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Sammanfattning 

 
Historieämnet har under en längre tid varit baserad på en kronologisk tidslinje i sin 

utformning i undervisningen. Det leder till att eleverna kan få svårt att använda sig av ett 

historiemedvetande som är ett av kunskapskraven inom historieämnet. Ren faktainlärning är 

svår att relatera till och eleverna får ofta svårt att applicera kunskaperna i ett större perspektiv. 

Denna studie är en kvalitativ undersökning där jag valt ut fyra historielärare som arbetar 

aktivt med artefakter i sin undervisning. Historielärarna intervjuades i ett försök att visa om 

artefaktsanvändingen kan väcka en historisk nyfikenhet som möjliggör ett ökat 

historiemedvetande samt ett fördjupat historiskt lärande. Jag har använt mig av det 

sociokulturella perspektivet eftersom de intervjuade lärarnas användning av artefakter i 

undervisningen, är en del av den kultur som förmedlas till eleverna. Alla intervjuade lärare var 

i studien överens om att artefakter underlättar elevernas historiemedvetande men också att det 

direkt väcker ett intresse som annars kan vara svårt att skapa. Historieämnet kan på så vis bli 

mer levande.



 

 
 

Abstract 

The history subject has for a long time been based on a chronological timeline in its design in 

the teaching. As a result, students may find it difficult to use a history consciousness that is 

one of the knowledge requirements of the subject. Pure faculty learning is difficult to relate to 

and the students often find it difficult to apply the knowledge in a broader perspective. This 

study is a qualitative survey where I selected four teachers who work actively with artifacts in 

their teaching. The teachers were interviewed to demonstrate whether artefact usage could 

awaken a historical curiosity that allows for increased history awareness and in-depth 

historical learning. I have used the socio-cultural perspective because of the interviewed 

teachers' use of artifacts in teaching, are part of the culture conveyed to the students. All 

interviewed teachers agreed in the study that artifacts facilitate the students' history 

consciousness but also that it directly arouses an interest that otherwise may be difficult to 

create. The subject becomes more alive. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund: 
När jag tänker tillbaka på min studietid finns det ett återkommande tema som alltid 

intresserade mig lite extra, och det var när läraren tog med sig historiska föremål, artefakter. 

Dessa föremål som hen sedan beskrev och berättade historier om, gjorde att mitt intresse 

väcktes och associationer till egna resor, egna föremål och historiska händelser infann sig mer 

eller mindre spontant, vilket ledde till att min egen nyfikenhet kring historia ökade, inte bara i 

klassrummet utan ständigt genom livet.  

 

Min erfarenhet av arbete och praktik inom olika skolor är annars att elever ofta upplever 

historieämnet som svårt, samt att lärarna saknar redskapen som får eleverna att förstå vad det 

är som gör att saker som hänt för flera hundra år sedan än idag är intressant. Elevernas 

intresse för historia är, enligt mig, främst kopplat till senare tiders historia och den historia 

som är närvarande än idag, som t ex Andra världskriget och den historia som ligger dem 

närmast som t ex familjen. Om artefakter kunde göra att mitt eget intresse ökade, borde det 

finnas möjligheter att det kan göra detsamma för andra människor. Mot den bakgrunden så 

vill jag undersöka hur just lärare som arbetar med artefakter motiverar och ser potentialen i 

artefakterna. Kan artefakterna fånga elevernas intresse och hur kan de påverka det historiska 

lärandet?  

 

1.2 Problemformulering: 
Begreppet historiemedvetande har från början ett tyskt ursprung och är än idag ständigt ett 

ämne för fortsatta debatter. Begreppet växer fram i efterkrigstidens efterdyningar och används 

i syfte att bland annat krig och förintelse aldrig ska få hända igen. Den tyska 

historiedidaktikern Jörn Rȕsen beskriver i Odenstad (2014) att historiemedvetandet är centralt 

för att elever ska kunna orientera sig i den värld de lever i idag (Odenstad, 2014 s.75). Klas-

Göran Karlsson (2010) skriver att begreppet historiemedvetande haft en nyckelroll i 

kursplaner i både Europa och Sverige sedan tidigt 1990-tal och han ger stöd till hur vi ska 

förhålla oss till begreppet. Enligt Kenneth Nordgren (2006) kan man se två grunddefinitioner 

av begreppet historiemedvetande. Det första handlar om en teoretisk diskussion angående 

analys av dåtiden, förståelse för nutiden och förväntningar på framtiden samt hur de påverkar 

varandra. 



Ola Bustad 

2 
 

Den andra är att historiemedvetande är en samverkan mellan historiekultur och historiebruk, 

man använder dessa begrepp för att förstå historia som ett samhällsfenomen (Nordgren, 2006 

s.213). Det här får medhåll av Klas Göran Karlsson som skriver att: 

 

Ett historiemedvetande är den mentala process i vilken människor förstår och orienterar sig 

själva i tiden. Det slår en bro mellan å ena sidan alla oss som i ett nu besitter ett 

historiemedvetande, å andra sidan det förflutna och framtiden. Historiemedvetandet utvidgar 

vår individuella livshorisont genom att skriva in den i en större social och kulturell tid (Klas-

Göran Karlsson, 2010 s.56). 

 

Författaren uttrycker att begreppet historiemedvetande kan bygga på en tidsmedvetenhet, där 

våra olika erfarenheter kring artefakter från olika tidsperioder ligger till grund. Med hjälp av 

tidsmedvetenheten och våra erfarenheter kan vi tolka dåtid och nutid, samtidigt som vi bygger 

upp förväntningar på framtiden. Detta utgör grunden i historiemedvetandet. Artefakterna 

hjälper till att utveckla historiemedvetandet. Historiemedvetandet och ämnesdidaktik är själva 

utgångspunkten i historieundervisningen. I läroplanens examensmål står att läsa: 

 

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

historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod 

och förståelse av hur historia används. Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin 

förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och 

uppfattningar om framtiden (Skolverket, 2011). 

 

För att våra elever ska bli historiemedvetna samt att de ska klara av att bruka historien så 

måste det finnas ett intresse för undervisningen. Det är lättare att ta till sig kunskap från saker 

man intresserar sig för, likväl som det är lättare att samtala och undervisa om saker man själv 

har ett intresse för. Hur lärare sedan väcker just det intresset är oftast upp till varje lärare, i 

min undersökning är det lärarnas arbetet med artefakter i historieundervisning. Läraren 

behöver få redskap för att klara av att väcka ett historieintresse, samt att göra eleverna 

historiemedvetna. Odenstad (2014) skriver att begreppet ämnesdidaktik handlar om konsten 

att kunna undervisa i ett ämne samt att reflektera över olika val kring undervisningens 

innehåll och form. Man brukar tala om ämnesdidaktikens tre grundläggande frågor ”Vad, hur 

och varför”. Svaren på dessa frågor kan skilja sig åt, beroende på vem som är lärare, vilka 
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elever som deltar i undervisningen samt hur samspelet mellan dem fungerar (Odenstad, 2014 

s.68–69).  

Med andra ord är det väldigt viktigt att se hur, vad och varför lärare väljer att jobba med 

artefakter samt att försöka få en förståelse för om elevernas intresse ökar i samband med just 

den undervisningen. Gör artefakter att elever blir mer historiemedvetna? 

Till hjälp för min undersökning, kring artefakter, har jag valt att använda mig av 

museipedagogik. Museipedagogiken har under en längre tid intresserat sig för artefakternas 

betydelse som intresseväckande och att medvetandegöra historien.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att förstå och tolka potentialen i hur artefakter kan 

användas som stöd för ett ökat historiemedvetande samt att levandegöra historieämnet.  

 

1.4 Frågeställning 
 

1. Vad är en artefakt? 

2. Vilka historiska artefakter använder sig de intervjuade lärarna av och hur motiverar de 
detta? 

3. På vilket sätt avser lärare att artefakter kan bidra till ökat historiskt tänkande bland 
eleverna? 

4. På vilket sätt upplever lärare att användningen av artefakter kan bidra till ett ökat 
historieintresse samt ett ökat historiemedvetande?  
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Innan jag väljer att redogöra för min tidigare forskning väljer jag att rikta blicken mot British 

museum där man insett vikten av att arbeta med just artefakter: 

Objects are vital components in teaching and learning about the past. They contain within 

them huge potential for arousing the interest of young people, for stimulating enquiry and 

opening up cultures for investigation. The updated, in-depth content of the new curriculum 

makes it important that teachers have access to reliable information that has been selected and 

presented for them as education professionals. 

(www.britishmuseum.org/about_us/news_and_press/press_releases/2014/teaching_history.asp

x) 

Enligt British Museum är det inte endast elever som kan dra nytta av artefaktsanvändningen 

utan även lärare. Objekt och föremål är ett sätt att få eleverna att intressera sig för kommande 

lektion och väcker nästan per automatik ett historiskt tänkande.  

2 Tidigare forskning 
 

2.1 Historisk artefakt: 
I min undersökning kommer jag utgå ifrån att artefakter är föremål som är tillverkade av 

människan. Med föremål menar jag saker som man kan ta på och hålla i, artefakter kan 

transformeras från intellektuella till fysiska. 

Artefakter delas in i olika kategorier där fysiska, så som spadar, yxor och plogar utgör en 

kategori. Den andra kategorin kallas intellektuella där språket är mest centralt, när språket blir 

nedtecknat så transformeras det till ett fysiskt objekt. Inom den sociokulturella teorin är 

människans förmåga att skapa både fysiska och intellektuella redskap centralt, genom 

interaktionen med dessa artefakter blir individen delaktig i landinnehavet av kunskaper och 

färdigheter som vi berättar och byter med varandra. 

Ordet artefakt betyder, när man slår upp ordet i Nationalencyklopedin: ”Av människohand 

fabricerat föremål, produkt eller effekt” (www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedin/lång/artefakt) 

När termen används inom arkeologin så syftar man på ett redskap, verktyg eller vapen, det 

fysiska. Eftersom jag väljer att använda termen historiska artefakter så adderar man ytterligare 

en dimension till ordet, det intellektuella. Cole (1996) beskriver historiska artefakter som 

begreppsmässiga och materiella eftersom utvecklingen och skapandet av dem sker i 

interaktion mellan människor och är en ständigt pågående process. Med andra ord så påverkar 

människor artefakter lika mycket som artefakterna påverkar människor (Cole, 1996 s.150). 
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Säljö (2000) menar att när artefakter konstrueras så transformeras materialet från ett tillstånd 

till ett annat, alla människor har inte den kunskapen men kan dra fördel av dem när hen 

använder sig av artefakten i det kollektiva mänskliga aktiviteter (Säljö, 2010, s.81) 

Skriftspråket menar Säljö (2000) är en intellektuell artefakt. Elevernas förmåga att behärska 

denna artefakt är helt avgörande för elevernas prestationer i skolan. Det finns mycket kunskap 

som bara kan skaffas igenom att läsa. Elever behöver vara bekanta med olika begrepp och ha 

en bred ordförståelse för att kunna tillgodogöra sig olika texter, därför anser jag i min 

undersökning att även texter, som också är tillverkade av människan, är artefakter. 

 

2.2 Att arbeta med artefakter 
Levesque (2009) menar att arbetet med artefakter måste vara ständigt återkommande för att 

ges möjligheten till önskad effekt. Han skriver att lärare under en lektion eller två använder 

artefakter eller implementerar ett nytt arbetssätt tillfälligt får liten effekt på elevernas inlärning 

och forskningsförmåga, vilket innebär att deras egenintresse i att ta reda på mer inte utvecklas 

om de inte kontinuerligt får fortsatt träning. Han skriver vidare att ju mer ovan en elev är 

desto längre tid behövs för att lära sig det nya arbetssättet, för att kunna tillgodogöra sig 

undervisningen. Med andra ord så menar författaren att inlärning baserad på artefakter måste 

ske kontinuerligt för bästa möjliga effekt (Levesque, 2009 s.124–125) 

Författaren menar att historieämnet som det ser ut idag, brister när det kommer till att 

engagera eleverna och att få dem att utveckla sitt historiska tänkande.  

One of the problems found in these studies may well lie with the fact that history and social 

studies curricula, supporting textbooks, and official testing programs typically fail to engage 

students in the critical reading and writing of history (s.130-131). 

Han menar vidare att grunden till kunskap ligger i att man bygger upp ett gemensamt intresse 

där både elever och lärare utmanas att lära, inte bara av objektet utan även av varandra. 

Författaren lyfter också två starka argument till varför artefakter bör vara en del av 

historieundervisningen. 

 

1. The diversification of history: We went from a politically focused history on the national 

state to knowledge about everything from social, cultural and gender history. The people 

demanded more attention to events and relics. 
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2. The cognitive revolution: Now days, following the lead of Jean Piaget, many researchers 

question the old behaviorist paradigm, focused on the so-called teaching by telling (Levesque, 

2009, s.136) 

Han menar här att föremål och händelser blir relevanta beroende på vem, vad och i vilket 

syfte saker väljs ut. Alla föremål är beroende på tolkning, av vikt för den som tolkar. 

Their initial interests, research questions, and selection of relics are inevitably influenced by 

how they ascribe significance to past events and actions. To claim, for instance, that an 

historical event, a character, or a piece of evidence is significant is to say that it is for the 

historian worthy of historical investigation (Levesque, 2009 s.43) 

John Hennigar Shuh (2008) skriver i sin artikel, med utgångspunkt på ett museum, om hur 

han i utbildningssyfte försökt att ta reda på hur elever kan lära sig att undervisa sig själva samt 

att själva bli påverkbara för undervisning. Han upplevde nästan dagligen den påverkans kraft 

som finns i föremålen på museet. 

At the centre of all our programs at the Nova Scotia Museum is a belief in the tremendous 

power of objects to educate. In fact, we think it is as important for people to learn to use 

objects as a means of discovering things about themselves their world as it is for them to use 

words and numbers (Shuh, 2008 s.1). 

Vidare skriver han att museum och deras artefakter har mycket kunskap att erbjuda lärare i 

form av utlåning av föremål och att få information och uppslag till undervisning. Samtidigt 

uttrycker Shuh att man behöver besitta förmågan att väcka föremålen till liv för bästa möjliga 

resultat. Detta innebär att vi som lärare måste kunna ”läsa” objekten på samma sätt som vi 

läser böcker. Dessutom måste vi som lärare själva lära oss att samtala och använda föremålen 

innan vi lär vidare genom interaktionen med våra elever (Shuh, 2008 s.1–2) 

Författaren lyfter fyra fördelar med att inkludera artefakter i undervisningen: 

1. Objekt är fascinerande, vilket innebär att man fångar en människas intresse tämligen 

omgående. Nästan direkt får man eleverna att börja samtala och spekulera i vad 

föremålet är och vad det har använts till. 

2.  Objekt är inte åldersbundna, som syftar på att man oftast inte behöver besitta några 

speciella förkunskaper för att finna föremål intressanta. Föremålet i sig väcker oftast 

meningsutbyte och eleverna lär sig av varandra under tiden man samtalar kring det. 
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3. Objekten hjälper oss dokumentera livet för den ”vanliga” människan, vilket avser den 

fakta som vi delger våra elever. Den är oftast, historiskt sett, nedskriven av människor 

från de högre samhällsklasserna. Det är genom objekt som vi också kan ta del av 

historien även från de människorna som inte nedtecknade sin historia. 

4. Objekt utvecklar intellektuella färdigheter som innebär att eleverna kan igenom 

objekten börja fundera på, för att bara nämna några exempel, vad det är, hur det 

användes, varför det finns kvar och genom det få möjlighet att lära sig att observera 

sin omvärld (Shuh, 2008 s.1–5) 

Ronald Morris (2008) vidareutvecklar Shuhs tankegångar och beskriver i en artikel hur 

artefakter kan användas inom skolan för att undervisa och förstå historien. Han menar att 

artefakten kan ha flera olika funktioner i undervisningen. 

1. Skapa förståelse 

2. Skapar ett fokus i klassrummet 

3. Eleverna kan få en emotionell koppling till artefakterna 

4. Eleverna får använda flera sinnen för att undersöka artefakterna (Morris, 2008 s.1–3) 

Enligt Morris så växer elevernas historiska tänkande när de undersöker artefakter.  Genom 

artefakten kan de få emotionella kopplingar till människor som de aldrig träffat. Vidare 

skriver författaren att artefakter kan ses som fönster till kulturer och tjäna som bevis för hur 

historien har uppkommit. ”Those students who use analysis, syntheses, and evaluation to 

gather information from artifacts develope thinking skills they use in both studies class and in 

their life” (Morris, 2008 s.3). Gedda & Nilsson beskriver artefakter som objekt som gestaltar 

den kunskap och erfarenhet som skapats under utvecklingsprocessen och som ger 

värdeskapande lösningar på behov som användare har. Med andra ord är artefakter både 

produkter, som ger dess användare lösningar på deras behov, samt bidrar till att förändra 

beteenden och därigenom öppna upp nya sätt att tänka och handla (Gedda & Nilsson, 2016 

s.12–13) 

Gedda & Nilssons betonar även i sitt arbete hur artefakter bidrar till att utveckla elevens 

självvärdering. Artefakter kan bidra till att utveckla en dialog mellan lärare och elev vilket 

stödjer självvärdering. Artefakter bidrar till att förändra undervisningspraktiken, främst i form 

av ”return on investment”, det vill säga vad arbetet med artefakter faktiskt genererar i 
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kunskapsutveckling (Gedda & Nilsson, 2016 s.2)  

Det innefattar också att ha kunskaper kring historiska föremål och vilken betydelse de får för 

målen med undervisningen. Målen som författarna avser med detta är perspektivförmågan att 

påverka processer för att uppnå den eftersträvade intentionen. Här blir det tydligt att 

perspektivet då nu sedan bör hänga ihop och skapa den ramen som behövs för att eleverna ska 

förstå de historiska perspektiven på vilket sätt föremål har påverkat hur vi lever idag (Gedda 

& Nilsson, 2016 s.12)  

Författaren menar att artefakter har potential att bli bärare av mening som för tankarna bortom 

klassrumsväggarna. Det som krävs enligt det perspektivet är ett aktivt deltagande av eleverna 

för att försäkra artefaktens förbindelse, det vill säga igenom interaktion med artefakten 

(Gedda & Nilsson, 2016 s.12–13) 

Anders Jakobsson (2012), delar Gedda & Nilsson tankegångar kring användandet av 

artefakter i undervisningen. Författaren uttrycker i sin artikel att artefakter främst ska 

beskrivas som föremål som kan relateras till våra tankar, hur de påverkar oss, hur de kan bidra 

till lärande och hur de kan utveckla vår förståelse för vad vi kan åstadkomma i interaktion 

med dem (Anders Jakobsson, 2012 s.154) Något författaren använder som utgångspunkt är 

begreppet mediering. Jakobsson menar att mediering är att beskriva lärandet genom att 

fokusera lärprocesser som interaktion mellan artefakter, vårt tänkande och våra handlingar. I 

detta vill han utmana vårt standardiserade tankesätt om inlärning och kunskapsöverföring 

eftersom de termerna främst beskriver lärande som något som sker ”utifrån och in”, med 

andra ord så skulle kunskap endast vara något som finns inom oss (Jakobsson, 2012 s.157).  

Inom det sociokulturella perspektivet, som författaren lyfter fram, så uppfattar man att lärande 

är en utvidgning av vår förmåga att använda de kulturella produkterna på ett alltmer avancerat 

sätt. Jakobsson (2012) refererar till Vygotskij som menar att vi inte upplever vår värld direkt 

utan vi tänker i omvägar med hjälp av våra kulturella redskap. Det är de kulturella 

produkterna som möjliggör vår medvetenhet. Ett exempel som bevisar detta är enligt 

författaren människorna under stenåldern som endast kunde uppfatta tallängder upp till fem, 

trots att deras intellektuella förmåga var lika god som vår är idag. Den största skillnaden från 

då till nu är avsaknaden av de kulturella produkter som vi har idag. 

Författaren skriver vidare att en viktig slutsats i fråga om artefakter i förhållande till 

människors tänkande måste förstås i ljuset av rådande kulturella och historiska processer som 

vi människor antingen är involverade i eller som vi har tillgång till (Jakobsson, 2012 s.157). 
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I undervisningssammanhang, menar Jonas Almqvist (2008), att både lärare och elever 

dagligen och i olika sammanhang använder sig av olika slags artefakter. Med artefakt menar 

Almqvist ett objekt som är skapat av människan. De flesta artefakter som vi brukar, använder 

vi omedvetet i våra klassrum eftersom tidigare kunskaper och erfarenheter har lärt oss att 

använda den på ett visst sätt. Användningen skapar således artefaktens mening i den specifika 

situationen (Almqvist, 2008 s.47) 

Att vi som människor väljer att använda en artefakt på ett visst sätt i specifika situationer gör 

att vi privilegierar en viss typ av användning av det. En artefakts mening är enligt författaren 

inte alltid just ett redskap med förutbestämd användning. Artefakter är ett långt mer komplext 

fenomen som möjliggörs av användarnas avsikter. Hur undervisningsinnehåll med artefakter 

ter sig är en angelägen didaktisk fråga. Elever förväntas uppleva en mening av skrivna texter, 

artefakter och lärarens genomgångar, men det är ytterst sällan enligt författaren som 

förväntningarna på innehållet som ska skapas är självklar (Almqvist, 2008 s.48). Författaren 

skriver vidare att i ett sociokulturellt perspektiv på lärande, så är användningen av olika typer 

av artefakter en central del av människors handlingar och lärande. Människan har tillverkar 

föremål för att kompensera deras brister i den mänskliga naturen och för att möjliggöra 

användbara saker. Det kan även vara så att vi inte alls förväntar oss något av en artefakt 

eftersom vi inte vet vad vi ska förvänta oss av den. (Almqvist, 2008 s.49). 

 

2.3  Museipedagogik utifrån historiemedvetande 
Rasmus Hacksell och Bashar Joumaa (2017) skrev ett examensarbete om just möjligheten att 

erfara historiemedvetande på museer. Deras tolkning av hur elevernas historiemedvetande kan 

utvecklas under ett museums besök baserar de på Deweys pragmatiska förhållningssätt. Det 

innebär i korthet att kunskapen består av sådant vi kan använda för att lösa de utmaningar som 

vi står inför, pragmatismen motsäger sig de eviga sanningarna och fokuserar istället på 

kunskap för att lösa människans vardag, på samma sätt som artefakter. Det resonemanget 

passar väl ihop med tanken att nutiden är något som skapats av delar ur det förflutna och att 

dessa delar kan vägleda oss mot framtiden, det vill säga historiemedvetandet. För att eleverna 

bäst ska tillgodogöra sig den kunskapen som finns på museer kring artefakter så kommer 

författarna fram till att museerna kan bidra med ytterligare en dimension i förhållande till vad 

klassrumsundervisningen kan. Museet och museipedagogen som historiekulturell institution 

kan med hjälp av sitt historiebruk i form av utställningar, bestående av upplevelser, berättelser 
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och källor, ge elever förståelse för historiska händelser samt hur dessa har skapats. Vilket 

också möjliggör för elevens förståelse av hur dessa händelser kan ha påverkat elevens egen 

levnadssituation och framtid. Historiemedvetande är en process som binder ihop alla aspekter 

av vår historiska kunskap. I begreppet hittar man såväl historiskt stoff och tidsuppfattning 

som historiebruk. På museet finns redskap och artefakter utöver det som finns i klassrummet i 

form av miljöer, kvarlevor och upplevelser som kan hjälpa eleverna att binda upp sina 

kunskaper. Oavsett om lärare jobbar med genetiskt uppbyggda utvecklingslinjer eller 

genealogiska berättelser kring ett särskilt tema skapas möjligheter att identifiera sig med det 

förflutna, skapa empati med dess karaktärer och skapa handlingsalternativ för framtiden. 

(Hacksell & Joumaa, 2017, s.44) 

Författarna menar vidare att trots avsaknad av en allmän definition av vad museipedagogik 

egentligen är så jobbar många museer aktivt med lärande, skola och utbildning som en del av 

sin kärnverksamhet. Vanligt förekommande är praktiska inslag och att man arbetar med ett 

konkret materiel, bilder, ljud och historiskt berättande, en mix för alla sinnen. 

 Frithiof, 2013 menar att museipedagogiken ingår som en del i museums kärnverksamhet men 

att den för den skulle inte måste bedrivas i det fysiska museet. Museipedagogik innefattar 

enligt honom allt lärande som sker inom ämnet, även om det sker utomhus eller i ett klassrum. 

Att besöka ett museum innebär enligt författaren en vidare förståelse än att vistas i ett 

klassrum genom att teori och praktik förs samman. (Frithiof, 2013 s.19) 
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3 Teoretiskt perspektiv 
 

3.1 Sociokulturell teori 
I min forskningsstudie har jag valt att ta avstamp i den sociokulturella teorin. Inom den 

sociokulturella teorin är teorier om hur kulturen präglar individen centrala. Alla lärare har sin 

egen kultur och med dem sina egna artefakter. Det är igenom mediering som handlingarna 

med artefakter kan skapa förutsättningar till kunskapsutveckling, samt möjligheter för 

eleverna att själva kunna vara med och påverka sin inlärning. I arbetet med artefakter får alla 

elever en gemensam grund och var och en ges möjlighet att relatera till föremålen. Inom min 

forskning blir det av vikt att se hur lärarna utifrån sin egen mediering med föremål försöker 

förmedla något, i vilket sammanhang samt i vilket syfte. Precis som Cole beskrev artefakter, 

så sker utvecklingen och skapandet av dem i interaktion mellan människor och är en ständigt 

pågående process.  

 

Imsen, (2006) skriver vidare att individen skapar sin kunskap i social kontext tillsammans 

med andra vilket gör att läraren bör vara medveten om hur hens val av artefakter kan komma 

att påverka den lärande. Hur eleven och läraren använder artefakter, blir viktigt, eftersom det 

påverkar lärandemiljön. (Imsen, 2006 s.50–51). Säljö (2010) anger att människan förstår sin 

verklighet genom sin kultur, sin miljö och de artefakter hon har tillgång till men är också själv 

en aktiv deltagare som är med och påverkar och skapar nya saker.  Vidare skriver författaren 

att språket, enligt Vygotskij, är vårt främsta verktyg för inlärning. Ett annat centralt ord som 

används av Vygotskij inom den sociokulturella teorin är just ordet mediering. Mediering 

innebär att en handling utförs med hjälp av artefakter och att artefakter förmedlar något. 

Intellektuella, språkliga och fysiska redskap medierar omvärlden för eleverna och språket ses 

som det viktigaste redskapet för mediering. Alla handlingar som eleven deltar i sker inom 

ramen för en viss lärandemiljö och oftast i en social kontext läraren skapat. Läraren skapar 

undervisningsinnehållet, och läraren tillsammans med eleverna skapar den sociala kontexten 

(Säljö, 2010 s.100–101). Dysthe (2003) skriver att vi som lärare överför information genom 

artefakter till våra elever men det är sedan upp till eleverna själva, eller i samspel med andra, 

att tolka och analysera den informationen (Dysthe, 2003 s78-79). Vidare skriver författaren att 

det sociokulturella formas av att man ser all mänsklig kommunikation som socialt organiserad 
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genom dialogiska relationer och alla relationer mellan människor är betydelsefulla i alla 

undervisningssituationer. 

 

3.2 Lärande utifrån sociokulturellt perspektiv 

Utifrån den sociokulturella teorin föds vi människor in i in social kontext med givna 

möjligheter till kunskap där språket är vårt främsta redskap. Människan ses som ett subjekt 

som kan förändra villkoren för sin verksamhet och därmed utvecklas. Detta sker i mötet med 

människor och i mötet med föremål (Säljö 2010 s.34). 

 

 Enligt Glasser (1999) blir det svårt som lärare att få till en kunskapsutvecklande lärmiljö om 

man inte har med sig eleverna. Det här är inte på något sätt ett nytt problem, att man haft svårt 

att fånga elevernas intresse och uppmärksamhet i historia undervisningen under en längre tid 

(Glasser, 1999, s.9). Vidare menar författaren att många av dagens elever på högstadie- och 

gymnasienivå är mindre villiga att lägga ner arbete i historieämnet, vilket kan få till följd att 

lärarna kan uppleva att de får svårt att klara sin undervisning i förhållande till målen. Jag tror 

att mycket kan vinnas genom att visa möjliga alternativ för lärarna, som kan stärka lärarnas i 

sin yrkesroll genom att de får en inblick i andra sätt att undervisa som kan komplettera deras 

befintliga undervisning. Lärare och elever i samspel kring nya undervisningspraktiker kan få 

lättare att mötas och utvecklas tillsammans. Lärarens uppdrag blir att intervenera elevernas 

kunskap så att elever kan fortsättas att utvecklas utifrån sin kunskapsgrund, med hjälp av olika 

föremål (Säljö, 2010 s.40). Lärandet med artefakter skapar en samspelssituation som 

underlättar både lärarens ”utlärning” och elevernas inlärning. Under det egna arbetet ges 

eleven möjlighet att konstruera en tankebild av det upplevda, som sedan kan hjälpa hen att 

förstå omvärlden. När eleven arbetar sig igenom historien skapar eleven en föreställning om 

sig själv och sin förmåga i att förstå och lösa uppgifter i anslutning till historien (Säljö, 2010 

s.42).  

 

Min undersökning bygger helt på lärarnas egna upplevelser där just samtalen kring 

artefakterna och den kunskapsutvecklingen och kunskapsförmedlingen som den ger 

återberättas för mig. Det sociokulturella perspektivet blir viktigt eftersom det möjliggör en 

friare tolkning där också eleverna själva får vara med och påverka sin undervisning, samtidigt 

som det är lärarna som medvetet får motivera varför olika artefakter premieras framför andra. 
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3.3 Förväntat lärande utifrån artefakter  

Gedda & Nilsson (2016) skriver att idealt är att artefakter är objekt som både gestaltar den 

kunskap och erfarenhet skaparna har utvecklat under utvecklingsprocessen samt att den 

gestaltar värdeskapande lösningar på behov användarna har. Vidare skriver författarna att i 

utbildningsverksamhet skulle en artefakt, via sin design, uppmana till ett visst beteende och 

därmed medverka till att omvandla en intention till handling., det är lärarens jobb att omsätta 

intentionen med artefakten för största möjliga meningsfulla implementering (Gedda & 

Nilsson, 2016 s.13). Levesque (2009) skriver att arbetet med artefakter måste vara ständigt 

återkommande för att ges möjligheten till önskad effekt, ju längre tid en lärare har arbetat med 

artefakter, desto större sannolikhet att artefaktsanvändningen ger önskat resultat.  

”Det sägs att många artefakter har potential att bli bärare av viss mening och samtidigt stödja 

lokala intressen och behov. Det som krävs är enligt detta perspektiv ett aktivt deltagande av olika 

intressenter för att försäkra artefaktens förbindelse” (Gedda & Nilsson 2016 s.14) 
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4 Metod 
 

4.1 Kvalitativ metod 
Den kvalitativa metoden intresserar sig för meningar och innebörder, snarare än för statistiskt 

verifierbara samband. Kvalitativa metoder är insamling av data som representerar en kvalitet i 

ett sammanhang, i form av språkliga enheter. Datan bearbetas sedan där allt språkligt 

beskrivande analyseras och kategoriseras. Forskaren blir central då denne står för tolkningen 

inom den kvalitativa forskningen. Alla människor tolkar texter olika och varje människa har 

rätt till sin förklaring (Allwood, 2004, s.33). 

 

Jag väljer att använda den kvalitativa metoden eftersom den möjliggör att vara öppen inför 

respondenterna och att ge dem möjlighet att nyansera sina svar. Uppsatsens ämnar tolka och 

förstå människors upplevelser och syn på verkligheten, det möjliggörs igenom den kvalitativa 

metoden, vilket även Kvale & Brinkman (2010) skriver att föremålet för den kvalitativa 

metoden är att förstå intervjupersonens egna tankar utifrån dennes vardagsliv strukturen på 

forskningen blir därför väldigt likt ett samtal samtidigt som forskaren utgår ifrån en bestämd 

metod och frågeteknik (Kvale & Brinkman, 2010 s.44). 

 

För att tolka mitt resultat kommer jag använda mig främst av den hermeneutiska 

tolkningstraditionen. Hermeneutik handlar om att tolka, förstå och förmedla olika upplevelser 

av olika fenomen, i mitt arbete artefakter. Likt syftet med min uppsats så är hermeneutiken 

lämplig att använda när informanternas egna upplevelser ges stort utrymme och att de själva 

får välja vad de vill tala om. Hermeneuiken är därför lämplig att använda när det rör lärare 

och elevers upplevelser av olika fenomen inom skolan, t.ex. perspektivet då, nu sedan. Det 

finns ingen generell hermeneutisk arbetsmodell när det kommer till tolkningsprocessen, varje 

forskare har sin egen ingång för att på bästa sätt tolka sitt empiriska material, likt en spiral så 

gräver man sig djupare ner i förståelsen (Eklund, 2016 s.1–2). 

 

Alvehus (2014) anger att fokus ska ligga på att forskaren bidrar till en mer generell förståelse 

av ett fenomen. Bidraget blir att bredda kunskapen som redan finns som ett komplement till 

den befintliga forskningen.  Den kvalitativa intervjun utgår ifrån vad jag som forskare har för 

mål med min studie (Alvehus, 2014 s.20). Författaren hävdar att det inte går att mäta den 
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kvalitativa datan, men man kan beskriva hur någon berättar om ett specifikt fenomen. Det går 

alltså att få fram svar på frågor som oftast är svåra att mäta, saker som erfarenheter, tankar 

och upplevelser. Min metod fördjupar förståelsen som utgår från respondenterna som gör det 

möjligt att förstå kontexten. 

 

4.2 Kvalitativ intervju 
När man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv så uppfattar jag att det bästa 

sättet är att prata med dem. Kvale & Brinkman uttrycker att samtalet är en grundläggande 

form av mänsklig interaktion. Genom samtal lär vi känna nya människor, vi får kunskap om 

deras erfarenheter, känslor och attityder. I en intervju ställer forskaren frågor om och lyssnar 

på det som människor berättar om sin levda värld. Den kvalitativa intervjun lägger fokus på 

att förstå världen utifrån en annan persons perspektiv (Kvale & Brinkman, 2010 s.155). 

 

 Genom respondenternas erfarenheter försöker forskaren utveckla en mening av det sagda. 

Det kan framstå som en relativt enkel och okomplicerad uppgift att tolka det andra har sagt 

och få det att bli helt överensstämmande mellan sändaren och mottagaren. Den kvalitativa 

intervjun, med utgångspunkt i mitt syfte, lämpar sig för min forskning, eftersom det inte finns 

några enkla entydiga svar utan är mer komplext. 

 

Vidare skriver författarna att forskningsintervjun bygger på vardagslivets samtal och är ett 

professionellt samtal. Det är en intervju där kunskap konstrueras i inter-aktionen mellan 

intervjuaren och den intervjuade. En intervju är ett utbyte av åsikter som samtalar om ett tema 

av ömsesidigt intresse (Kvale & Brinkman, 2010 s.37–38). 

 

Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer eftersom det är lärarnas egna 

uppfattningar som intresserar mig och det är deras åsikter som är i fokus, samtidigt som det 

ger mig möjligheten att begränsa intervjun till olika utvalda delar. Bryman (2002) skriver att 

det är önskvärt i en semistrukturerad intervju att låta respondenten styra riktningen på 

intervjun, det är alltså inget negativt om intervjupersonen avviker från frågorna som ställs. Jag 

är ju specifikt intresserad av lärarnas egna tankar kring sitt arbete med artefakter vilket gör att 

öppna frågor lämpar sig bäst. Vidare skriver Bryman att så länge forskaren har ett någorlunda 

klart fokus innan intervjuerna så är semistrukturerade intervjuer att föredra, resultatet går 
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nästan alltid att knyta an till frågeställningen och det fokus som forskaren bestämt sig för. 

(Bryman, 2002 s.203) I en intervjusituation finns det en maktsituation där en person ställer 

frågor och en annan förväntas ha svaren på dessa, genom att använda mig av en 

semistrukturerad intervju så ansåg jag att jag jämnade ut den balansen. 

 

4.3 Urval 
Mitt urval blir strategiskt och målfokuserat eftersom jag handplockat fyra aktiva lärare som 

jag vet använder historiska artefakter i sin undervisning. Två av lärarna har jag själv träffat 

igenom mina egna VFU perioder och två lärare har lärarkollegor tipsat mig om. Genom mitt 

strategiska urval så vet jag också att jag har möjlighet att få syn på de delar som min 

forskning ämnar undersöka. Respondenterna är på förhand utvalda av den orsaken att jag i 

min forskning sökte lärare som arbetar aktivt med artefakter. Genom att ta kontakt med några 

olika skolor så lyckades jag få respondenter som arbetade med artefakter till min 

forskningsstudie. Syftet med kvalitativa intervjuer är, som jag tidigare skrivit, att öka 

informationsvärdet. Genom att aktivt välja intervjupersoner så kan man också öka 

informationsinnehållet (Eklund, 2012 s.124). 

 

Utifrån min geografiska placering i en mindre kommun så har också urvalet varit centrerat till 

de skolorna i denna kommun. De lärare som är med i min studie arbetar på mellanstadiet upp 

till gymnasienivå och deras enda gemensamma nämnare är att de undervisar i historia och 

brukar artefakter. Urvalet blev två män och två kvinnor. Urvalet av lärare till studien är, som 

jag tidigare skrev, baserat på att de i sin undervisning använder historiska artefakter. Ingen 

hänsyn har tagits till åldersgrupp, kön eller undervisningsstadium. 

 

Med hänsyn till konfidentialitetskravet kommer de fyra lärarna inte att presenteras med sina 

riktiga namn eller annan information som kan avslöja deras identiteter. De kommer kallas för 

Anna, Bea, Conny och Dirk1.  

 

                                                 
1 
 Vill man komma i kontakt med respondenterna för att stärka validiteten så kan man kontakta mig så 

vidareförmedlar jag en förfråga om önskad kontakt till respektive respondent.  
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4.4 Genomförande 
Studien baseras på respondenternas personliga erfarenheter och det var viktigt för mig att de 

skulle få känna sig så bekväma som möjligt i intervjusituationen. De första minuterna är enligt 

Kvale & Brinkman (2014) helt avgörande för resterande del av intervjun. Det är av vikt att 

respondenterna får en upplevelse av en avspänd och trygg miljö genom att först föra ett kort 

vardagligt samtal. Den intervjuade kan på så sätt känna sig mer avslappnad och kan bli mer 

benägen att tala fritt när man känner sig trygg. Jag valde att göra intervjuerna på lärarnas 

arbetsplats för att det är där de troligtvis känner sig mest komfortabla. Intervjuerna inleddes 

med en orientering där jag berättade lite mer om syftet med min uppsats och intervjun. Jag 

hade tidigare berättat lite via telefonen om min uppsats och syftet med den och fått deras 

godkännande före intervjun. Tillsammans gick vi igenom de forskningsetiska principerna. 

 

 Jag fick därefter deras godkännande att spela in intervjuerna och frågade om de svarande 

hade några egna frågor innan vi började. Efter den första intervjun insåg jag att samtalen 

gärna fortsatte efter att intervjun var klar och inspelningen stängdes av. Det var som att 

knapptrycket gjorde att läraren kunde öppna upp sig ytterligare. Vissa delar av just de bitarna, 

ur ett etiskt perspektiv, anser jag också viktiga att få med, därför frågade jag respondenterna 

när vi samtalat klart om det var okej att jag även använde mig av det som sades efter att 

bandspelaren slagits av, som jag fann kunde vara av betydelse för undersökningen. 

 

När intervjuerna således var klara så kompletterade jag min inledande orientering med en 

uppföljning där jag förklarade att intervjun endast kommer att användas av mig i min uppsats 

och att respondenternas namn kommer förbli anonyma. 

 

4.5 Analysverktyg: 
 

I min sociokulturella plattform blir det viktigt att hitta berättelser om interaktion där artefakter 

och mediering kan utläsas. Lärarnas svar kommer att analyseras som en helhet där jag som 

forskare sedan letar efter teman. Teman kan i analysen vara allt ifrån liknande arbetssätt till 

liknande föremål och hur lärarna sedan väljer att arbeta med dem. I vissa fall har det inneburit 

att läsa texten flera gånger till jag kunnat utläsa en välgrundad slutsats där just teman eller 

likheter har framträtt i förhållande till svaret på specifik fråga.  
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Jag kommer inte redogöra för lärarnas berättelser i kronologisk ordning eftersom den 

semistrukturerade intervjun gör att deras svar och utvikningar inte kommer kunna knytas till 

en direkt tidsföljd. Före analysen ställde jag samman olika delar av intervjuerna så att 

berättelserna istället följer en logisk ordning. Jag försöker så tydligt som möjligt skapa 

ordning i återberättandet även om min analys redan startade under intervjutillfället. Min 

återberättelse har lagt fokus på mitt tema kring artefakter, korta och långa citat kommer att 

användas för att validera berättelserna. Jag har försökt att återberätta svaren utifrån mina egna 

intervjufrågor i den mån det varit möjligt för att visa på den sociokulturella interaktion som en 

intervjusituation är (Säljö, 2000 s.96) 
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4.6 Forskningsetiska principer 
I mitt arbete utgick jag från de forskningsetiska principerna när jag genomförde mina 

intervjuer. Min förankring i de forskningsetiska principerna rekommenderade 

vetenskapsrådet. Det är främst fyra grundläggande som jag har använt mig av:  

1. Informationskravet: Den som intervjuas skall informeras om i vilket syfte intervjun sker 

och hur det insamlade materialet ska användas.  

2. Samtyckeskravet: Deltagarna har rätt att bestämma över sitt deltagande och att allt 

deltagande ska vara frivilligt. 

3. Konfidentialitetskravet: Alla personuppgifter behandlas på ett sådant sätt att de inte kan 

missbrukas eller avslöja personliga detaljer om deltagaren.  

4. Nyttjandekravet: Uppgifterna som samlas in får endast användas för forskningsändamål 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) 
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5 Resultat 
 

Resultatet som presenteras bygger på frågorna som ställdes till respondenterna utifrån 

intervjumallen och dessa har sedan rekonstruerades efter respondenternas svar där man kunde 

se tydliga mönster i förhållande till undersökningens mål och syfte. Intervjumallen finns som 

bilaga. 

Lärare 1 - Anna: Anna jobbar sedan 5 år som mellanstadielärare på en lantortsskola i Skövde 

kommun. Anna undervisar i de samhällsorienterade ämnena samt engelska. Undervisningen 

bedrivs åldersöverskridande. 

Lärare 2: Bea: Bea jobbar sedan 16år som högstadielärare och har varit på sin nuvarande 

skola i flera år. Hon undervisar i So-ämnen och med fasta grupper. 

Lärare 3: Conny: Conny jobbar som gymnasielärare med Historia och samhällskunskap som 

sina ämnen. Conny har varit lärare under 20+ år. 

Lärare 4: Dirk: Dirk jobbar som gymnasielärare sedan ett par år. Han undervisar i Historia 

och Samhällskunskap. 

 

5.1 Hur beskriver lärarna en historisk artefakt? 
Anna beskriver artefakter som något som både kan vara ett fysiskt objekt lika väl som ett 

material som man inte kan beröra, saker som böcker och historiska texter går att beröra men 

inte språk, som också är tillverkade av människan. För henne är det självklart att visa bilder 

och dagböcker från världskrigen för sina elever, enligt henne så märker man att de blir 

berörda på ett helt annat sätt än av att läsa litteraturen. Hon säger att skolans böcker gör henne 

begränsad i sin undervisning på ett annat sätt än vad historiska böcker och texter gör. Enligt 

henne blir elevernas tolkning mer frispråkig när man frångår skolans böcker. Anna lyfter fram 

att hon har gamla brev sparade som gör eleverna väldigt medvetna om hur något har varit, 

enligt henne så kan eleverna ofta ha svårt att relatera till händelser som skedde förr, främst 

emigrationen till Amerika som fick 1/3 av hela Sveriges befolkning att frivilligt ta chansen 

”på andra sidan”. I breven som innehåller detaljerade fakta om hur familjer svälter så ser 

Anna även där att eleverna blir berörda på ett annat sätt än av att bara läsa att ”missväxten 

drabbade folket svårt”. Anna berättar att låta eleverna läsa utvalda stycken ur breven är inte 

bara en utmaning rent textmässigt utan också i inblicken som man märker berör eleverna, 

många har svårt att förstå den verkligen som faktiskt existerade för bara 100år sedan. 
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Bea beskriver efter en viss betänketid att en historisk artefakt för henne är ett föremål eller en 

text som visar på något ifrån vårat ursprung. Hon säger att man inte alltid behöver kunna 

beröra en historisk källa utan att man kan förstå dess innehåll bara genom att se eller läsa om 

den. Hon använder föremål och texter som kopplas samman med just det momentet som hon 

jobbar med just då. Man får intrycket av att mycket av Beas användning av artefakter sker 

naturligt, nästan omedvetet. Bea berättar: ”Under mitt arbete med teknikläraren så plockade 

jag med mig olika typer av hjul för att eleverna skulle få känna och se vilken skillnad det är i 

både form och material” 

 Löpande under intervjun så kommer hon på fler och fler sker som hon använder, och har 

använt, under lång tid.  

Att inte visa bilder för sina elever när man går igenom världskrigen känns omöjligt, det är viktigt att 

man vågar utsätta eleverna för även den hemska baksidan så eleverna inte känner att det är ”häftigt” 

med krig utan att det faktiskt finns en väldigt hemsk baksida, då märker man också att stämningen i 

klassrummet blir mer påtagligt lugn. 

När inspelningen är pausad så säger hon också att hon inte själv ens var medveten om i vilken 

utsträckning som hon faktiskt använde och implementerade historiska artefakter i sin 

undervisning. Vi förde en mycket intressant diskussion som startade med att Bea ställd en 

fråga i stil med: ”Man skulle ju nästan kunna säga att alla former av föremål inom 

historieundervisningen är en form av artefakt, men det är bara de som är gamla och går att 

beröra som är en historisk artefakt, eller?” 

 Conny:  

All min undervisning med artefakter gör jag i syfte att konkretisera den tidsepoken som föremålet är 

hämtat ifrån. Det kan skapa en känsla som jag anser väcker lust och känsla hos elevgruppen, och det är 

något jag vill ta med. 

Conny beskriver att han använder en handsmidd rälsspik från järnvägen när man går igenom 

industriella revolutionen, bilder och vissa dokument som för honom visar en ”bättre” bild av 

verkligheten under första och andra världskriget, enligt honom tillför artefakterna ytterligare 

en nivå på undervisningen. Han målar upp ett exempel när han undervisade om den svenska 

stormaktstiden och tog med sig en uniform som liknade de som de svenska karolinerna med 

stor sannolikhet bar i strid. Den uniformen är en rekvisita från teatern i stan men det gör inte 

enligt Conny att ”wow” känslan mindre påtaglig. De allra flesta kommer fram och tittar och 

ställer nästan direkt massor med frågor kring utformning, bekvämlighet och tyngd. För Conny 

blir det ett enkelt sätt att beskriva livet som soldat under stormaktstiden. Conny berättar att 
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intresset för stormaktstiden och soldaterna som stred kommer spontant och blir inte 

framtvingat. Självklart gäller det inte alla elever men de allra flesta i min erfarenhet blir 

genuint intresserade. 

Dirk beskriver att artefakter är konkreta föremål som eleverna kan känna och ta på. För 

honom är det viktigt att föremålen än autentiska och några av hans personliga favoriter är en 

flintapilspets och en gammal flintlåspistol. Dirk förklarar att framför allt pistolen brukar göra 

”grabbarna” i klassrummet extra intresserade säger han med ett leende. 

Dirk är inte lika målande i sitt svar som övriga respondenter och kanske kan det bero på att 

han inte riktigt hunnit bli bekväm i sin lärarroll, han säger själv att han använder artefakter 

främst eftersom han själv alltid blev extra intresserad när läraren tog med sig olika föremål till 

lektionerna. För Dirk har arbetet än så länge inte varit helt problemfritt och alla lektioner med 

artefakter har varit långt ifrån en succé. Dirk säger att lika mycket handlar om HUR man 

förbereder inför en lektion med artefakter som det faktiska föremålet.  

 

5.2 Vad är det som gör att lärarna väljer att använda sig av artefakter i sin 
undervisning? 

Anna säger att den främsta anledningen för henne är att kurslitteraturen blir alldeles för 

abstrakt, det går inte att ta på någonting och årtal och händelser är svåra att relatera till. 

Artefakterna bidrar till att eleverna får en ökad insyn i historieämnet och kan bygga en 

relation till ämnet. Hon återknyter gång på gång till hur abstrakt ämnet blir om de bara får läsa 

text eller bara lyssna på hennes egen undervisning. Hon säger: Det är en skor skillnad på att 

bara få höra om historien och att faktiskt få känna på den. 

Målet med undervisningen är ju att eleverna ska kunna resonera, argumentera och motivera 

och allt det finns med i kunskapskraven. För Anna blir det lättare att ge eleverna just de 

verktygen igenom sin användning av artefakter. Som ett exempel så beskriver Anna en lektion 

där hon tog med sig diverse olika jordbruksredskap, vissa moderna och andra betydligt äldre, 

men eleverna märkte ändå väldigt snabbt att en spade och en hammare i stort sett ser ut på 

samma sätt som de gjorde förr, vilket leder till diskussioner mellan eleverna om ursprung, 

ålder och inte minst användningsområde. 

Bea talar mycket om att arbetet med artefakter, för henne, är ett arbete som möjliggör 

ämnesöverskridande arbete. Hon tycker mycket om att blanda sitt eget ämne med andra och 

för henne ger det också en möjlighet att lära sig och utnyttja andra lärares kunskaper. Hon ger 
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ett exempel som hon jobbar med just nu där hon tillsammans med teknikläraren jobbar med 

hjulets framväxt och hur det har påverkar mänskligheten. De jobbar utifrån en omvänd 

kronologisk ordning vilket, enligt henne, gör arbetet mer konkret för eleverna. Som 

utgångpunkt så tog de elevernas cyklar och påvisade allt som behövs för att en cykel ska 

fungera, sedan gick de sakteliga bakåt i tiden ända till egyptierna och hur deras hjul såg ut och 

användes. De har tillsammans också tagit med sig olika material som använts historisk för att 

tillverka hjul, vilket ledde till en spontan debatt i klassrummet kring hur mycket jobb det 

krävdes för att tillverka ett stenhjul kontra ett i trä eller metall. 

Du behöver inte som lärare kunna besvara alla elevernas frågor, det viktigaste är att elevernas intresse 

och entusiasm får möjligheten att utveckla deras egna tankar och viljor att lära sig mer, just arbetet med 

hjulet har både jag och teknikläraren märkt ökar elevernas intresse. 

Conny: Conny blir till en början väldigt ställd av frågan och funderar en stund, sen säger han 

att arbetet med artefakter inte är något intränat eller inövat utan att han alltid gjort det. Enligt 

honom får han möjligheten att visa upp alla föremål och saker som han ansamlat igenom livet, 

han tycker det är tråkigt när undervisningen bara blir platt och artefakterna har hjälp honom 

att öka intresset. Conny säger att eleverna ständigt frågar när de kliver in i klassrummet vad 

som kommer hända idag, istället för vad som de ska göra idag. Conny säger att han inte direkt 

brukar ställa frågor baserat på sina artefakter men att han med tiden har märkt att han fångar 

elevernas intresse, framför allt säger Conny att det inte är många elever som missar frågan om 

karolinerna på provet om stormaktstiden efter uppvisningen av karolinerdräkten. 

Enligt mig så märker man de första fem minuterna på en lektion om klassen verkar intresserad eller 

trötta, måndag morgon eller passen efter lunch brukar jag köra lättare lektioner eftersom elevernas 

koncentration ibland är mindre påtaglig…. Artefakterna har med åren börjat fungera som ett 

komplement till befintlig litteratur. 

Dirk: 

 Ofta tar jag med mig/använder jag artefakter för att mjuka upp klassen efter tyngre genomgångar och 

stofftäta texter, gärna efter ett prov, det blir som en form av upplyftande process där eleverna kan 

relativt fritt spekulera i artefakten och dess användning. 

Även för Dirk så märker man påtagligt att artefakterna ofta fyller en sorts stödfunktion där 

lektionerna blir mer frispråkiga och eleverna för det mesta uppvisar ett större intresse. Han 

nämner vid att flertal tillfällen att historiska texter ibland blir väldigt svårtolkade för eleverna 

och när eleverna inte riktigt förstår så tar det sig oftast uttryck i reaktioner som stör övriga 

elever. Dirk beskriver att med artefakterna så finns det inget rätt eller fel utan diskussionen 

och spekulationerna gör att eleverna uppvisar en mer naturlig trygghet. 
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5.3 När lärarna använder sig av artefakter, synliggörs då begrepp som 
historiebruk och historiskt intresse i deras undervisning? 

Anna: Hon kan inte tänka sig att hon använder begreppen explicit i sin undervisning, även om 

hon inser att stora delar av all undervisning hon bedriver, bedriver hon med tonläget på 

historiebruket och hur arbetet med det kan väcka elevernas intresse. Elevernas förmåga att 

resonera och argumentera bygger ju till stor del på att de klarar av att bruka sin egen och 

samhällets historia, för mg blir artefakterna en naturlig del i att förklara det för eleverna.  

Egentligen handlar ju historieämnet om att vi som lärare brukar historien för att sedan dela med oss och 

låta våra elever bli medbrukare, eller hur. Artefakterna fungerar som en brygga mellan mig och dem. 

Hela ämnets kärna bygger ju på att eleverna med stöttning ifrån oss lärare ska klara av att göra 

välgrundade och kloka tolkningar av just historien och dess artefakter. 

Anna beskriver också att artefakterna är till stor hjälp när transformationen mellan hennes 

historiebruk och elevernas ska exemplifieras och ventileras. Återigen återkopplar hon också 

till andraspråkselever som hon märker uppskattar de historiska artefakterna men att deras 

transformation från det fysiska objektet till det fysiska språket ofta möter stora svårigheter. 

Man märker hur intresserade eleverna blir när man tar fram ett objekt som t.ex. jordbruksredskapen som 

i vissa fall för dem är främmande men som ändå instinktivt kan få dem att gissa och direkt börja 

samtala, även om det ibland, för vissa, kan vara svårt så finns intentionen där. 

Begreppet historiskt intresse beskriver Anna som central i planeringen av all undervisning 

inom historian. Hon kan ändå, under lektioner märka att när hon visar t.ex. 

jordbruksredskapen så ser man i ögonen på vissa elever att de blir instinktivt intresserade. 

Genom åren har många kommentarer som ”en sån här hade min farfar” och visat upp en 

gammal fårsax, eller ”såna här har jag sett på film” och hållit upp en gammal flintakniv. Då 

ser man att eleverna får en emotionell koppling till föremålen som gör det historiska intresset 

ännu mer levande, något som man nästan aldrig, enligt Anna, ser i undervisning utan 

artefakter. 

Bea: För Bea är historiebruk något som ständigt är pågående, vare sig det är i en 

undervisningssituation eller under planering på lärarrummet. Allt som rör historian från förr 

till nu är ett bevis på att någon har brukat historien på ett eller annat sätt. Allt vi vet som 

riktigt gamla händelser baserar vi på de artefakter i form av monument och texter som de 

lämnat efter sig. Det är sedan upp till Bea att välja ut de bitarna som hon, med utgångpunkt i 

kurs och ämnesplaner, anser vara det mest trovärdiga och centrala. För att bevisa för eleverna 

att historiebruket är ständigt pågående och under utveckling beskriver hon att hon brukar ge 
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eleverna artefakter. Bea ger ett exempel där hon visar bilder på hur vikingarna ristar in sina 

runor, sedan brukar hon visa hur dagens människor hamrar i en spik. För henne är det ett 

målande exempel som gör att eleverna inser hur mycket vi faktiskt än idag, använder det som 

uppfanns för länge sen. Här ser man tydligt kopplingen till då-nu-sedan perspektivet. 

Bea vidareutvecklar sitt svar och säger också att hon brukar arbeta med svenskaläraren på 

skolan när det kommer till gamla svenska texter, dels för att påvisa svårigheterna i att läsa 

dem, även för oss som lever i Sverige, det blir tydligare för eleverna att då förstå hur man vet 

att saker har hänt samtidigt som omständigheterna kring deras uppkomst ofta kommer vara 

under utredning. 

Historiskt intresse beskriver Bea att hon eftersträvar att eleverna ska uppnå under varje 

lektion, men det blir extra påtagligt i arbetet med artefakter, främst när man pratar om andra 

världskriget och förföljelsen av judarna. Mot slutet av det undervisningsområdet så brukar 

hon visa bilder på hur fångarna som fritogs av de allierade styrkorna såg ut. Bea berättar att 

det är först när hon visar bilder som hon kan se på eleverna att de blir intresserade och berörda 

på ett helt annat sätt än att bara läsa om förföljelsen och behandlingen. Beroende på hur man 

brukar historien så säger Bea att det historiska intresset blir lättare att fånga igenom arbetet 

med artefakter. 

Conny: Historiebruk, enligt Conny ett mycket mer individuellt begrepp än vad skolan gör 

gällande. Varje elev och varje situation är unik och även om jag har kört samma lektion i 

många år så ser den aldrig likadan ut, även om grundinnehållet är detsamma. Alla elever 

tolkar och analyserar historien på olika sätt, ibland händer det också att deras synsätt hamnar i 

kontrast till mitt eget, speciellt när vi arbetar med och kring just artefakter. Alla elever har sin 

förutfattade mening om föremål och karolinerdräkten har rört upp många känslor igenom 

åren. Många elever ifrågasätter vikten, utformningen och färgerna och även om jag med tiden 

har lyckats bygga upp en väldigt bred kunskapsbas så blir jag alltid lika imponerad när 

eleverna drar egna slutsatser. För visst händer det att man får in dom där underbara eleverna 

som ständigt utmanar normerna och som alltid lyckats tänka ett steg extra utanför boxen. Det 

är då man verkligen har chansen att använda sin historia och att bruka den på bästa sätt. Oftast 

upplever Conny också att det bara krävs att ett par elever blir riktigt intresserade för att få med 

sig hela klassens intresse, några få utmanande frågor kan göra att fler elever tar chansen att 

ställa frågor. 
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Dirk: Historiebruk är väll, om jag minns rätt, hur vi som lever kvar idag, använder oss av det 

som lämnats kvar av människor som levde förr. Så minns Dirk att det ungefär förklarades när 

han tog sin lärarexamen. Igenom yrket nu så upplever han att den beskrivningen stämmer 

relativt bra. Den stora skillnaden är enligt honom hur mycket som faktiskt lämnats kvar och 

hur svårt det är att välja bland allt material. Dirk brukar använda sina historiska artefakter för 

att förklara utvecklingen, antingen med hjälp av flintlåspistolen som han brukar visa upp för 

att eleverna ska förstå krigs utvecklingen och varför krigen idag är blodigare än vad de var 

förr. Han brukar också visa en flintapilspets för att eleverna ska förstå hur utvecklingen från 

pilbåge till eldvapen gick till. Men också för att verktygen, dit vapen han räknas, också 

använts igenom alla tider för att påskynda utvecklingen. 

Det är svårt nog att få sina elever att applicera och använda sig av historien, att sedan försöka få dem att 

ta till sig och sympatisera med människor som levde förr verkar ännu svårare, lägger man en grund där 

eleverna kan se att det som hände förr påverkar det som händer nu så tror jag man har kommit långt i att 

väcka ett intresse. 

Ofta upplever Dirk att han har svårt att förmedla allt han önskar på ett sätt som gör 

historiebruket begripligt för eleverna, det viktigaste uppdraget som lärare måste ju ändå vara 

att de lär sig att bruka och använda historien, artefakterna hjälper honom att väcka ett intresse. 

Att lyckas väcka ett historiskt intresse är något som Dirk får kämpa hårt med och artefakterna 

har för honom blivit en stöttning i att göra just det.  

 

5.4 Vilka anser lärarna är de största svårigheterna i arbetet med artefakter? 
Anna: För henne verkar det vara tidsaspekten som åter igen kommer upp som det stora 

hindret. Saker som inte står i kursplanen hinns helt enkelt inte med. Det underlättar inte Annas 

arbete att skolan inte heller bidrar med någon stödinstans utan hon behöver själv ta med och 

implementera artefakterna i sin undervisning, ofta finns helt enkelt inte tiden. En annan del 

som Anna lyfter är elevernas ålder. För de lägre åldrarna så brukar hon hålla sig till enkla 

artefakter som är lätta att tolka, t.ex. bilderna.  

Bea: Det har hänt att igenom åren, tyvärr, att det funnits elevgrupper där arbetet med 

artefakter har legat på en relativt låg nivå, orsakerna till det har varit många men för att nämna 

några så är risken att eleverna inte har fått tillräckliga kunskaper för att klara av att göra 

välgrundade argument, ibland har också arbetsområden fallit bort antingen på grund av 

tidsbrist eller på grund av oförutsedda händelser som gjort att de bitarna, historiska artefakter, 

inte kunnat ges det utrymme som jag hade för avsikt. Ofta väljer hon bort artefakter, trots att 
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det kan finnas potentialen i arbetet med det, eftersom det inte står explicit i kursplanen att det 

ska finnas med. En annan svårighet har varit att det finns för lite artefakter på skolan och 

avsaknad av samarbete med museum och historiska föreningar. De artefakter som jag 

använder är nästan alltid sådana som jag själv tagit med mig, verktyg och bilder. 

Hade det funnits ett utbyte med ett museum eller liknande så både jag tror och hoppas att fler lärare 

skulle välja att arbeta med historiska föremål, den bilden jag har och igenom ditt besök så antar jag att 

arbetssättet inte är jätteutbrett. 

Conny: För Conny är det svårt att komma på någon direkt svårighet, Conny anpassar alltid sin 

undervisning med artefakter utifrån känslan i klassen och från situation till situation, 

karolinerdräkten kan han använda som en introduktion till stormaktstiden för att väcka 

intresse, likväl som en avslutning för att eleverna inte ska tröttna. Han minns att tidigare i 

livet när han jobbade på en annan skola så ville ofta andra SO-lärare låna det materialet som 

Conny tog med sig, till en början funkade det bra men med tiden så insåg Conny att saker ofta 

inte lämnades tillbaka och Conny fick jaga ikapp lärare för att påminna dem, och det kan han 

ju tycka är en svaghet, att skolan inte står för materialet. Conny säger också att han är mycket 

rädd om sina saker och att nu för tiden så vet övriga kollegor att Conny är mycket restriktiv 

när det kommer till att låna ut sina egna privata föremål.  

Tidigare under intervjun så har också Conny talat om en annan svårighet kring arbetet med 

artefakter, just principen att man aldrig vet exakt hur utfallet av en lektion med artefakter 

kommer bli. Ju längre tid Conny jobbat med artefakter desto tryggare har han också insett att 

han blivit. Men även där vet han att valet av artefakt oftast är av stor vikt. Han berättar om ett 

exempel, när han inte hade jobbat mer än ett par år, där han tog med sig en gammal rälsspik, 

en stor handsmidd som han visade upp i klassen när de talade om industriella revolutionen 

och järnvägens expansion, klassen var för övrigt en av de mer högpresterande. För honom var 

spiken en tydlig symbol över hantverk, utveckling och inte minst industrialiseringen. För 

Connys elever blev spiken däremot bara en spik. 

Jag antar att jag med facit i hand har mig själv att skylla. Min tanke var att väcka ett intresse innan vi 

börjat att samtala om den industriella revolutionen, men eleverna hade inte fått med sig de förkunskaper 

som krävdes för att väcka tankeverksamheten, vilket gjorde att spiken bara blev en spik. 

Dirk: Största svårigheten för Dirk. Han säger att det funnits många igenom de åren han arbetat 

som lärare, ett tag var han nära att ge upp artefaktsarbetet eftersom han kände att kostnaderna 

(arbetet) inte riktigt gav de resultat som han hoppades. Dirk säger att intresset, enligt honom, 

alltid finns där till en början i arbetet med artefakter, men att beroende på klass och 
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ämnesområde att det kan ebba ut relativt snabbt. Att som lärare, klara av att leda 

undervisningen och hålla eleverna intresserade och motiverade säger Dirk är den största 

utmaningen. Ofta måste man hela tiden ställa ledande frågor för att lyckas bibehålla elevernas 

intresse.  

Själva artefaktsanvändningen upplever Dirk också som svårstyrd, det har hänt att eleverna, 

istället för att analysera det historiska värdet och uppskatta den historiska symboliken, helt 

enkelt bara tagit flinlåspistolen och siktat runt i rummet och låtsas hota de övriga eleverna. Så 

Dirk har blivit allt mer reserverad med vilka artefakter som han tar med sig och ibland får 

eleverna numer nöja sig med att bara titta på objektet på avstånd, något som Dirk har märkt 

inte ger samma känsla. 

 

5.5 Övriga intressanta synpunkter från respondenterna 
Många av följande synpunkter från lärarna uppkom efter att intervjun var avslutad och lärarna 

ställde sina egna frågor, dessa återberättas så sanningsenligt som möjligt igenom mina egna 

anteckningar. 

Anna: Eftersom det finns många andraspråkselever på min skola så märker man hur 

universellt gångbart det är med artefakter. Alla elever känner direkt en koppling och kan 

associera föremål med egna erfarenheter, ibland med stora skillnader. Genom 

andraspråkseleverna har hon insett att deras historia kommer till uttryck på andra sätt än 

kanske de svenska elevernas och att vi har mycket att lära av varandra. Enligt Anna så måste 

grundtanken i arbete med artefakter vara att det aldrig får finnas ett rätt eller fel, snarare är det 

fantasin som sätter gränser.  

Bea: Både hoppas och tror att fler kommer våga jobba ämnesöverskridande. Hennes exempel 

med kombinationen historia teknik är bara ett sätt att påvisa hur enkel transformationen 

mellan ämnen kan bli. Artefakter är, enligt henne, ett av de lättaste sätten att inom ämnen hitta 

gemensamma nämnare, för visst måste det vara viktigt att känna till matematikens historia 

likväl som antikens? 

Conny: Något som Conny tycker är tråkigt med historieämnets utveckling är det faktum att 

allt mer ämnesstoff ska inrymmas på allt mindre tid. Historieämnet, som vi alla vet, byggs på 

ständigt, samtidigt som utrymmet att sväva ut och verkligen analysera händelser blir allt 

mindre. Med andra ord så finns ju risken att potentiellt värdefulla arbetssätt som 

artefaktsanvändingen, som för mig blivit en naturlig del av min undervisning, kanske också 
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kommer försvinna när vi som jobbat länge i ”gamet” går i pension. Han tror att det är viktigt 

att lärarna själva får vara med och påverka sin undervisningspraktik. Conny menar att 

kursmålen lämnar utrymme för det rent praktiskt, men i teorin hinner du knappast med att 

göra annat än lektionsplanering med precis alla dom bitarna som behöver inkluderas. Vem vet, 

om tjugo år kanske det är datorn som blivit en central artefakt i historieundervisningen och 

eleverna är sina egna lärare.  

Dirk: Om vi fick ett standardiserat arbetssätt för hur undervisning med artefakter skulle gå till 

så tror han att det skulle gå både lättare och fler skulle inse fördelarna med det. Alternativt att 

skolorna själva skulle kunna köpa in materialet och lärarna kunde gemensamt diskutera fram 

ett bra arbetssätt. Dirk har fått väldigt mycket stöd från mina kollegor under sina första år och 

han vet att det finns mycket outnyttjad kompetens som borde lyftas fram.  
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6 Diskussion 
 

6.1 Resultatdiskussion 
 

I min resultatdiskussion så väljer jag att ställa respondenternas svar i relation till mina 

forskningsfrågor. För varje frågeställning inleder jag med att redovisa resultatet för att därefter 

relatera den till den tidigare forskningen.  

1. Vad är en artefakt? 

Mina respondenter nämner artefakter av den intellektuella karaktären men främst är det just 

fysiska artefakter som genomsyrar undervisningen, lärarna vill att eleverna ska kunna se och 

känna på artefakter för att levandegöra artefakten i största möjliga utsträckning. Det stämmer 

väl överens med den tidigare forskning som presenterades. Gedda & Nilsson (2016) skriver 

att artefakter ska ses som ting som bidrar till att förändra användarnas beteenden och därmed 

öppna upp för nya sätt att tänka och handla (Gedda & Nilsson, 2016 s.12) 

 

2. Vilka historiska artefakter använder sig de intervjuade lärarna av och hur motiverar de 

detta? 

Det syns, utifrån respondenternas svar, att ordet historisk artefakt var väldigt svårt att 

definiera. Varje respondent ger sin egen syn på vad en historisk artefakt kan vara, detta menar 

jag är ett tydligt exempel på begreppets inte bara komplexitet, utan också dess 

mångfacetterade innebörd. För mig blir artefakterna lika viktiga oavsett som det är när Conny 

visar upp karolinerdräkten som en tydlig indikation på hur soldater var klädda och levde 

under stormaktstiden, likväl som att Anna låter eleverna läsa brev om den svåra tiden kring 

emigrationen till Amerika. Det går inte att bortse från hur mycket lärarna ansåg att artefakter 

lyfter inte bara undervisningen utan också eleverna. 

De artefakter som respondenterna anger är oftast av den fysiska typen. Objekten valdes 

medvetet eftersom de väckte ett omedelbart intresse hos eleverna, samtidigt som den 

stimulerade inte bara den taktila inlärningen utan också samtalsförmågan som är central inom 

den sociokulturella teorin, en teori som arbetet lutar sig emot. Säljö, 2010 menar också att 

såväl de intellektuella som de fysiska artefakterna är tecken på människans förmåga att samla 

erfarenheter och att använda dem för sina syften. Vidare skriver författaren att i de fysiska 

redskapen vilar många av våra gemensamma kunskaper och insikter (Säljö, 2010 s.30). 
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Enligt skolverket 2011 så ska också eleverna ges en harmonisk utveckling som omfattar att 

pröva, utforska, gestalta och tillägna sig olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget 

skapande hör även det till sådant som eleverna ska tillägna sig (Skolverket 2011:10)  

Lärarna lyfte fördelarna med artefakter som kan beröras, luktas på och upplevas, vilket 

stimulerar fler sinnen hos eleverna. Anna och Bea lyfte den intellektuella aspekten av bilder 

som artefakt. Bilder och texter kan ses som enkla och mer direkta artefakter som direkt berör 

eleverna och som nästan instinktivt provocerar fram reaktioner. Enligt eleverna gäller detta i 

synnerhet bilder som berör och handlar om andra världskriget. Med utgångspunkt i begreppet 

historiemedvetande kan historia inte endast begripas via hänvisningar till det förflutna utan 

det måste sättas i relation till nutiden samt förhålla det förflutna och nutiden till en 

föreställning om framtiden (Karlsson, 2009 s.58) Bilderna bidrar med ett avskräckande 

exempel på att vi aldrig vill hämna där igen. Bernard Eric Jensen, 2003 har tagit fram olika 

verktyg för att kunna resonera kring historia, ett av dem är Historiemedvetande som en 

sociokulturell läroprocess där man ”lär av livet”. Man utgår ifrån kunskap om det förflutna för 

att förstå vilka möjligheter, val och konsekvenser som finns för att kunna leva och fungera 

tillsammans med andra i ett samhälle (Jensen, 2003 s.69) 

Bilderna var också enligt lärarna en viktig del i att skapa ett historiebruk med empatiska 

inslag. Enligt Levesque så är det viktigt att som lärare har förståelse för vilket betydelse en 

vald händelse har i ett större sammanhang. Det är av yttersta vikt att göra historien 

meningsfull för eleverna samt att sätta historiska händelser i ett större sammanhang 

(Levesque, 2008 s.60). Såväl de intellektuella som de fysiska artefakterna visar lärarnas 

förmåga att samla sina erfarenheter och använda dem för just sådana syften i klassrummet. 

Bruket av artefakterna och diskussionerna som följde var inte helt problemfritt, ett tydligt 

exempel var t.ex. när Conny tog med sig rälsspiken som för honom symboliserade den 

industriella revolutionen men för eleverna blev det bara en spik eftersom Conny inte gått 

igenom järnvägens betydelse och framväxt tillräckligt mycket för att väcka liv i den 

artefakten. Glasser (1996) skriver att hur gärna vi än vill se våra elever arbeta i skolan 

kommer vi alltid bli besvikna om vi får dem att göra det under tvång. Om eleven inte förstår 

hur det som lärs ut tillgodoser elevens egna behov spelar det ingen roll hur fantastisk läraren 

är på att undervisa (Glasser, 1996 s.25) 

Man märkte under intervjuerna att de två lärarna som jobbat kortast tid med artefakter var de 

som hade svårast att också bedriva artefaktsbaserad undervisning. Levesque, 2009 visade ju 
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att inlärning baserad på artefakter måste ske kontinuerligt för bästa möjliga effekt (Levesque, 

2009 s.124–125)  

3. På vilket sätt avser lärare att artefakter kan bidra till ökat historiskt tänkande bland 

eleverna? 

Min tolkning utifrån intervjusvaren är att det går att utläsa ett ökat historiskt tänkande bland 

eleverna när lärarna arbetat med artefakter. De lyfter aspekter som associationer, d.v.s. när 

eleverna själva relaterar artefakterna till liknande föremål och händelser. Känslor då eleverna 

påverkas och berörs av artefakterna och som hjälper dem att förstå och analysera händelser. 

Intresse där eleverna själva söker mer fakta och vill förstå och få en än mer utförlig bild av 

artefakter och hur de brukades. 

Precis som den tidigare forskningen visat så uppvisar också lärarna i klassrummet att 

artefakter omedelbart bidrar till en nyfikenhet och ett intresse hos eleverna. Lärarna beskriver 

att för elever börjar det historiska tänkandet omedelbart med associationer samt spekulationer 

i vad föremålet är och vad det har använts till. Det naturliga samtalet startar omedelbart. Säljö, 

2010 menar att om vi ska förstå hur människor använder kognitiva resurser, hur de lär och 

bemästrar situationer, kan vi inte bortse från hur de i samspel med artefakter, hanterar och 

utnyttjar fysiska och intellektuella redskap (Säljö, 2010 s.76) 

Läraren måste i arbetet med artefakter vara lyhörd och hela tiden ge eleverna redskapen för att 

forska och utveckla sitt historiska tänkande, främst igenom förberedelserna med upplägg och 

introduktion, men lika mycket under arbetets gång och att vara lyhörd och hjälpa eleverna i 

analysen av olika artefakter. Enligt Almqvist, 2008 så är artefakter en central del av många av 

våra mänskliga aktiviteter, inom utbildning så menar Almqvist att artefakter hjälper oss med 

didaktiska problem som annars inte går att lösa (Almqvist, 2008 s.71). Jakobsson, 2012 

understödjer Almqvist resonemang och skriver att Artefakter, i form av föremål, kan bidra till 

lärande och utveckla vår förståelse av vad vi kan åstadkomma i interaktion med dem 

(Jakobsson, 2012 s.62) 

De lärarna som jobbat längst med artefakter visade att deras arbete sker löpande och naturligt 

i undervisningen. Artefakterna brukas medvetet av dem samtidigt som de också blir brukade 

av eleverna, en form av automatisk mediering. Arbetet som utfördes av lärarna med artefakter 

var alltid en del i det ämnesområdet som behandlades. Innan arbetet med artefakter så visste 

lärarna att eleverna besatt vissa förkunskaper, som läraren sen kunde bygga vidare på och som 

också möjliggjorde diskussioner och analyser där artefakterna ofta låg till grund. Lärarens roll 
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blir central utifrån valet av artefakt samt att sedan också fungera som bollplank som ställer 

utmanande och intellektuella frågor. Det historiska tänkandet blir inte bara en utmaning för 

eleverna utan sätter också lärarnas ämneskunskaper på prov. Enligt Levesque (2008) så ska 

man se bruket av historiska artefakter som en prestation av läraren. Det är läraren som 

förmedlar vad människor trodde, värderade, kände och försökte uppnå genom bruket av sina 

artefakter (Levesque, 2008 s.148). Levesque skriver vidare att grunden till historiskt tänkande 

ligger i att man bygger upp ett gemensamt intresse där både elever och lärare utmanas att lära, 

inte bara av objektet utan även av varandra (Levesque, 2008 s.132) 

Artefakter bidrar enligt lärarna till att de didaktiska förutsättningarna kring historiskt tänkande 

utvecklas. Säljö, 2010 skriver att just oförmågan att integrera artefakterna i vår förståelse av 

utvecklingen och lärande är de psykologiska och pedagogiska vetenskapernas stora svaghet 

och det som riskerar göra dem abstrakta och verklighetsfrämmande (Säljö, 2010 s.76). 

 

4. På vilket sätt upplever lärare att användningen av artefakter kan bidra till ett ökat 

historieintresse samt ett ökat historiemedvetande?  

Det jag tolkar in i intervjusvaren är att artefakterna stödjer lärarens praktik. Lärarna ansåg att 

eleverna kunde, genom undervisningsmoment med artefakter få en fördjupad kunskap, inte 

bara för ett betyg, utan också för att bli historiemedveten. Ett exempel på det är när Conny 

berättar att ingen missade frågan på provet om stormaktstiden efter uppvisningen av 

karolinerdräkten. Enligt lärarna så underlättas undervisningspraktiken av att eleverna får ett 

instinktivt intresse för föremålen som inte bara stödjer undervisningspraktiken utan också 

underlättar den. Artefakterna gör att intresset kring dem naturligt skapar ett historiebruk bland 

eleverna. 

Lärarna menade att eleverna sällan eller aldrig innehar de förkunskaper som krävs för 

avancerade tankar, utan att det är lärarna själva som måste se till att eleverna klarar av att 

mediera kring medhavda föremål och om undervisningen tillåter, tidsmässigt, att eleverna på 

djupet får kunskaper för att klara av att känna empati och förstå människornas levnadsvillkor. 

Bruer, 2018 beskriver ju att en av historielärarnas viktigaste uppgifter att just skapa förståelse 

för dåtiden så att eleverna förstår nutiden. Att skapa en medvetenhet inom historieämnet blir 

en av historielärarnas uppgifter (Bruer, 2018 s.79) 

Många lärare verkar också bruka artefakter eftersom de själva anser att det är ett bra 

arbetssätt, samt att deras egna intressen ofta återspeglas i objekten. Shuh, 2008 visar också 
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enkelheten i att väcka en historisk debatt igenom att visa föremål och sedan ställa direkta 

enkla frågor: 

Here! Look at this!” It’s also helpful sometimes to ask a simple focusing question or two such as “Isn’t 

this beautiful?”, or “What do you think this is?”, or “Have you seen anything like this before?”, or 

“What do you think is significant about this? (Shuh, 2008 s.2) 

Risken finns annars att lärare kör på med standardiserade arbetssätt utan att egentligen kunna 

påvisa, förklara och motivera historieundervisningen. Om lärarna själva får svårt att 

transformera historiska kunskaper och begrepp till eleverna kan det bli än svårare för eleverna 

att tillgodogöra sig kunskaperna. Enligt lärarna så behöver vi artefakterna för att överbygga 

just de svårigheterna. Gedda & Nilsson, 2016 påvisade ju också att artefakter har potential att 

bli bärare av mening som direkt för tankarna utanför klassrummets väggar. Det enda som 

egentligen krävs är att eleven aktivt deltar i förankringen av artefaktens förbindelse genom att 

integreras med den (Gedda & Nilsson, 2016 s.12) 

 

6.2 Metoddiskussion 
Här presenteras faktorer som påverkat resultatet för min genomförda studie. Eftersom studien 

i sin omfattning främst begränsats av tidsaspekten ska undersökningen inte ses som någon 

generell beskrivning av lärarkåren utan den erbjuder några få exempel på hur praktiserande 

lärare uppfattar sin verklighet med fokus på artefaktanvändningen. 

Urvalet av lärarna har stor påverkan på resultatet i en studie med min begränsning. Lärarnas 

erfarenhet, arbetsplats och sociala intressen är aspekter som påverkar deras svar och därmed 

också resultatet i studien. Det enda riktiga kravet som fanns för att delta var att man 

praktiserade historieundervisning med hjälp av artefakter samt att man var behörig som lärare. 

Mycket tid fick också läggas på att finna lämpliga respondenter eftersom arbetssättet inte är 

speciellt utbrett samt att det idag finns många lärare som inte är behöriga. 

Antalet respondenter inverkar också på resultatet, kvalitativa studier omfattar ofta ett litet 

antal personer men försöker i gengäld att undersöka dessa desto djupare. Kvale & Brinkman 

(2010) skriver att ett fåtal respondenter gör att det blir svårt att generalisera olika gruppers 

svar. Syftet med min studie var aldrig att ge några generella slutsatser eller att jämföra olika 

grupper (Kvale & Brinkman, 2010, s.99). Syftet var snarare att utifrån praktiserande lärares 

vardag jämföra deras arbete med artefakter och hur deras tankar förhåller sig till den rådande 

forskningen på området. Stora delar av varje intervju har också visat sig vara av intresse, även 

om jag i min analys har komprimerat respondenternas svar, vilket har gjort att stora delar av 



Ola Bustad 

35 
 

materialet också kunnat användas i resultatet av studien. Kvale & Brinkman (2010) skriver 

vidare att det inte är själva intervjun som tar mest tid, utan bearbetning och analys av 

materialet. I en kvalitativ metod är också jag som forskare i högsta grad ett viktigt redskap då 

det kommer till att samla in och tolka datan (Kvale & Brinkman, 2010 s.208) 

Forskningsprocessen har i övrigt varit densamma som i kvalitativa studier där jag började 

forskningen med litteratursökning och sedan analyserade mitt material med det som redan är 

känt. Eftersom studien är kvalitativ och resultatet en produkt av sociokulturell tolkning så 

innebär det att respondenternas svar är beroende av den förståelse och föreställning som jag 

som författare bär på. Detta påverkar i sin tur det redovisade resultatet på olika sätt, inte minst 

om man förespråkar läroböcker och ämnesmässig systematik som är exempel på skolans 

artefakter och kultur, undervisningen kan då bli allt för lärarstyrd eftersom den kulturen och 

dess artefakter blir lärarens uppgift att förmedla till eleverna. Kvale & Brinkman (2010) 

menar att tolkningar ofta inte varierar om andra personer ställer liknande frågor utifrån samma 

material och att reliabiliteten inte kommer att påverkas, snarare kommer nyansskillnader att 

uppstå beroende på den som tolkar och dennes förståelsehorisont (Kvale & Brinkman, 2010 

s.250)  

Urval som gjorts av mig har gjorts i syfte att vara relevanta utifrån studiens ändamål och 

frågeställning. Lärarna gav vid några tillfällen under intervjuerna mer nyanserade svar än de 

som redovisats. Jag har valt ut de delar som gick att jämföra mellan lärarna och det som jag 

ansåg var mest relevant utifrån forskningssyftet. 

Det som finns att uppmärksamma kring intervjuerna är att några svar kunde ha följts upp och 

kompletterats, vissa lärare gav mer nyanserade svar än andra samt att intervjuer med fler 

lärare hade kunnat stärka resultatet. Det jag som intervjuare uppmärksammade under 

intervjuerna var att lärarna upplevdes mer säkra i att prata om saker de kände sig trygga med, 

som t.ex. de genomförda lektionerna de haft med artefakter. De svaren blev mer beskrivande 

och detaljrika medan frågor som lärarna var mindre bekanta med som ämnesbegrepp som 

historiebruk ofta fick mindre utrymme. Risken med att genomföra intervjuer är att lärarna till 

viss del får kliva ur sin bekvämlighetszon och intervjusituationen blir lite omvända roller i att 

läraren blir ”elev” samt att min roll som intervjuare kan också ha påverkat respondenterna. 

Min forskning bygger på mina egna intervjuer och resultatet hade kanske blivit annorlunda 

om någon annan tolkat både respondenternas svar samt genomfört intervjuerna. 
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7 Vidare forskning 
Min forskning bygger på en kvalitativ intervju med semistrukturerade intervjuer, en person i 

taget. Det hade kunnat vara intressant att samla alla fyra respondenterna, eller ännu fler 

svarande, i en fokusgrupp och låta dem samtala utifrån frågeställningarna. Genom 

diskussionerna hade man kanske fått syn på andra eller fler aspekter av undervisningen med 

artefakter, samt se om lärarna i samtalet hade bidragit till att utveckla varandra i deras praktik 

kring artefaktsanvändningen.  

En annan intressant aspekt hade varit om man hade intervjuat både lärare och musikpedagoger 

för att göra en jämförelse i deras arbete och då hade man kunnat vidareutveckla 

tankegångarna som finns kring arbetet med artefakter samt utveckla hur både dessa kan bidra 

till att utveckla och hjälpa varandra. Även att fånga in elevernas upplevelser och se 

elevperspektivet.  

Vidare forskning kring andraspråkselever och deras syn på artefaktsundervisning hade också 

varit intressant eftersom föremål och bilder alltid leder människor in till olika tolkningar och 

associationer. Kan artefakter bidra med att underlätta språkutvecklingen? 

Den kanske mest spännande vidareutvecklingen hade varit att låta aktiva lärare som använder 

artefakter i undervisningen jobba och planera ett lektionsupplägg utifrån samma artefakt, för 

att kunna få syn på hur mycket lärarnas eget intresse återspeglas i både lektionerna samt i 

artefakternas förmåga att väcka intresse. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor  
I Kursplanen för historia står det i syftet att eleverna ska utveckla sin förmåga att: ”Kritiskt granska, 

tolka och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap.”   

Huvudfrågorna är grunden i min semistrukturerade intervju, följdfrågorna ligger med som stöttning 

vid behov. 

 

1. Hur skulle du beskriva en historisk källa/ artefakt? Ge gärna exempel.   

1.1 Kan du ge några exempel vilka typer av artefakter du jobbar med?   

1.2.Vad brukar vara elevernas spontana reaktion när du använder dig av artefakter? 

 

2. Vad är det som gör att du väljer att använda artefakter i din undervisning? 

2.2.Anser du att artefakter kan stärka din egen undervisingspraktik? 

2.3.Upplever du och i så fall hur, att det är skillnad på elevernas intresse när ni arbetar med 

artefakter och när ni inte gör det? 

2.4. Har du/skolan något samarbete med t.ex. museum eller likande för lån av artefakter? 

2.5. Använder du artefakter för ett specifikt mål eller en viss praktik? Om Ja, vad, när, hur och 

varför? 

 

3. Hur använder du begrepp som historiskt intresse och historiebruk i undervisningen? 

3.1 Vad är historiskt intresse för dig? 

3.2 Vad innebär ett historiebruk för dig? 

 

4. Anser du att det finns några svårigheter och i så fall vilka, kring arbetet med artefakter? 

4.1.Finns det artefakter som du önskar att du fick arbeta mer med?   

4.2.Vad hindrar dig? Vad finns det för svårigheter?  

 

Avslutning:  

Något som du känner att du vill tillägga kring arbete med artefakter? Här tänker jag egna 

tankar eller funderingar som du tycker vore intressant att dela med dig av? 

 

Tack för din medverkan! 


