår i kursen. 

Arkivbesök kan ingå i kursen. 

Fornsalen är en viktig samarbetspartner, liksom högskolan på Gotland. 

Det gotländska kulturlandskapet utnyttjas också 
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.Bedömningsgrunder 

 

G 

Eleven utgår från en enskild händelse eller ett skeende och visar olika slags krafter eller 

faktorer som ytterst kan ha varit styrande.  

Eleven visar utifrån olika centrala historiska begrepp hur ett och samma historiska fenomen 

eller skeende kan beskrivas på olika sätt. 

Eleven visar på källkritiska komplikationer i en beskrivning av såväl dagsaktuella som 

historiska skeenden och situationer. 

 

 

VG 

 

Eleven visar på bakgrund och sammanhang efter de långa linjernas historiska principer. 

Eleven ger sammanhang och historisk bakgrund för studier i andra ämnen. 

Eleven diskuterar och förklarar historiska händelser, skeenden och personer ur olika 

perspektiv och aspekter. 

Eleven beskriver och förklarar olika slags historiesyn i nutid och i förgången tid 

 

 

MVG 

 

Eleven klarlägger utifrån olika perspektiv långa linjer i den historiska utvecklingen och visar 

sinne för komplexiteten i den samma. 

Eleven väjer och formulerar egna frågor och problem samt söker på egen hand och med tydlig 

källkritisk hållning relevant information i skilda historiska frågor. 

Eleven knyter samman lokala, regionala och globala frågeställningar utifrån ett historiskt 

perspektiv. 

Eleven klarlägger hur skiftande historiesyn och olika förklaringsmodeller kan anläggas på 

olika texter och företeelser eller händelseförlopp. 
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Eleven gör historiska jämförelser över tiden mellan olika länder och kulturer samt klarlägger 

hur skillnader idag har sin historiska förklaring samt anger vilka konsekvenserna kan bli för 

framtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs: Historia C 

Kurskod: Hi 1203 

Poäng: 100 

Program: SP 

  

Mål 

 

Mål som eleven ska ha uppnått efter avslutad kurs. 

 

Eleven ska kunna förklara ett historiskt skeende utifrån skilda historiska perspektiv och med 

olika historiesyn  

Eleven ska kunna tillämpa källkritiska principer på både historiskt och dagsaktuellt material. 

Eleven ska ha kunskap om olika källor. 

Eleven ska förstå källkritikens betydelse i dagens informations- och mediesamhälle. 

Eleven ska kunna identifiera och beskriva historiesynen i historiska framställningar. 

Eleven ska kunna diskutera trovärdigheten i allt det som kan utgöra underlag för historiska 

framställningar. 

 

Genomförande 

 

Kursen historia C är att betrakta i huvudsak som en ”historisk verkstad”, alltså med ett stort 

mått av självständigt arbete. Kursen utformas som flera forskningsprojekt. Där källkritik 

diskuteras och tillämpas Arkivbesök ingår i kursen.  
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Arbetsformer och arbetssätt 

 

Eleven förväntas i huvudsak arbeta på ett självständigt och effektivt sätt med att planera, 

undersöka, sammanställa, presentera och utvärdera. Arbete kommer att ske enskilt, i par i en 

mindre grupp. Informationssökning i olika medier kommer att utgöra en betydlig del av 

arbetet. 

  

 

Elevansvar och inflytande 

 

Läraren och eleverna planerar tillsammans kursen vid kursstart. För att lyckas med studierna 

krävs ett stort mått av ansvarstagande från eleverna. Då arbetet med kursen, till stor del, 

utgörs av självständiga studier är det av största vikt att eleven fortlöpande har kontakt med sin 

lärare för handledning. 

 

Utvärdering 

 

Elevens kunskaper och färdigheter utvärderas i både skriftlig och muntlig form. 

Betyg ges efter avslutad kurs. 

  

 

 Arbetsmaterial 

 

Då kursen går ut på att genomföra ett större undersökningsprojekt, kommer i huvudsak 

källmaterial relevant till det specifika projektet att användas. 

 

Bedömningsgrunder 

 

G 

 

Eleven kan beskriva olika slags arkiv och deras användbarhet 

Eleven kan diskutera vilken trovärdighet olika källor har för en historisk framställning. 
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Eleven kan söka upp, finna och diskutera olika källors värde och hållbarhet för en och samma 

historiska händelse. 

Eleven kan exemplifiera och diskutera källkritikens betydelse i dagens informations- och 

mediesamhälle. 

Eleven kan visa hur olika perspektiv ger olika historiebeskrivning. 

Eleven kan identifiera och diskutera källorna för den egna bygdens historia. 

 

VG 

 

Eleven kan identifiera tänkbara källor för den historiska skildringen av ett bestämt historiskt 

skeende. 

Eleven kan redogöra för grundläggande källkritiska principer och deras tillämpning i 

historiska och dagsaktuella sammanhang. 

Eleven kan visa hur olika slags historiesyn och olika perspektiv kan ge olika slags 

historiebeskrivning. 

Eleven kan diskutera olika källkritiska problem från något historiskt skeende från äldsta tid 

till dagens mediesamhälle. 

 

 

MVG 

 

Eleven kan diskutera källkritiska principer och problem inom arkeologi och släktforskning  

Eleven kan visa vilken roll propaganda och desinformation kan spela i det förgångna och 

idag.   
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Bilaga 3: Litteraturförteckning över texter i kompendier 

 

Texter i kompendiet ”Folktro” 

 
Enberg, Johanna, Kälvemark, Sofia & Ohlander, Ann-Sofie (1998). Den bästa generationen?: 
erfarenheter hos svenskar födda 1965-1974. Stockholm: Rabén Prisma. 
  
Hyltén-Cavallius, Charlotte (1999). Unga tider, unga rum: 49 ungdomars liv och vardag. Stockholm: 
Carlsson i samarbete med Stockholms läns museum. 
  
Schön, Ebbe (2001). Folktro från förr. Stockholm: Carlsson  
 
Erlandsson, Theodor (1946). En döende kultur: bilder ur gammalt gotländskt allmogeliv. 3, Gotländskt i 
sägn och sed. Visby: Ridelius. 
  
Gotlands Allehanda 2005 24 april, Söndagstidningen. Via Burs och När till himmelen. 

 

Texter i kompendiet ”Flykt” 

 
Ung vardag: om gotländska ungdomar 1996. (1997). Visby: Gotlands fornsal. 
   
Lindquist, Sven-Olof & Bohman, Lennart (red.) (1991). Landsbygd i förvandling: gotländsk odling och 
bebyggelse under 1800-talet : minnesskrift till Gotlands läns hushållningssällskaps 200-årsjubileum. 
Visby: Gotlands fornsal. 
  
Från Gutabygd: årsskrift för den gotländska hembygdsrörelsen. (1985) Visby: Gotlands 
hembygdsförbund. 
  
Thomsson, Sven & Thomsson, Birgit (1992). Hablingbo sockens historia. Visby: Ödin. 
 

Texter i kompendiet ”Födelse” 
 
Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar (1979). Den kultiverade människan. 1. uppl. Lund: Liber Läromedel. 
  
Bondeson, Lars (1996). Seder och bruk vid födelse och dop. Stockholm: Verbum. 
  
Bringéus, Nils-Arvid (1987). Livets högtider. Stockholm: LT. 
 

Texter i kompendiet ”Släkt” 

 
Hofsten, Erland (1986). Svensk befolkningshistoria: några grunddrag i utvecklingen från 1750. 
Stockholm: Rabén & Sjögren. 
 
Gaunt, David (1983). Familjeliv i Norden. Stockholm: Gidlund. 
  
Erlandsson, Theodor (1946). En döende kultur: bilder ur gammalt gotländskt allmogeliv. 3, Gotländskt i 
sägn och sed. Visby: Ridelius. 
  

Texter i kompendiet ”Tvåsamhet” 

 
Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar (1979). Den kultiverade människan. 1. uppl. Lund: LiberLäromedel. 
  
Bondeson, Lars (1988). Seder och bruk vid bröllop. Stockholm: Verbum. 
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Sandberg, Robert, Björkman, Jenny & Molin, Karl (2009). Epos Tema. [A], [Historia]. 1. uppl. Stockholm: 
Liber.  
 
www.riksarkivet.se Förbjudna förbindelser, Att skilja sig på 1800-talet, texter hämtade den 27 april 
2010. 

 

Bilaga 4: Sammanställning av kortskrivning kring begreppet historiemedveten 

I denna bilaga kommer vi att redovisa en sammanställning över vad eleverna tänkte på när de 

hörde begreppet historiemedvetande samt vad de trodde menades med att vara 

historiemedveten. Under kortskrivningen som ägde rum under momentets första lektion 

närvarade 27 elever. Sammanställningen kommer att redovisas utifrån 8 kategorier där 

liknande elevsvar delats in och antalet liknande elevsvar summeras inom parentes. Eftersom 

en del elever angett flera olika alternativ så kommer ett elevsvar kunna ingå under flera olika 

kategorier. Kategorierna kommer att beskrivas genom att ett eller flera citat återges under de 

olika kategorierna. De två frågorna som eleverna fick i uppgift att besvara var: 

 

1. Vad tänker du på när du hör begreppet historiemedvetande? 

2. Vad tror du menas med att vara historiemedveten? 

 

Vi kommer dock inte att redovisa de båda frågorna som ställdes åtskilda från varandra då 

eleverna angett liknande svar på båda frågorna men det man kan säga är att eleverna generellt 

sett uttryckt det som om att den andra frågan mer beskriver en förmåga/egenskap hos en 

individ och att den första frågan mer beskriver begreppets egenskaper. 

 

Eleverna tänkte kring begreppet historiemedvetande och trodde det menades med att vara 

historiemedveten så här: 

 

Kategori 1: ”Jag tänker på att man är medveten om historien, då, nu, framtiden. Allt är 

historia eller kommer bli.”, ”Att historia finns runt omkring oss”, (7 elevsvar) 

Kategori 2: ”Jag tänker på... gammal gubbe som predikar om historien, men också att man 

kan tänka och reflektera över historien och känna till det förebyggandet och följderna av olika 

händelser.”, ”… att kunna reflektera och diskutera sina egna tankar angående historia.” (4 

elevsvar) 
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Kategori 3: ”Historiemedveten påverkar nog också våran historia idag”, ”Jag tänker på, 

historia, hur saker och ting påverkat varandra, historiska händelser.” ”Att man är medveten 

om hur historien har påverkat vår värld till hur den ser ut idag.” (7 elevsvar) 

Kategori 4: ”Att vara historiemedveten tror jag är när man har god kännedom om historiska 

händelser. Att man är påläst inom historia helt enkelt.”(18 elevsvar) 

Kategori 5: ”Att man är medveten om historia på så vis att man kan ta lärdom av den.” (6 

elevsvar) 

Kategori 6:”Att man är medveten om historia helt enkelt. Att man har kunskap om det 

”vanligaste” händelserna som varit men också kunna om sin egen bakgrund.”, ”Jag tänker att 

det har med hur medveten man är om historia och både allmän och sin egen historia. Även hur 

man agerar utifrån det eller tänker om historia.”, ”När jag hör begreppet historiemedveten 

tänker jag att alla människor nog är mer eller mindre historiemedvetna. Historia är ju inte bara 

världens historia med kungar och krig utan också din egen historia. Självklart är det viktigt 

känna till vad som hänt men det räcker med att känna till sin egen.” ”Det är våran plikt att 

känna till en del av historien för historian är en del av oss alla.” (9 elevsvar) 

Kategori 7: ”… att man är medveten om hur saker och ting har förändrats med tiden.” (2 

elevsvar) 

Kategori 8: ”… att man kan återberätta saker och informera andra om fakta och minnen.” (1 

elevsvar) ” 
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Bilaga 5: Gruppuppgift 1 och 2 
Skapa ett team 

 

1. Arbeta enskilt, prata inte med varandra, fyll i frågeställningarna nedan. Markera det 
som stämmer bäst, från ”Instämmer helt” om du är helt enig med vad som står, eller 
välj på skalan fram till ”Helt oenig” om du inte alls håller med påståendet i texten.  

2. När alla i gruppen är klara ska ni gemensamt diskutera tills dess att alla är helt överens 
om varje enskilt påstående.  

3. Sammanfatta överenskommelser och diskutera avvikelser som avslutning på övningen.  
4. Diskutera och specificera 5 viktiga regler/förhållningssätt i er egen grupp.  
5. Namnge er grupp, låt alla skriva under och lämna sen in sista sidan i formuläret. 
 

Så här ska vår grupp fungera: 

Påstående Instämmer 

helt 

Instämmer  

delvis 

Osäker Delvis oenig Helt oenig 

1. Vi ska välja en 

ledare eller ordförande, 

som kan leda guppens 

arbete och avbryta 

tidsödande 

diskussioner. 

     

2. Vi ska alltid komma 

fram till ett  beslut 

inom den tid vi har till 

förfogande, även om vi 

inte hunnit diskutera 

frågan färdigt. 

     

3. De som talar mycket 

måste lära sig 

behärskning och de 

som är tystlåtna måste 
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lära sig bli mer aktiva. 

4. Beslutsfattande ska 

gå till så att vi 

gemensamt diskuterar 

tills gruppen enas om 

en lösning. Vi ska 

undvika minoritets- 

och majoritetsbeslut. 

     

5. Om någon inte yttrar 

sig innan gruppen 

fattar ett beslut räknas 

detta som samtycke. 

(Den som tiger 

samtycker!) 

     

6. Alla ska få komma 

till tals och uttrycka 

sina åsikter tills de 

känner att de gjort sig 

förstådda. Även om det 

kan ta tid. 

 

 

     

7. Vi ska undvika att 

diskutera sådant som 

gäller en enskild 

medlem i gruppen om 

vi inte samtidigt är 

beredda att också öppet 

ta upp samma sak med 

personen det gäller. 

     

8. Var och en ska 

känna sig fri att ta upp 

frågor om arbetssättet 

inom gruppen. Även 

om det kan inverka 

störande och medföra 
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en del obehagliga 

diskussioner. 

9. Det blir 

konsekvenser för 

gruppen om alla 

gruppmedlemmar inte 

är närvarande. 

     

 
 
Ledstjärnor som vi i gruppen skall följa:  
 
Gruppens namn:__________________________________________________ 
 
Formulera teamets 5 ledstjärnor:  

 

• ___________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________ 

 

 

Underskrift: 
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Gruppuppgift 2: ”Synen på vad som är manligt respektive kvinnligt”  
 
Läs igenom instruktionen för uppgiften noga före ni sätter igång! 
 
Instruktion:  
 

1. Ni skall var och en i gruppen läsa igenom skriften Gotlandshuset. 
 
2. Under er läsning skall ni var och en föra anteckningar om vad texten förmedlar kring 

synen på vad som är manligt och vad som är kvinnligt utifrån de olika karaktärerna 
Jaken/Cajsen, Anton/Hulda, Kalle/Anna och Bosse/Stina.  
 

3. Ni skall också var och en i gruppen anteckna när de olika karaktärerna är födda så att 
ni får grepp om tiden och skillnaderna mellan de olika karaktärernas syn på vad som 
uppfattas som manligt/kvinnligt. 
 

4. Efter det skall ni med stöd av era anteckningar i gruppen diskutera likheter och 
skillnader mellan den syn på manlighet/kvinnlighet som texten förmedlar kring de 
olika paren och deras förhållningssätt gentemot varandra. Tänk på att hela tiden vara 
uppmärksam på när de olika karaktärerna levde för att kunna förankra deras 
respektive synsätt i ett historiskt skede.  
 

5. Ni skall också i er diskussion jämföra de synsätt på manligt/kvinnligt som texten 
förmedlar med vad ni själva anser är manligt/kvinnligt och vilken bild av 
manligt/kvinnligt som man i dagens medieförmedling (Tv, radio, tidningar, internet 
etcetera) lyfter fram och gestaltar. De tre frågeställningar som ni i gruppen skall 
försöka besvara utifrån er diskussion är:  
 
1. Hur skall vi som individer vara för att kunna leva upp till det ”goda” manliga 
respektive ”goda” kvinnliga ideal som vårt samhälle i dag (2010) uppmuntrar? 
2. Vad är lika och vad är inte lika mellan dagens ideal och tidigare ideal av 
manligt/kvinnligt exempelvis i förhållande till det ideal som Jaken och Cajsen 
representerar? 
3. Vad och hur tror ni att dessa könsideal bestäms?  
 
 

Syfte och mål med uppgiften:  
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Uppgiften syftar till att ni skall få syn på hur samvaron mellan man och kvinna under olika 
tidsskeenden styrts av olika förväntningar och villkor. Ett annat syfte med uppgiften är att ni 
skall diskutera vilka könsideal som finns i dagens samhälle och som funnits i tidigare 
samhällen för att därigenom kunna få syn på likheter och skillnader mellan då och nu. 
 
Målet med uppgiften är att ni skall få en viss förståelse för hur man sen mitten av 1800-talet 
fram till idag värderat manlighet och kvinnlighet.   
 

 

 

Bilaga 6: Uppgifter vid Arkivcentrum 

 

Tema ”Folktro” 
ARKIVMATERIAL: Småtryck 26:20, placering i mag:206, hylla:5151 Landsarkivet Visby. 
Hjorterianer utdrag ur boken ”Kultursekter, samfund” en studie av religiösa minoriteter i 
Sverige. 
 
UPPGIFT: Att söka i arkivmaterial 

1. Er uppgift är att skriftligen ange vad man kan läsa ut av den information som ni hittar i 
arkivmaterialet om Hjorterianer samt ge något eller några exempel och även beskriva 
vilken typ a arkivmaterial ni tittat på. Lämna in högst en A4-sida med era svar. 

 
Tema ”Tvåsamhet” 
ARKIVMATERIAL: Digitaliserade kyrkoarkiv 
 
UPPGIFT: Att söka i arkivmaterial 

1. Börja med att leta upp Fide kyrkoarkiv 
2. Klicka på död och begravning 
3. Välj år 1895-1920 
4. Klicka på visa bilder 
5. Er uppgift är att ta reda på när Olivia Maria Cedergren dog, vad hon dog av, hur 

gammal hon blev och vem hon var gift med. Det ni får reda på skriver ni ner och 
lämnar in. 

6. Berätta också skriftligen något om vad det är för typ av arkivmaterial ni tittat på och 
vilken typ av information man kan få genom att ta del av materialet. 

 
Tema ”Födelse” 
ARKIVMATERIAL: Digitaliserade kyrkoarkiv 
 
UPPGIFT: Att söka i arkivmaterial 

1. Börja med att leta upp Lärbro kyrkoarkiv 
2. Klicka på födelse-dopböcker 
3. Välj år 1895-1920 
4. Klicka på visa bilder 
5. Scrolla fram till sidan 3 Regler till födelse och dopboken 
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6. Er uppgift är att ta reda på vilka regler det fanns vid dokumentationen av oäkta barn 
7. Lämna in minst en halv A4-sida och högst en A4-sida med något om vad dessa regler 

innebar samt vad ni tror att syftet med dessa regler var. Ge även exempel på någon 
regel och motivera varför ni valde just den. 

8. Berätta också något om vad det är för typ av arkivmaterial ni tittat på och vilken typ av 
information man kan få genom att ta del av materialet. 

 
 
 
 Tema ”Släkt” 
ARKIVMATERIAL: Digitaliserad husförhörslängd 
 
Husförhör hölls i Sverige av Svenska kyrkans präster från 1686 fram till slutet av 1800-talet. 
Prästen samlade församlingsborna i de olika rotarna och hade då i uppgift att kontrollera 
läskunnighet och kunskaper i katekesen och betygsatte vars och ens kunskaper. Vid 
husförhöret gick prästen igenom församlingsboken och kontrollerade dess uppgifter. Vid 
husförhören förekom allmänt förtäring eller kalas. Husförhören levde kvar överallt fram till 
sekelskiftet 1900 och ombildades då till så kallade församlingsaftnar med föredrag, med mera.  
 
UPPGIFT:  

1. Välj en eller flera husförhörslängder från 1800- talet  
2. Ni ska skriftligen på minst en halv A4-sida och max en A4-sida ange vad det är för typ 

av arkivmaterial som ni tittat på samt beskriva vilken typ av information som er källa 
kan ge  

3. Ta även reda på hur många personer det kunde ingå i ett hushåll och ange exempel  
4. Ni skall också besvara vad man mer kan läsa ut av den information som ni hittar i 

husförhörslängderna och ange flera exempel 
 

Tema ”Flykt”  
ARKIVMATERIAL: Handskrivna brev ”Ahnell P396” Landsarkivet Visby 
 
Arkivmaterialet är en brevsamling som ligger till grund för en av de texter ni tagit del av i ert 
kompendium Gotländska Emigrantöden av Marianne Holm.  Amerikabrev var brev som 
skickades från svenska immigranter i USA hem till sina släktingar i Sverige, främst under 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. I dessa brev beskrev de ofta hur livet i USA var. 
 
UPPGIFT:  

1. Ni ska skriftligen på minst en halv A4-sida och max en A4-sida ange vad det är för typ 
av arkivmaterial som ni tittat på samt beskriva vilken information som er källa kan ge 

2. Ni skall också ange hur lång tid tog det för breven att nå Gotland och vad man mer 
kan läsa ut av den information som ni hittar i breven 

3. Ge flera exempel på brevets innehåll 
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Bilaga 7: Elevenkät och sammanställning av elevenkät 

 

Elevenkät: En utvärdering av momentet ”Relationer i och över tid och rum”  

Syftet med denna enkät är att vi genom dina svar skall kunna få vetskap om både 
möjligheter och brister med momentets upplägg och innehåll. Av den 
anledningen är det viktigt att du svarar så utförligt som möjligt på alla frågor. 
Utgå ifrån dig själv och dina egna upplevelser av momentets olika delar när du 
svarar på frågorna. 
 
Arbete i grupp 

1. Hur tycker du att arbetet i gruppen har fungerat?  

(Ringa in ett alternativ) 
Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt  

2. Vad tycker du har fungerat bra? 

3. Vad tycker du har fungerat mindre bra?  

4. Vad är ditt starkaste minne utifrån diskussionerna i gruppen? 

Film 

5. Tycker du att filmen ”Gotlandshuset” berör relationer i och över tid och rum? 

(Ringa in ett alternativ) 
Ja Nej Jag vet inte 

6. Tycker du att filmen ”Gotlandshuset var relevant som utgångspunkt för arbetet i gruppen? 

(Ringa in ett alternativ) 
Ja Nej Jag vet inte 

7. Vad är ditt starkaste minne av filmen ”Gotlandshuset? 

8. Tycker du att något i filmens innehåll var svårt att förstå? I så fall vad? 

Litteratur 

9. Tycker du att texterna i kompendiet berörde relationer i och över tid och rum? 
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(Ringa in ett alternativ) 
Ja Nej Jag vet inte 

10. Tycker du att texterna i kompendiet var relevanta som utgångspunkt för arbetet i gruppen? 

(Ringa in ett alternativ) 

Ja Nej Jag vet inte 

11. Vad är ditt starkaste minne utifrån det du läst i kompendiet? 

12. Tycker du att något i kompendiets innehåll var svårt att förstå? I så fall vad? 

Studiebesök på Arkivcentrum i Visby 

13. Hur upplevde du studiebesöket på Arkivcentrum? 

(Ringa in ett alternativ) 

Mycket Bra       Bra                             Mindre bra                           Dåligt  

14. Vad är ditt starkaste minne utifrån besöket? 

15. Vad tycker du kunde ha gjort studiebesöket bättre? 

 Begreppet ”historiemedvetande” 

16.  Har tankar kring begreppet ”historiemedvetande” väckts hos dig under momentet?  

(Ringa in ett alternativ) 

Ja Nej Jag vet inte 

17.  I så fall vilka? 

18. Vad betyder begreppet ”historiemedvetande” för dig idag? 

Upplevelsedagen på Petes Museigård 

19. Tycker du att aktiviteterna på Petes Museigård berörde relationer över tid och rum? 

(Ringa in ett alternativ) 

Ja Nej Jag vet inte 

20. Var gestaltningen av dilemman relevant som utgångspunkt för den efterkommande 
diskussionen? 

(Ringa in ett alternativ) 

Ja Nej Jag vet inte 

21. Tycker du att du hade användning av den förberedande undervisningen under 
upplevelsedagen på Petes Museigård?  

Ja Nej Jag vet inte 

22. Vad är ditt starkaste minne från upplevelsedagen? 
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23. Vad tycker du att föremålen, miljön och byggnaderna på Petes Museigård berättade för dig? 

24. Saknade du något på Petes Museigård? 

(Ringa in ett alternativ) 
Ja Nej Jag vet inte 

25. I så fall vad? 

26. Tycker du att upplevelsen som besöket på Petes Museigård gav är en bättre form för lärande 
än undervisning och böcker? 

(Ringa in ett alternativ) 
Ja Nej lika bra   Jag vet inte 

27. Varför tycker du det? 

28. Har du fått nya kunskaper i samband med detta moment när det gäller: 

Gruppen? 

(Ringa in ett alternativ) 

Ja Nej Jag vet inte 

Filmen? 

(Ringa in ett alternativ) 

Ja Nej Jag vet inte 

Kompendiet? 

(Ringa in ett alternativ) 

Ja Nej Jag vet inte 

Arkivcentrum? 

(Ringa in ett alternativ) 

Ja Nej Jag vet inte 

Petes Museigård? 

(Ringa in ett alternativ) 

Ja Nej Jag vet inte 

 
Tack för att du tog dig tid och svarade på vår utvärdering av momentet och för att du 
deltagit i vårt skolutvecklingsprojekt! 
 
Vi tycker att det har varit enormt givande och mycket roligt att få arbeta med dig och dina 
klasskamrater då ni både som individer och som grupp är positiva, engagerade och 
ambitiösa i ert skolarbete. 
 
En fundering som kan vara värd att tänka på ibland är ifall det är vi människor som skapar 
historien eller om det är historien som skapar oss! 
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Cajsen och Malin 
 

Sammanställning av vad eleverna svarat på elevenkätens 28 frågor 

Arbete i grupp 

1. Mycket bra=16   Bra=13  Bortfall=1 

2. Gruppen, upplägget av lektionerna, fritt arbetssätt, allt, åsiktsfrihet, arbetsmoralen i gruppen, 
engagemanget i gruppen, strukturerat arbetssätt, gruppsammanhållning, samarbetet i gruppen, 
givande och livliga diskussioner, delaktighet, gruppuppgifterna, egen insats, gruppdynamiken, 
kommunikationen, respekten för varandra, lyhördhet. 

3. Fokus, informationen vid frånvaro, arbetsbelastningen, ingenting, tiden till förfogande, 
frånvaro, jobbigt ämne, att lektionerna varit så strukturerade, frånvaro av gruppmedlemmar, 
för mycket papperskopior. 

4. Att kvinnor var tvungna att kyrktas, att vi kom fram till bra saker, att vi kunde relatera till 
saker som vi själva upplevt, teambuilding, delade åsikter, att vi diskuterat om familjers 
normer och värderingar nu och då och vad en familj är, Petes Museigård när vi fixat färdigt 
pjäsen, att vi hade ganska lika åsikter, diskussionen om vår gestaltning av dilemmat, att det är 
svårt att få igång diskussioner i små grupper, att vi kunnat diskutera bra tillsammans, mycket 
skratt, att alla tillfört något i diskussionerna, diskussionerna under upplevelsedagen, 
studiebesöket på Arkivcentrum, diskussionerna om jämställdhet, alla gruppdiskussioner, PÅ 
upplevelsedagen när vi kom fram till vad vi skulle gestalta för dilemma, gestaltningen. 

Film 

5. Ja=18     Nej=2   Jag vet inte=7  Bortfall=3 

6. Ja=14     Nej=6   Jag vet inte=5   Bortfall=5 

7. Förlossningen (16 stycken), dyster stämning, allt, de äldre paren som levde så strängt, hur det 
har förändrats från då till nu, när den gamla tanten låg i sängen och pratade om sitt liv, hela 
filmen då den förmedlade en tydlig bild av hur det var att leva då, skillnaderna och 
utvecklingen av relationerna, skillnaden mellan man och kvinna för hundra år sedan och nu i 
modern tid, synen på sex och graviditet, Jaken och Cajsen och hur mycket relationerna har 
förändrats sedan den tiden, hur allt förändrats, mannens position i en relation. 

8. Man förstod filmen men skriften om Gotlandshuset var lättare att förstå, hela budskapet var 
luddigt men att vi fått läsa skriften före underlättade förståelsen, vem som var vem och att det 
inte alltid stämde in med grejer och tiden, lite men det var bra att läsa texten före, alla 
upprepningar, svårt att hänga med i filmens upplägg, texten var tydligare än filmen, (vi har 
förstått att det krävs en enorm förförståelse av tidsenliga kläder etc för att kunna utröna 
tidsperspektivet i filmen). 
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Litteratur   

 

9.  Ja=22    Nej=1    Jag vet inte=5   Bortfall=2 

10.  Ja=22    Nej=3    Jag vet inte=4    Bortfall=1 

11. Att det var hård och slitsam läsning, temat, att det var mycket text men också att det var 
intressant, när jag läste att svenska tjejer är sedda som villiga i övriga världen, vårt ämne flykt 
var ett så tidslöst dilemma och väldigt intressant att diskutera, en bild på en punkare, det är 
om kristna förr och nu, det patriarkaliska samhället, födsel hemskt att kvinnor inte fick visa 
sig efter att de fött barnet och att det var deras fel att de blivit med barn, Hur familjer var förr 
när man gifte sig och skaffade barn osv men jag håller inte med om det jag läst, det var 
väldigt intressant men också hemskt att få veta hur folk kände sig förr i tiden, hur dem 
uppfostrade barn, den patriarkala ideologin, att männen våldtog kvinnorna, kyrktagningen, att 
det var väldigt mycket text, Jaken, bilden som vi sedan byggde vår teater på, intressant att se 
hur befolkningen kan rätta sig efter männen så mycket.  

12. För mycket text att förstå på så lite tid, ganska svåra texter med svåra ord, väldigt mycket 
fakta och kunde därför bli lite luddigt, kompakta texter ibland, texten var ganska lång och 
svår, svårt att förstå vissa ord, svårt att läsa ur en avhandling på så hög nivå. 

 

Arkivcentrum 

 

13. Mycket bra=9         Bra=16        Mindre bra=2      Dåligt= 0  Bortfall=3 

14. Den fria tiden och familjesläktsökandet, sökningen på datorn, när vi fick gå ner i arkivet och 
se på gamla dödsannonser, böckerna, böckerna som var så stora och gamla, att kunna slå upp 
en släkt t. ex och få reda på så mycket genom husförhörslängderna, att man kunde söka efter 
släkt långt bak i tiden och de gamla böckerna och papprena, när vi fick läsa gamla brev 
skickade från Amerika till Gotland COOLT!, när vi var nere vid facken och pärmarna, när vi 
läste skriften om Hjorterianerna, arbetet med de gamla Amerikabreven, jag tyckte att allt var 
inressant men roligast var att kolla i arkiven, rundvandringen i magasinet, att det finns så 
mycket material arkiverat där, att få ta del av riktigt gamla dokument, att man var tvungen att 
ha vantar på sig för att inte fetta ner dokumenten, när vi läste ett gammalt dödsbrev om en 
nioårig pojke, att jag skrev i gästboken, när vi hittade min släkt i ett av arkiven, när vi läste 
om kyrkförhör. 

15. Mer tid till att kolla gamla brev och dokument och även att få testa gamla arkivet och att få 
testa datorerna, kortare och mer entusiastisk presentation, att alla skulle få söka fakta på 
gamla papper eftersom datorn sitter man ändå vid alla dagar, mer tid till att få söka på sin 
egen släkt, lite mer rolig fakta, mer individuella uppgifter eller mindre grupper, att få ta del av 
den information som rör samtiden och som finns arkiverat.  
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Begreppet historiemedvetande  

 

16. Ja= 8        Nej=11             Jag vet inte=9            Bortfall=2 

17. Att tiderna förändras och människor med den, att saker och ting ändras, att allt som händer är 
ihopkopplat med historia, vad man vet om sin egen historia, att hm färdas mellan tid och rum 
allt från forntida Rom och Grekland till svensk 1800- och 1900-tals historia, kompendiet 
väckte ohyggligt många tankar och även skriften om Gotlandshuset, hur det var på Gotland 
för länge sedan, vad det ordet betyder och så även hur mycket historien betyder för framtiden, 
både ja och nej det är inte alltid man tänker på det.  

18. Att vara medveten om historien där man är uppväxt, kunnande om historia, att jag vet mer om 
hur man kan se och få reda på om historien/det förflutna, fortfarande det samma att man är 
medveten om historia, att man skall vara medveten om vad som hänt förr på detta vis kan vi t. 
ex undvika att hemska saker upprepas judeförföljelse och liknande, att man är medveten om 
vad som har hänt innan vår tid, att man kan historien från förr, att man skall vara medveten 
om och veta saker om historia nu och då att allting är historia, samma som innan att man har 
koll på vad som har hänt tidigare för att kunna förstå varför jag lever som jag gör idag, att 
man förstår sin egen och andras historia, att man är kunnig och vart med om olika historiska 
saker, att kunna vara medveten om hur saker var förr i tiden an måste vara medveten för att 
kunna förstå varför det var som det var, fortfarande att man är lite medveten om sin historia, 
att man kan sin historia och andras, samma som förut, att man är medveten om historien och 
att veta hur samhället har utvecklats, samma som lappen, det är viktigt jag vill vara hm för jag 
vet att det kan stärka mig som människa och jag kan ta lärdom av det i framtiden, ha koll på 
grundfakta i historien, Att man är medveten om hur/vad historien spelar för roll i dagens 
samhälle hur samhället har utvecklats och hur man kan undvika att upprepa hemska onödiga 
saker, att historiemedvetande färdas mellan tid och rum, koppla ihop nu och då veta om sin 
egen historia och dra paralleller, att man kan sin historia och att man vet hur den påverkar en i 
dag, att man är medveten, att känna till historia och dess följder och det som skett innan. 

Upplevelsedagen 

19. Ja= 20          Nej=1        Jag vet inte=  1     Bortfall=8     

20. Ja= 20          Nej=0        Jag vet inte= 2      Bortfall=8        

21. Ja= 21          Nej=1       Jag vet inte=   1      Bortfall=7  

22. Få se huset, det fina vädret och naturen, det var ett bra avslut på ämnet och awesome att vara 
där ute, guidningen och museet, umgänget och kul att spela teater för man lär sig mycket 
samtidigt som man har kul, att roliga dilemman, att få se alla teatrar och diskussioner, 
diskussionerna efter gestaltningen, ugnstrull och saffranspannkaka, jättekul och intressant 
med guidningen och se alla dilemman och diskutera och ta del av utställningen, roligt med 
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banbrytande undervisning, gemenskapen, Att få se hur huset var byggt när man läst och sett 
det på film tidigare. 

23. Mycket man fick en större inblick i historien, det var häftigt att se något gamalt från Gotland, 
att det är ett hus och gård med en lång och snirklig historia bakom sig, mycket om historien 
och vad de varit med om, Mycket om att trots att vi människor med hjärta hjärna lungor som 
människorna hade då har levnadsvillkoren förändrats i takt med utvecklingen av människans 
kapacitet till förnyelse, Det var häftigt att tänka sig tillbaka att faktiskt bott en familj där, Om 
hur de hade det förr vilken stor skillnad det är i mot i dag att de slet som djur varje dag, En hel 
del om den forna livsstilen, hur det var på Gotland för länge sedan, Om min historia/Gotlands,  

24. Ja= 4     Nej=16  Jag vet inte= 3   Bortfall=7 

25. Mer roliga aktiviteter, en toa, Någon mer aktiverande aktivitet, mer mat,  

26. Ja=20    Nej=0     Lika bra= 1   Jag vet inte=1        Bortfall=8 

27. För att man får se med egna ögon, lättare när man får uppleva och se själv, det blir mer på 
riktigt, Man lär sig bättre om man har roligt och det är kul med omväxling, Praktiskt lärande 
är otroligt mer givande som omväxling för teori inte alltid men som omväxling, Man sätts in i 
situationen mer än vad böcker ger det ger ett större perspektiv, Att det var annorlunda på ett 
bra sätt, För att man blir mer intresserad och insatt när man får vara på stället själv och 
uppleva det, Roligare! Man lyssnade nog bättre ny miljö, För att det var så kul och bildligt 
visade oss tydliga miljöer från svunnen tid, Man får lära sig mer utifrån sig själv man får se 
och röra, Efter elva år i skolan är man trött på skolbänken, Man läser inte bara om det utan får 
även uppleva det vilket gör att man lättare tar in det och kommer ihåg det, Därför att det är 
bra att kunna förbereda sig och senare få det ”riktiga” att relatera till. 

28. Gruppen                Ja=15      Nej=4       Jag vet inte=10      Bortfall=1  

Filmen                   Ja=25      Nej=0       Jag vet inte=2        Bortfall=3 

Kompendiet          Ja=26      Nej=2       Jag vet inte=1        Bortfall=1   

Arkivcentrum        Ja=26      Nej=2       Jag vet inte=0        Bortfall=2 

Petes Museigård    Ja=21      Nej=1       Jag vet inte= 4       Bortfall=4 
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Bilaga 8: Gruppuppgift 4 

Gruppuppgift 4: ”Folktro” 

Ert tema kommer att beröra ett urval av texter kring vad människan trott på genom 

tiderna med en viss lokal anknytning till Gotland samt vad människor i modern tid 

uppger sig tro på och varför. Tänk dock på att det är ett urval och att det inte ger en 

fullständig bild av allt vi människor trott och än idag tror på! 

 

Viktig information! 
Utnyttja tiden idag väl då ni bara har denna lektion, onsdag den 12 maj, på er att 

utföra denna uppgift. Denna uppgift kommer även att ligga till grund för er aktivitet 

under upplevelsedagen i nästa vecka på Petes Museigård. Ni skall där tillsammans i 

gruppen gestalta ett av de dilemman som ni idag diskuterar fram utifrån er läsning. 

Mer utförlig information om hur det kommer att gå till kommer ni att få på 
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måndagens lektion i nästa vecka. Men tänk redan nu på hur ni konkret skulle kunna 

spela upp något av de dilemman ni idag blir medvetna om. 

 

Information om kompendiet 
Ni har nu fått ett kompendium som innehåller ett urval av texter kring just det tema 

som er grupp blivit tilldelad, nämligen folktro. Texterna ni skall läsa består av 

forskning som gjorts under senare år men kan också vara av äldre årgång, 

forskningen är delvis förankrad i det gotländska kulturarvet. För den som är 

intresserad av att veta vart vi hämtat de olika texterna har vi sammanställt en käll- 

och litteraturlista.  

 

Läsanvisning och uppgift 
Den som vill och är intresserad får gärna läsa alla texter i kompendiet men tanken är 

att ni i gruppen skall dela upp texterna emellan er och sen delge varandra vad just 

den texten ni läst handlar om. Tänk på att fördela arbetet jämt emellan er och 

upprätta en tidsplan då tidsramen är given. Deadline för uppgiften är idag kl. 13.00! 

 

Uppgiften är att ni under er läsning skall söka efter dilemman som kan ha 

uppkommit och som än idag uppkommer i människans förhållningssätt till vad hon 

tror och har trott på.  Era tre ingångar till texterna är:  

 

1. Trons makt över människan och hennes agerande, nu och då  

2. Respekten för den egna och andras tro, nu och då  

3. Trons funktion i människans vardag, nu och då   

 

 

Syfte och mål med uppgiften: 
Syftet är att väcka och utveckla det egna historiemedvetandet kring hur våra 

föreställningar av det förflutna påverkar och har påverkat vår förståelse av ”här och 

nu” som i sin tur skapar och har skapat förväntningar på den tid vi ännu inte 

upplevt. 

 

Målet med denna uppgift är att ni skall bli medvetna om hur folktron kan ha 

påverkat människan och hennes agerande under olika tidsskeenden. Ni skall sedan 

omvandla era teoretiska antaganden till ett konkret handlande genom att själva agera 

utifrån era egna tankar och uppfattningar kring ett specifikt dilemma.     

Gruppuppgift 4: ”Flykt” 
Ert tema kommer att beröra ett urval av texter kring människors in- och utflyttning 

till Gotland under 1800-talet och om gotländska ungdomars hem- och framtidsplaner 

under senare delen av 1990-talet. Er forskning kommer således mestadels att utgå 

från ett lokalt perspektiv på emigration, immigration och att ”flytta hemifrån”.  Tänk 

därför på att texterna utgör ett urval och att de inte ger en fullständig bild av 
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människors förhållande till sin hembygd och till att bosätta sig på annan ort då och 

nu! 
 

Viktig information! 
Utnyttja tiden idag väl då ni bara har denna lektion, onsdag den 12 maj, på er att 

utföra denna uppgift. Denna uppgift kommer även att ligga till grund för er aktivitet 

under upplevelsedagen i nästa vecka på Petes Museigård. Ni skall där tillsammans i 

gruppen gestalta ett av de dilemman som ni idag diskuterar fram utifrån er läsning. 

Mer utförlig information om hur det kommer att gå till kommer ni att få på 

måndagens lektion i nästa vecka. Men tänk redan nu på hur ni konkret skulle kunna 

spela upp något av de dilemman ni idag blir medvetna om. 

 

Information om kompendiet 
Ni har nu fått ett kompendium som innehåller ett urval av texter kring just det tema 

som er grupp blivit tilldelad, nämligen flykt. Texterna ni skall läsa består av forskning 

som gjorts under senare år men kan också vara av äldre årgång, forskningen är 

mestadels förankrad i det gotländska kulturarvet. För den som är intresserad av att 

veta vart vi hämtat de olika texterna har vi sammanställt en käll- och litteraturlista.  

 

Läsanvisning och uppgift 
Den som vill och är intresserad får gärna läsa alla texter i kompendiet men tanken är 

att ni i gruppen skall dela upp texterna emellan er och sen delge varandra vad just 

den texten ni läst handlar om. Tänk på att fördela arbetet jämt emellan er och 

upprätta en tidsplan då tidsramen är given. Deadline för uppgiften är idag kl. 13.00! 

 

Uppgiften är att ni under er läsning skall söka efter dilemman som kan ha 

uppkommit och som än idag uppkommer i människans förhållningssätt till sin 

hembygd och till att stanna kvar eller att flytta från den.  De tre begrepp som skall 

vara vägledande för er är identitet, separation och hemlängtan. Era tre ingångar till 

texterna är:  

 

1. Borta bra men hemma bäst? nu och då  

2. Hembygdens betydelse för individens identitet, nu och då  

3. Emigration/immigration: ett val eller ett tvång, nu och då   

 

Syfte och mål med uppgiften: 
Syftet är att väcka och utveckla det egna historiemedvetandet kring hur våra 

föreställningar av det förflutna påverkar och har påverkat vår förståelse av ”här och 

nu” som i sin tur skapar och har skapat förväntningar på den tid vi ännu inte 

upplevt. 

 



70 

 

Målet med denna uppgift är att ni skall bli medvetna om hur valet att stanna kvar 

eller lämna sin hembygd kan ha påverkat människan och hennes agerande under 

olika tidsskeenden. Ni skall sedan omvandla era teoretiska antaganden till ett 

konkret handlande genom att själva agera utifrån era egna tankar och uppfattningar 

kring ett specifikt dilemma.     

Gruppuppgift 4: ”Födelse” 
Ert tema kommer att beröra ett urval av texter kring synen på barn samt om seder 

och bruk vid födelse och dop. Tänk dock på att det är ett urval och att det inte ger en 

fullständig bild av alla synsätt genom alla tider på barn och barnuppfostran. Det ger 

inte en heltäckande bild av alla lokala, nationella och globala skillnader och 

förändringar i seder och bruk vid födelse och dop förr och nu! 
 

Viktig information! 
Utnyttja tiden idag väl då ni bara har denna lektion, onsdag den 12 maj, på er att 

utföra denna uppgift. Denna uppgift kommer även att ligga till grund för er aktivitet 

under upplevelsedagen i nästa vecka på Petes Museigård. Ni skall där tillsammans i 

gruppen gestalta ett av de dilemman som ni idag diskuterar fram utifrån er läsning. 

Mer utförlig information om hur det kommer att gå till kommer ni att få på 

måndagens lektion i nästa vecka. Men tänk redan nu på hur ni konkret skulle kunna 

spela upp något av de dilemman ni idag blir medvetna om. 

 

Information om kompendiet 
Ni har nu fått ett kompendium som innehåller ett urval av texter kring just det tema 

som er grupp blivit tilldelad, nämligen födelse. Texterna ni skall läsa består av 

forskning som gjorts under senare år men kan också vara av äldre årgång.. För den 

som är intresserad av att veta vart vi hämtat de olika texterna har vi sammanställt en 

käll- och litteraturlista.  

 

Läsanvisning och uppgift 
Den som vill och är intresserad får gärna läsa alla texter i kompendiet men tanken är 

att ni i gruppen skall dela upp texterna emellan er och sen delge varandra vad just 

den texten ni läst handlar om. Tänk på att fördela arbetet jämt emellan er och 

upprätta en tidsplan då tidsramen är given. Deadline för uppgiften är idag kl. 13.00! 

 

Uppgiften är att ni under er läsning skall söka efter dilemman som kan ha 

uppkommit och som än idag uppkommer vid ett barns födelse och dop samt vid 

synen på barn och barnuppfostran.  De tre begrepp som skall vara vägledande för er 

är kyrktagning, uppfostran och dop. Era tre ingångar till texterna är:  

 

1. Kyrktagning, nu och då  

2. Dopets betydelse, nu och då  

3. Synen på barn och barnuppfostran, nu och då   
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Syfte och mål med uppgiften: 
Syftet är att väcka och utveckla det egna historiemedvetandet kring hur våra 

föreställningar av det förflutna påverkar och har påverkat vår förståelse av ”här och 

nu” som i sin tur skapar och har skapat förväntningar på den tid vi ännu inte 

upplevt. 

 

Målet med denna uppgift är att ni skall bli medvetna om hur synen på barn och 

barnuppfostran kan ha påverkat människan och hennes agerande under olika 

tidsskeenden. Ni skall också få en viss medvetenhet om olika seder och bruk vid 

födelse och dop ur ett historiskt perspektiv. Ni skall sedan omvandla era teoretiska 

antaganden till ett konkret handlande genom att själva agera utifrån era egna tankar 

och uppfattningar kring ett specifikt dilemma. 

Gruppuppgift 4: ”Släkt” 
Ert tema kommer att beröra ett urval av texter kring begreppen släkt/familj/hushåll 

och den betydelse dessa begrepp har och har haft för relationer människor emellan i 

olika tidsskeenden med en viss lokal anknytning till Gotland. Tänk dock på att det är 

ett urval och att det inte ger en fullständig bild av begreppens funktion och betydelse 

ur ett historiskt perspektiv! 
 

Viktig information! 
Utnyttja tiden idag väl då ni bara har denna lektion, onsdag den 12 maj, på er att 

utföra denna uppgift. Denna uppgift kommer även att ligga till grund för er aktivitet 

under upplevelsedagen i nästa vecka på Petes Museigård. Ni skall där tillsammans i 

gruppen gestalta ett av de dilemman som ni idag diskuterar fram utifrån er läsning. 

Mer utförlig information om hur det kommer att gå till kommer ni att få på 

måndagens lektion i nästa vecka. Men tänk redan nu på hur ni konkret skulle kunna 

spela upp något av de dilemman ni idag blir medvetna om. 

 

Information om kompendiet 
Ni har nu fått ett kompendium som innehåller ett urval av texter kring just det tema 

som er grupp blivit tilldelad, nämligen släkt. Texterna ni skall läsa består av 

forskning som gjorts under senare år men kan också vara av äldre årgång, 

forskningen är delvis förankrad i det gotländska kulturarvet. För den som är 

intresserad av att veta vart vi hämtat de olika texterna har vi sammanställt en käll- 

och litteraturlista.  

 

Läsanvisning och uppgift 
Den som vill och är intresserad får gärna läsa alla texter i kompendiet men tanken är 

att ni i gruppen skall dela upp texterna emellan er och sen delge varandra vad just 

den texten ni läst handlar om. Tänk på att fördela arbetet jämt emellan er och 

upprätta en tidsplan då tidsramen är given. Deadline för uppgiften är idag kl. 13.00! 
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Uppgiften är att ni under er läsning skall söka efter dilemman som kan ha 

uppkommit och som än idag uppkommer i människans relationer till och med andra 

människor. Begreppen släkt, familj, hushåll och grannskap skall här vara 

vägledande. Era tre ingångar till texterna är:  

 

1. Hushållets struktur och betydelse, nu och då  

2. Släkten/familjen/grannskapets betydelse för individen/kollektivet, nu och 
då  

3. Generationsskiften ett hinder och/eller en möjlighet, nu och då   

 

Syfte och mål med uppgiften: 
Syftet är att väcka och utveckla det egna historiemedvetandet kring hur våra 

föreställningar av det förflutna påverkar och har påverkat vår förståelse av ”här och 

nu” som i sin tur skapar och har skapat förväntningar på den tid vi ännu inte 

upplevt. 

 

Målet med denna uppgift är att ni skall bli medvetna om hur begreppet släkt kan ha 

påverkat människan och hennes agerande under olika tidsskeenden. Ni skall sedan 

omvandla era teoretiska antaganden till ett konkret handlande genom att själva agera 

utifrån era egna tankar och uppfattningar kring ett specifikt dilemma.     
 

Gruppuppgift 4: ”Tvåsamhet” 

Ert tema kommer att beröra ett urval av texter kring förälskelse på olika villkor och 

hur olika levnadsregler påverkat och påverkar relationen mellan man och kvinna 

under olika tidsskeenden. Tänk dock på att det är ett urval och att det inte ger en 

fullständig bild av tvåsamhet i ett historiskt perspektiv! 

 

Viktig information! 
Utnyttja tiden idag väl då ni bara har denna lektion, onsdag den 12 maj, på er att 

utföra denna uppgift. Denna uppgift kommer även att ligga till grund för er aktivitet 

under upplevelsedagen i nästa vecka på Petes Museigård. Ni skall där tillsammans i 

gruppen gestalta ett av de dilemman som ni idag diskuterar fram utifrån er läsning. 

Mer utförlig information om hur det kommer att gå till kommer ni att få på 

måndagens lektion i nästa vecka. Men tänk redan nu på hur ni konkret skulle kunna 

spela upp något av de dilemman ni idag blir medvetna om. 

 

Information om kompendiet 
Ni har nu fått ett kompendium som innehåller ett urval av texter kring just det tema 

som er grupp blivit tilldelad, nämligen tvåsamhet. Texterna ni skall läsa består av 

forskning som gjorts under senare år men kan också vara av äldre årgång. För den 
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som är intresserad av att veta vart vi hämtat de olika texterna har vi sammanställt en 

käll- och litteraturlista.  

 

Läsanvisning och uppgift 
Den som vill och är intresserad får gärna läsa alla texter i kompendiet men tanken är 

att ni i gruppen skall dela upp texterna emellan er och sen delge varandra vad just 

den texten ni läst handlar om. Tänk på att fördela arbetet jämt emellan er och 

upprätta en tidsplan då tidsramen är given. Deadline för uppgiften är idag kl. 13.00! 

 

Uppgiften är att ni under er läsning skall söka efter dilemman som kan ha 

uppkommit och som än idag uppkommer i samband med olika könsroller. De 

begrepp som för er skall vara vägledande är rädsla, könsroller, levnadsregler och 

sexualitet. Era tre ingångar till texterna är:  

 

1. Sexualitet: lust eller börda, nu och då  

2. Förälskelse på olika villkor, nu och då  

3. Kommunikationen mellan man och kvinna, nu och då  

 

 

Syfte och mål med uppgiften: 
Syftet är att väcka och utveckla det egna historiemedvetandet kring hur våra 

föreställningar av det förflutna påverkar och har påverkat vår förståelse av ”här och 

nu” som i sin tur skapar och har skapat förväntningar på den tid vi ännu inte 

upplevt. 

 

Målet med denna uppgift är att ni skall bli medvetna om hur olika könsrollsmönster 

och förälskelse på olika villkor kan ha påverkat människan och hennes agerande 

under olika tidsskeenden. Ni skall sedan omvandla era teoretiska antaganden till ett 

konkret handlande genom att själva agera utifrån era egna tankar och uppfattningar 

kring ett specifikt dilemma.    
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


