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Historieundervisningen är ett av de äldsta ämnena inom det svenska skolväsendet. Det har 

utvecklats från ett ämne där syftet var att framhäva det egna fosterlandet till att bli en del 

av de samhällsorienterade ämnena med uppgift att ge eleverna möjlighet att orientera sig i 

en komplex verklighet och förstå hur samhället utvecklat sig över tid. I takt med att ny 

forskning och nya metoder presenteras förändras också sätten att undervisa på. Genom 

denna studie undersöks en del av dessa undervisningspraktiker. Verksamma lärares 

inställning till och erfarenhet av att undervisa i historia genom att förlägga undervisningen 

i olika lärmiljöer samt använda sig av artefakter i sin klassrumsundervisning presenteras 

och diskuteras.   

Studien bygger på den historiedidaktik som haft störts inverkan på den samtida svenska 

skolan. Den har genomförts genom att fyra verksamma lärare har intervjuats enskilt kring 

sina erfarenheter av och tankar kring den egna undervisningen. Dessa resultat har sedan 

jämförts både gentemot tidigare presenterad forskning inom området och mellan 

respondenterna själva.  

Studien visar att många av de erfarenheter som de fyra lärarna har utifrån sin egen 

undervisning stämmer väl överens med både den svenska och internationella forskning 

som presenteras i bakgrunden. 
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History education was one of the earliest subjects in the Swedish school system. It has 

evolved from a subject with the main purpose to emphasize the own nation to become a 

part of the social studies with the task of providing the pupils with a possibility to 

orientate in a complex reality and understand how society has developed over time. As 

new research and methods are presented the ways of teaching are changed. Through this 

study those teaching methods are beeing examined. Active teachers attitudes to and 

experiences of teaching history through locating the education in different teaching 

environments and using artifacts in their class room teaching will be presented and 

discussed.  

The study is based on the history didactics which has had the most impact on the 

contemporary Swedish school system. It has been performed through interviews with four 

active teachers about their experiences of and thoughts about their own teaching. These 

results has then been compared with both earlier research but also between the 

respondents.  

The study shows that many of the experiences that the four teachers have from their own 

teaching matches both Swedish and International research presented in the background 

chapter of the study.   

 

 

Sökord: History teaching, history didactics, artifact, learning environment, 

grades 4-6 
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Inledning 

Historia finns överallt i vår omgivning, i byggnader som vi passerar, i människor vi 

möter och i föremål som vi använder. Vi ser den inte alltid, men den finns där. Historia 

har också en viktig roll i svensk skola. I det inledande kapitlet av Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 [Lgr 11] om skolans värdegrund 

och uppdrag står följande: 

 

I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett 

historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap 

inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. (Skolverket 2011a, s.9) 

 

Historieämnet knyter ihop föreställningar om dåtid, nutid och framtid. Det skapar 

sammanhang och förståelse kring hur världen förändrats och varför världen ser ut som 

den gör idag. Hur förmedlas detta till eleverna i svensk skola? Böcker och berättelser är 

kanske de vanligaste förekommande sätten att föra vidare historiekunskapen, men det 

finns andra sätt att ta till sig historien på. Ett av mina tydligaste minnen från min egen 

skolgång var besöket på Ekehagens Forntidsby utanför Falköping där vi i klassen för en 

dag fick befinna oss i sten-, brons- och järnålder och känna, lukta och smaka på hur det 

var att leva under dessa tidsperioder. En mycket intressant upplevelse, men också sällsynt 

under de nio obligatoriska skolåren. I denna studie har verksamma lärare fått berätta om 

sina erfarenheter av att undervisa i historieämnet och det har undersökts hur de använder 

sig av olika föremål, platser och upplevelser i undervisningen för att skapa intresse och 

engagemang hos eleverna.  

 

Det finns i dagsläget få svenska studier som tar upp vilken inställning verksamma lärare i 

årskurs 4-6 har kring att undervisa i historia. En som har beskrivit lärares tankar om 

historieundervisningen är Nielsen (2013) som genomfört intervjuer med gymnasielärare. 

I den studien finns dock få beröringspunkter med mer praktiska arbetssätt och den 

pedagogik som återfinns i de lägre årskurserna. Studier som undersöker inställningen till 

att arbeta i olika lärmiljöer och utifrån artefakter är ännu ovanligare. Därför kan denna 

studie bidra med ny kunskap kring mellanårens lärarpraktiker och kasta ljus på vilka 

attityder som finns i lärarkåren kring att undervisa genom platser och artefakter.  
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Bakgrund 

I denna bakgrund görs först en kort historisk tillbakablick på hur historieämnets status 

har förändrats inom svensk skola och i de olika läroplanerna. Sedan definieras begrepp 

som är av vikt för denna uppsats.  

 

Historieämnet i läroplanerna 

Historieämnet har länge haft en central plats i svensk skola. I 1842 års läroplan hade 

historia en framskjuten roll för att framhäva fosterlandets förträfflighet och ämnet ansågs 

som viktigt för att fostra goda medborgare (Zander, 1997). Ämnets status sjönk sedan 

under andra hälften av 1900-talet och i Läroplan för grundskolan 1980 [Lgr 80] var 

historieämnet inte längre ett eget ämne utan ingick i paraplybegreppet 

“samhällsorienterande ämnen” som även innehöll samhällskunskap, religionskunskap 

och geografi. Historia fick också allt mindre tid i undervisningen. Inom de 

samhällsorienterande ämnena lades mer fokus på nutid och framtid än samhällets 

historiska utveckling (Karlsson, 1997).  

 

I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

[Lpo 94] gavs läraren stor frihet att själv välja ut vilket innehåll som skulle ingå i 

undervisningen. Arbetet styrdes av de strävansmål och uppnåendemål som fanns angivna 

i Lpo 94 (Eliasson, 2014) 

 

I den senaste läroplanen för grundskolan, Lgr 11, har kursplanerna för varje ämne 

omarbetats och tydliggjorts. I varje ämne finns nu ett ”centralt innehåll” där ett 

innehållsmässigt stoff presenteras, vilket minskar den enskilde lärarens utrymme att styra 

vad undervisningen skall innehålla. Det finns också kunskapskrav som eleverna förväntas 

nå upp till. Historieämnet ges dock ett ganska begränsat utrymme i den totala timplanen 

med sina genomsnittliga 37 minuter i veckan (Eliasson, 2014). Genom kursplanen för 

historia i 2011 års läroplan ges ramarna för vilken undervisning som ska bedrivas i 

ämnet. Ett av syftena med skolans historieundervisning är att eleverna ska lära sig att 

använda olika källmaterial för att kunna tillägna sig kunskaper om gången tid. 

 

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till 

att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom 

historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser. 

Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla 

förmågan att ställa frågor till och värdera olika källor som ligger till grund 

för historisk kunskap. (Skolverket, 2011a, s.172) 

 

Genom ovanstående skrivning visar Skolverket vikten av att använda sig av både 

historiskt källmaterial, vilken skulle kunna innefatta olika former av artefakter men även 

historiska platser för att utveckla kunskaper om historien. I Kommentarmaterial till 

kursplanen i historia framhålls både skriftliga källor, arkeologiska fynd, platser och det 



 

3 
 

som levande människor kan berätta som historiska källor. Vidare står det beskrivet att: 

”Genom att eleverna får komma i kontakt med historiskt källmaterial kan ämnet bli 

levande för dem” (Skolverket 2011b, s.8). Undervisningen kring historiska källor sätts 

alltså i relation till elevernas nyfikenhet och intresse för historia. Att eleverna utvecklar 

sitt historiemedvetande är ett annat av syftena med historieundervisningen. Detta 

kommenteras på följande sätt  

 

Kursplanens utgångspunkt är att alla människor har ett historiemedvetande. 

Alla har vi förmågan att reflektera över vilka vi är, varifrån vi kommer, vilka 

möjligheter vi har och vart vi är på väg. (Skolverket, 2011b, s.6).  

  

Det är svårt att säga något generellt om hur undervisningen beskrivs ute på skolorna och 

det varierar säkert beroende på både skola och lärare som bedriver undervisningen. 

Genom att genomföra denna studie vill jag belysa hur några verksamma lärare arbetar 

med olika källmaterial i sin undervisning samt hur de använder olika fysiska lärmiljöer i 

undervisningen.  

 

Definitioner 

Genomgående kommer uttrycket artefakt att användas i detta arbete för att beskriva de 

föremål som kan användas för att förmedla en historia. Artefakt betyder konstprodukt 

eller konstgjort föremål (Svenska Akademien, 1998). Det innebär att det är ett föremål 

som är skapat av människan. Det behöver dock inte vara tillverkat i ett konstnärligt syfte 

som definitionen antyder utan kan lika väl vara ett bruksföremål. Det innebär också att 

skriftliga källor som exempelvis brev eller andra dokument kan ingå i begreppet artefakt. 

Gräslund och Malmquist (2015) menar att de inom arkeologin vanligtvis avser mindre 

föremål som exempelvis verktyg eller smycken när ordet artefakt används men i vissa 

fall kan även större konstruktioner som byggnader räknas in som. I denna studie kommer 

begreppet dock inte användas i betydelsen byggnad utan endast för att beskriva mindre 

föremål och skriftliga källor.  

 

I denna studie läggs delvis fokus på i vilken fysisk lärmiljö som historieundervisningen 

äger rum. Den allra vanligaste platsen för formell undervisning är och kommer troligtvis 

även fortsättningsvis att vara klassrummet. Men undervisningen skulle lika gärna kunna 

ske på ett museum, vid en fornlämning eller i en gammal fabrik. Med fysisk lärmiljö 

avses i denna studie alltså själva platsen där undervisningen bedrivs. Dessa kommer 

ibland att betecknas som historiska platser i denna studie vilket syftar på platser där 

historiska händelser ägt rum.  
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Teori  

Didaktik vill ge svar på frågor som berör: När; Hur; Var; Varför undervisning bedrivs. 

Den teoretiska ansatsen för denna uppsats är historiedidaktiken. Inom den nordiska 

historiedidaktiken är begreppen historiemedvetande, historiebruk och historiekultur några 

av de mest centrala. Dessutom diskuteras det inom historiedidaktiken ofta hur kopplingen 

mellan historia och identitet ser ut både för den enskilde och för olika grupper i 

samhället.  

 

Historiedidaktikens framväxt 

Historiedidaktiken var tidigare inget eget forskningsområde utan ingick länge som en 

integrerad del av historievetenskapen. I början av 1980-talet började den svenska 

historiedidaktiska forskningen dock utvecklas från den traditionella historievetenskapen. 

Denna utveckling inspirerades av utvecklingen i Västtyskland under 1960- och 1970-talet 

där historiedidaktiken började använda sig av egna definitioner och begrepp som var 

skilda från historievetenskapen. Utöver egna definitioner finns det vissa andra skillnader 

mellan vad som undersöks i de båda forskningsdisciplinerna. Historievetenskapen utgår i 

stort sett helt uteslutande från vad som är möjligt att utläsa från historiska källor och 

källorna ses i ljuset av den samtid de tillkom i. Historievetenskapen undersöker dessutom 

hur historiska händelser påverkar sin samtid och i viss mån även hur de påverkat senare 

händelser i historien (Karlsson, 1997).  

 

Inom historiedidaktiken läggs fokus snarare på hur historien kan förmedlas och också 

vad som ska förmedlas till mottagaren, i skolans fall eleverna. Ett urval av material måste 

ske med hänsyn till exempelvis den tid som finns till förfogande.    

Historieundervisningen i skolan förmedlar därför ofta en förenklad bild av ett historiskt 

skeende för att mottagaren skall kunna skapa sig en överblick och orientera sig. Ett mål 

med historiedidaktiken är att ge mottagaren en förståelse för samspelet mellan dåtid, 

nutid och framtid, det vill säga hur det som skett i historien påverkar den nuvarande 

situationen och vad som kan tänkas hända i framtiden. Inom historiedidaktiken läggs 

också ett större fokus på vilken betydelse enskilda individers agerande har för historiens 

utveckling. Detta förekommer inom historievetenskapen men sådana förklaringar är mer 

sällsynta i de sammanhang där samhällsutvecklingen ses som det som driver historien 

framåt. En ytterligare skillnad mellan de båda forskningsdisciplinerna är att det inom 

historiedidaktiken inte endast är historiskt källmaterial som används som underlag utan 

även andra historiebeskrivningar som exempelvis skönlitterära berättelser kan ges 

utrymme för att beskriva händelser i historien (Karlsson, 1997). 

 

Centrala delar och begrepp inom historiedidaktiken 

Ett centralt begrepp inom historiedidaktiken och även i kursplanen för historia för 

grundskolan är historiemedvetande. Historiemedvetandet sätter saker i sitt sammanhang 

och vill ge oss svaren på: Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Vart är jag på väg? Den 
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tyske historiedidaktikern Karl-Ernst Jeismann har identifierat fyra olika sätt att definiera 

begreppet historiemedvetande. Den som ligger närmast utgångspunkten för svensk skola 

och som oftast används inom historiedidaktiken är Jeismanns andra definition; 

”Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkningen av det förflutna, 

förståelsen av nutiden och perspektiv på framtiden” (Karlegärd & Karlsson, 1997, s.51). I 

definitionen har dåtiden, nuet och framtiden lika stor betydelse.  

 

Ewa Durhán (1998) anser dessutom att historiemedvetandet är nära sammankopplat med 

den egna identiteten, både på ett personligt plan och i det större sammanhanget och även 

svarar mot frågorna: Vem är jag? Vilka är vi? Alla människor bär på en historia, både 

som individ och som större grupp är vi sammankopplade med våra förfäder och med de 

sammanhang som omger oss. Odenstad (2014) förklarar att den svenska 

historiedidaktiken är tydligt inspirerad av den danska och tyska historiedidaktiken. Inom 

både den tyska och danska skolan relateras historieundervisningen tydligt till 

identitetsskapande både för individen och för samhället. Enligt Zander (1997) kan en 

grupps identitet skapas och förstärkas med hjälp av historieskrivning där gruppens 

gemensamma bakgrund håller ihop gruppen, exempelvis genom traditioner och 

berättelser. Nationer, folk och etniska grupper är exempel på grupper där 

historieskrivningen är en viktig del av identiteten men identiteten kan också bestå i språk, 

kultur, religion, territorium och så vidare. Skolan bidrar till att upprätthålla den 

gemensamma identiteten genom att fortsätta berätta historien. Individens identitet beror 

delvis på vilka grupper den tillhör men också på vilka erfarenheter den bär med sig. 

Vidare kan historia användas för att ge en grupp identitet genom att lyfta fram det som är 

gemensamt för gruppen.  

 

I vilket syfte historia väljs ut, tolkas och används betecknas som historiebruk. Det finns 

en stor variation av historiebruk. Det kan vara den enskilde individen som genom det så 

kallade existentiella historiebruket söker sitt ursprung genom exempelvis släktforskning. 

Det kan vara forskaren som genom det vetenskapliga historiebruket objektivt försöker 

fastslå det historiska skeendet eller politikern som genom det ideologiska historiebruket 

söker stöd för sina tankar i gångna tider (Karlsson, 2004).  

 

Även begreppet historiekultur är återkommande inom historiedidaktiken och handlar om 

hur historia kommuniceras. Aronsson (2002) menar att ”Historiekultur är de artefakter, 

ritualer, sedvänjor och påståenden med referenser till det förflutna som erbjuder påtagliga 

möjligheter att binda samman relationen mellan dåtid, nutid och framtid”(s.189). I hans 

definition kan man skönja kopplingen mellan begreppen historiekultur och 

historiemedvetande genom att dåtid, nutid och framtid finns invävt i definitionen.  

 

Sammanfattningsvis kan historiedidaktikens tre mest centrala begrepp beskrivas som; 

historiekultur som vårt sätt att kommunicera historia, historiebruk som syftet med vår 

historieanvändning och historiemedvetenheten som förståelsen av sambandet mellan 

dåtida, nutida och framtida händelser. Historiedidaktiken lägger dessutom stor vikt vid att 

historieämnet är en viktig del i att skapa identitet både för individen och för grupper.  



 

6 
 

Tidigare forskning  

Hur historia förstås beror på vilken historiekultur som finns inom en grupp, det vill säga 

hur historia kommuniceras. Detta kan göras antingen genom olika kanaler såsom skolan, 

museer eller andra människor. Det kan också ske genom olika former av artefakter som 

kan bestå både av fysiska föremål men också av olika berättelser (Nordgren, 2006). 

Nedan kommer några utvalda studier presenteras som belyser både positiva effekter och 

möjliga hinder med att använda både artefakter och fysiska lärmiljöer i 

historieundervisningen. Mycket av den befintliga forskningen berör inte undervisningen i 

årskurs 4-6, men har trots detta ändå inkluderats för att ge en mer omfattande bakgrund 

och skapa en fylligare bild av hur undervisningen med artefakter och i olika lärmiljöer 

kan utformas.  

 

De studier som finns tillgängliga kring undervisning med artefakter och olika fysiska 

lärmiljöer lyfter fram en hel del positiva effekter som kan nås genom en sådan 

undervisning. Exempelvis menar Wunder (2002) att det genom praktiskt arbete i en miljö 

där historien är närvarande, som på ett museum skapas engagemang och nyfikenhet bland 

eleverna. Dessutom bidrar det till en djupare förståelse än om undervisningen endast sker 

i skolan genom läromedel i klassrumsmiljön. Nedan följer ett antal exempel på hur 

artefakter och lärmiljöer kan användas i undervisningen och vilka resultat detta gett.  

 

Möjligheter med den fysiska platsen som lärmiljö 

Magnus Hermansson Adler
1
 (2009a) beskriver mötet med den historiska platsen utifrån 

en studieresa till förintelselägret Auschwitz-Birkenau i Polen. Efter noggranna 

förberedelser där eleverna fått kunskaper om vad som skedde under andra världskriget 

och förintelsen får de också möta platsen där delar av förintelsen ägde rum. Genom mötet 

med platsen aktiveras och blandas elevernas syn-, lukt- och hörselintryck och försärker 

de kunskaper eleverna har med sig från klassrummet. Enligt honom skapar detta ofta 

känslofyllda möte motivation för de flesta elever och främjar diskussioner i gruppen. Han 

menar att det är svårt att förutse precis vilket lärande som sker i mötet med platsen utan 

lyfter fram att olika elever uppvisar olika lärande och förståelse beroende på vilka 

erfarenheter och vilken förförståelse de bär med sig. Han kallar detta för det autentiska 

lärandet och menar att det bidrar till individens identitetsskapande.  

 

Enligt universitetslektor
2
 Alan S. Marcus

3
 (2007) kan ett besök vid ett museum eller på 

en historisk plats erbjuda en ytterligare dimension till undervisningen i klassrummet. 

Enligt honom bör ett besök inte vara en aktivitet som sker isolerat från övrig 

undervisning utan som en förlängning av klassrumsundervisningen. Genom besöket får 

                                                 
1
 Universitetslektor vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs 

Universitet.   
2
 Motsvarar den amerikanska titeln Assistant professor.   

3
 Universitetslektor vid The Neag School of Education, The University of Connecticut.  
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eleverna uppleva historia och det skapas möjligheter för dem att skapa sina egna 

personliga erfarenheter och samband till historien.  

 

En ytterligare möjlig fördel med att besöka museum eller historiska platser som Marcus 

(2007) presenterar är att det kan öppna upp för frågor om hur historien tolkas. Vid ett 

museum har ofta betydelsen av de föremål som ställs ut blivit tolkade av museets 

personal innan de presenteras för allmänheten. Denna tolkning är subjektiv. Genom att 

lyfta fram den färdiga tolkningen som presenteras vid ett museum och låta besökare 

fundera på om det finns andra möjliga tolkningar av historien eller föremålen kan 

källkritik diskuteras. Denna förmåga är en viktig aspekt av utbildningen och bör 

genomsyra all undervisning. Han menar också att det är viktigt att eleverna lär sig att 

förhålla sig kritiskt eftersom de förhoppningsvis kommer fortsätta att besöka museum 

och historiska platser där historia presenteras för dem långt efter att de slutat skolan. Det 

är då viktigt att de har lärt sig att ifrågasätta och förhålla sig kritiska till den information 

som presenteras för dem.  

 

Hermansson Adler (2009a) lyfter också fram museet som en resurs och plats för lärande. 

I museet får eleven möta artefakter och får dem presenterade i en omgivande kontext. 

Lärare och museiguider behöver hjälpa eleverna med att sålla bland all den information 

som finns tillgänglig vid ett museum och hjälpa till att styra elevernas tankar. Annars 

riskerar eleverna att drunkna i all information och de intryck som de möts av. Han menar 

att i denna miljö utvecklas elevernas identitet och förståelse av historiens skeenden 

genom mötet med artefakten och de kringliggande aktiviteter som kan genomföras.   

 

Möjligheter med att använda artefakter i undervisningen 

I en studie genomförd i Malmö av doktoranden Joel Rudnert
4
 placerades elever i 7-8 års 

ålder i fokusgrupper om 4-5 personer. Sedan fick de i uppgift att ordna olika föremål i 

kronologisk ordning. Föremålen som användes var strykjärn, dataspelskonsoler, vispar 

och telefoner från olika tidsperioder. Eleverna fick även jämföra utseende och funktioner 

mellan föremålen och dessutom föreställa sig vilka personer som använt föremålen. 

Slutligen skulle eleverna också föreställa sig och avbilda hur de trodde att föremålet 

skulle utvecklas i framtiden. Enligt forskaren skulle undersökningen visa om eleverna 

skulle kunna uttrycka någon form av historiemedvetenhet. Slutsatsen som forskaren drog 

var att eleverna genom samtalen och sina förklaringar kunde visa att de hade en viss 

historiemedvetenhet även om de uttryckte sin historiemedvetenhet på ett barnsligt sätt 

(Rudnert, 2009). En positiv aspekt av att använda artefakter i klassrummet skulle alltså 

kunna vara att det ger eleverna möjlighet att visa på historiemedvetenhet.  

 

Professor Ronald Morris
5
 (2008) har skrivit en artikel om hur artefakter kan användas för 

att förstå historien i grundskolan. Han menar att artefakter kan ha flera olika funktioner i 

                                                 
4
 Doktorand vi Malmö Högskola vid Fakulteten för Lärande och Samhälle.  

5
 Professor i Historia vid Bell State University, Indianapolis, USA.   
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undervisningen. Läraren kan använda artefakten för att skapa erfarenheter som ger 

upphov till diskussion medan eleverna kan använda dem för att skapa förståelse för 

människorna som ligger bakom dem. Gemensamt för de olika aktörerna i klassrummet är 

att artefakten används för att skapa ett fokus i undervisningen. Genom artefakten gör 

eleverna kopplingar till sina egna erfarenheter och enligt Morris får de en sorts 

emotionell koppling till de personer som ägt föremålen tidigare. En annan positiv aspekt 

som lyfts i hans artikel är att eleverna tränas i att kritiskt granska källorna när artefakter 

används i undervisningen. Dessutom får eleverna använda flera sinnen för att undersöka 

en artefakt.  

 

Fuhler, Farris och Nelson (2006) framhåller en rad olika sätt som artefakter kan användas 

i undervisningen. De har utformat en teoretisk arbetsgång för olika lektioner där 

artefakten står i centrum. Deras praktiker är baserad på samlad didaktisk forskning om 

framgångsrika undervisningspraktiker. Målet med den undervisning de föreslår är att 

läraren med sin undervisning ska bygga upp ett nätverk av förståelse där de olika delarna 

hänger ihop. Några av nyckelstrategierna för att uppnå detta handlar bland annat om att 

bygga elevers förförståelse och att undervisningen skall vara ämnesöverskridande. 

Läraren bygger upp spänningen genom att låta eleverna försiktigt få packa upp artefakten 

och låta dem fundera över vad det är de har fått framför sig, vem som använt den, var den 

kommer ifrån. Artefakten får sedan sällskap av en bok som är relaterad till föremålet på 

något sätt. Genom hela arbetet diskuterar lärare och elev tillsammans och därigenom 

byggs förståelsen upp steg för steg och eleverna tar del av varandras erfarenheter. 

Därefter förseslås ett antal olika sätt som arbetet kan fortskrida på. Fuhler et. al. lyfter 

fram en rad olika positiva aspekter av att använda artefakter i historieundervisning. I 

deras arbete används föremålen för att vidga elevernas förståelse för en tidsålder bortom 

ren fakta och bidrar till att skapa hållbara minnen hos eleverna. De lyfter även fram att 

artefakter i form av exempelvis brev och andra skrivna källor kan användas för att ge en 

mer subjektiv bild av historien som är mer lättillgänglig för eleverna.   

 

Möjliga hinder och föreslagna lösningar  

I den befintliga forskningen lyfts också en del möjliga hinder för en undervisning med 

artefakter och i olika fysiska lärmiljöer fram. De flesta av dessa är av praktisk karaktär. 

En av de främsta svårigheterna för att kunna använda artefakter i undervisningen är att få 

tag på rätt artefakter som ger eleverna möjlighet att tillägna sig ny kunskap (Morris, 

2008b). Gustafsson (2009) uttrycker det på följande sätt i en studie gjord i årskurs ett och 

två:  

Jag hade velat arbeta mer med kronologiska sekvenser på samma sätt som Joel gjorde i min 

klass, men det var svårt och tog för lång tid att samla ihop föremål, varför det inte blev av i 

den utsträckning som jag hade hoppats och velat. (s.51). 

 

I citatet lyfts framförallt tidsaspekten fram som ett hinder för att kunna hitta lämpliga 

artefakter att använda i undervisningen. Det finns inom befintlig forskning dock förslag 

på lösningar på detta problem. En kan vara att använda sig av kopior i undervisningen, 
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vare sig det handlar om ett föremål eller någon form av dokument. Dessa kan ge eleverna 

likvärdiga autentiska upplevelser som ett original (Hermansson Adler, 2009b). Sådana 

kopior kan bland annat finnas i olika museibutiker men eleverna bör då göras 

uppmärksamma på att kopior bland kan vara gjorda i helt andra material och med andra 

metoder än originalen (Hatcher, 1992). I vissa fall kan det också vara möjligt att låna 

artefakter eller kopior från museum (Hatcher, 2012). Ytterligare ett annat sätt att komma 

över artefakter är att söka efter dem i antikaffärer eller via internet men då krävs det att 

läraren har en god kunskap om vad det är den letar efter (Fuhler et.al. 2006). Även här 

blir det en fråga om hur mycket tid och energi en lärare har för att hitta rätt artefakter. 

Även den ekonomiska aspekten spelar in i flera av ovanstående exempel, vill en verksam 

lärare ägna fritid och egna pengar till att köpa in artefakter till sin undervisning och till 

vilket pris i sådana fall? Dessutom ställer det vissa krav på lärarens kompetens när det 

gäller att välja ut föremål som faktiskt är autentiska och användbara i undervisningen.  
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur verksamma lärare i årskurs 4-6 använder sig av 

platser och artefakter i historieundervisningen och vilka erfarenheter och tankar de har 

kring en sådan undervisning.  

 

Frågeställningar   

Syften med studien kommer uppfyllas genom att följande frågor besvaras:  

 

1. Vilka fysiska lärmiljöer och artefakter använder sig verksamma lärare i årskurs 4-

6 av i sin historieundervisning?  

 

2. Vilka erfarenheter med att använda olika fysiska lärmiljöer och artefakter i 

historieundervisningen beskriver de utvalda lärarna?  

 

3. Vilken betydelse har de verksamma lärarnas förutsättningar för deras inställning 

till att använda artefakter och besöka olika fysiska lärmiljöer i sin 

historieundervisning?  
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Metod 

I detta kapitel presenteras först de forskningsetiska principer som gällt i arbetet med 

studien, därefter presenteras hur studien genomförts, vilket urval som skett, intervjuernas 

utformning och hur materialet analyserats.  

Forskningsetiska principer 

Under arbetet har de grundläggande forskningsetiska principerna följts och respekterats. 

Vetenskapsrådet (u.å.) har sammanställt dessa i fyra grundläggande principer enligt 

följande:   

1. Informationskravet: Innebär att den som intervjuas skall informeras om i vilket 

syfte intervjun sker och hur det insamlade materialet används. 

2. Samtyckeskravet: Innebär att deltagarna har rätt att bestämma över sitt 

deltagande.  

3. Konfidentialitetskravet: Innebär att alla personuppgifter behandlas på ett sådant 

sätt att de inte kan missbrukas eller avslöja personliga detaljer om deltagaren.  

4. Nyttjandekravet: Innebär att uppgifterna som samlas in endast får användas för 

forskningsändamål.  

 

Undersökningsmetod 

Då denna studie syftar till att undersöka lärarnas inställning, erfarenheter och upplevelse 

kring att arbeta med artefakter och olika fysiska lärmiljöer har en kvalitativ metod valts.  

Den har genomförts genom att fyra verksamma lärare från olika skolor med olika lång 

arbetslivserfarenhet intervjuats enskilt. Resultatet från intervjuerna har jämförts både 

med varandra och med befintlig forskning på området vilket innebär att studien är 

komparativ (Bryman, 2011).   

 

Inför varje intervju fick varje deltagare svara på några inledande frågor som fungerar som 

bakgrundsbeskrivning av deltagarna. Det gällde frågor om hur många år personen i fråga 

arbetat som lärare, vilken utbildning läraren genomgått samt vilka ämnen denne 

undervisar i. När resultatet av denna studie presenteras nedan används dessa fakta i 

komparativt syfte.  

 

Intervjun följde en semistrukturerad form vilket innebar att den utgick från några relativt 

specifika frågeställningar som sammanställts i en intervjuguide. Guidens funktion är att 

bibehålla fokus kring studiens syfte men vid genomförandet av intervjun behövde inte 

guiden följa en specifik ordning utan det fanns ett visst utrymme att låta den intervjuade 

fördjupa sig i vissa delar för att sedan kunna återvända till kärnfrågorna. Denna typ av 

intervju hjälper intervjuaren att hålla fokus på ämnet, samtidigt som den ger gott om 

utrymme att ställa följdfrågor och göra förtydliganden kring frågeställningarna. (Bryman, 

2011). Intervjuerna har spelats in med hjälp av en mobiltelefon och sedan transkriberats. 

Det är sedan den transkriberade intervjun som används i analysen av svaren.  
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Eftersom det inte är relevant utifrån undersökningens syfte har de intervjuade personerna 

i denna uppsats behållits anonyma. Därför används inte respondenternas namn varken i 

det inspelade materialet eller i transkriberingen. Inte heller namn på personer som nämns 

i intervjuerna eller de skolor som de intervjuade lärarna arbetar på presenteras i resultatet 

av denna studie. Information om de intervjuade personerna har förvarats separat från 

övrigt material. Detta för att kravet om konfidentialitet skall uppfyllas.  

 

Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett 

sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller 

detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara 

praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. 

(Vetenskapsrådet, u.å. s.12) 

 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att det finns en fara med att ibland ändra vissa 

uppgifter för att hålla respondenterna anonyma som skulle kunna påverka resultatet. De 

uppgifter som inte publiceras i denna uppsats med hänsyn till konfidentialitetskravet är 

dock av sådan karaktär att de inte bedöms påverka resultatet.  

 

Urval 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att antalet intervjuer i kvalitativa studier bör 

anpassas efter den tid och de resurser som finns till förfogande. Vidare menar de att även 

om själva intervjuerna inte tar särskilt lång tid behövs det avsättas tid för att transkribera 

och tolka resultatet. I denna undersökning har fyra verksamma lärare valts ut som 

respondenter. Antalet är främst anpassat efter den tid som finns avsatt för att genomföra 

studien. För att få en god variation och fler exempel i undersökningen väljs lärare från 

fyra olika skolor i två olika kommuner där förutsättningarna i fråga om exempelvis 

storlek på skola, närhet till museum eller fornlämningar varierar. Detta underlättar också 

när studien skall vara komparativ då lärarnas erfarenheter kan sättas i relation till de 

lokala förutsättningarna. Kravet på respondenterna för att kunna inkluderas i denna studie 

är att de ska vara verksamma i årskurs 4-6 samt undervisa eller ha undervisat i 

historieämnet. Nedan presenteras de lärare som ingår i studien. Med hänsyn till 

konfidentialitetskravet kommer de fyra intervjuade lärarna inte att presenteras med sina 

riktiga namn och all annan information som kan avslöja lärarnas identitet eller personlig 

information om dem. De kallas för Gustav, Kristina, Margareta och Viktoria.  

 

 

Gustav 

Gustav arbetar på en mindre F-6 skola där undervisningen bedrivs i åldersöverskridande 

klasser. Han är behörig för årskurs 1-7 i ämnena svenska, engelska och de 

samhällsorienterade ämnena och har varit verksam som lärare i 19 år. Han undervisar i 

historia i alla årskurser från tvåan till sexan.  
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Kristina  

Kristina arbetar på en F-6 skola och undervisar i årskurs 6. Hon är behörig för årskurs 1-7  

för ämnena svenska, engelska och de samhällsorienterade ämnena och dessutom är hon 

behörig i matematik för årskurs 1-3. Kristina har varit verksam lärare i 18 år och har 

undervisat i historia stora delar av den tiden. Däremot har hon inte undervisat i ämnet 

under de senaste åren och har därför en begränsad erfarenhet av att undervisa i ämnet 

utifrån den senaste läroplanen, Lgr 11.  

 

 

Margareta 

Margareta har arbetat som lärare i tio år och undervisar främst i historia och religion från 

årskurs 2 till 6. Hon arbetar på två mindre skolor på två olika orter, men de tillhör samma 

rektorsområde. För att skilja på de båda skolorna kommer den större skolan kallas 

Storskolan och den mindre kallas Lillskolan i denna uppsats. Undervisningen i 

Storskolan och Lillskolan sker främst i åldersöverskridande klasser men på Storskolan 

läser eleverna även vissa ämnen årskursvis. Margareta har utbildat sig till lärare men 

hennes utbildning är inte avslutad vilket innebär att hon inte är behörig.  

 

 

Viktoria 

Viktoria har arbetat som lärare i 21 år. Hon är behörig i årskurs 1-7 i de 

samhällsorienterade ämnena, svenska matematik och idrott. Just nu arbetar hon i en 

årskurs 4 som är uppdelad i två grupper. Tidigare har hon främst undervisat i årskurs 1-3 

men de senaste åren har hon varit verksam i årskurs 4-6.  

 

 

Intervjuns utformning 

Inför intervjun fick respondenterna information både skriftligt och muntligt om vilka 

teman som intervjun skulle röra sig runt. De fick också reda på det syfte som finns med 

studien och vilka de övergripande frågeställningarna var. Detta innebär att 

informationskravet uppfyllts.  

 

Inledningsvis under intervjun ombads den intervjuade läraren att ge en kort beskrivning 

av den skola där denne är verksam. Skolan beskrevs utifrån vilka resurser som finns 

tillgängliga för att undervisa i historieämnet genom platser och artefakter med historisk 

koppling. Det kunde exempelvis vara om det fanns en hembygdsgård eller ett museum i 

skolans närhet som kunde användas i historieundervisningen eller om det fanns tid och 

pengar avsatta för studiebesök som går att koppla till historieundervisningen på den 

berörda skolan. Detta för att respondenterna skulle kunna jämföras utifrån de lokala 

förutsättningarna.  

 

Därefter fokuserades intervjun kring respondenternas erfarenheter av att arbetade med 

besök på olika historiska platser. Lärarna svarade på frågor både om hur de organiserade 
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arbetet praktiskt men också vad de såg för fördelar och nackdelar med ett sådant arbete. I 

slutet av intervjuerna ställdes frågor om användandet av artefakter i det ordinarie 

klassrummet. Även här undersöktes lärarnas erfarenheter och inställning till en sådan 

undervisning.  

 

Hermeneutisk tolkning 

Efter att genomförda intervjuer transkriberats inleddes analysarbetet av materialet. Detta 

gjordes enligt en hermeneutisk tradition. Syftet med hermeneutiken är att tolka och förstå 

något utifrån dess kontext. Det innebär att den är subjektiv och inte strävar efter någon 

objektiv sanning eller entydigt samband som mer positivistiska forskningsansatser 

(Brinkkjær & Høyen, 2013). En del i hermeneutiken är att den aldrig är helt 

förutsättningslös. När tolkning av materialet sker kommer alltid den som tolkar vara 

påverkad av den försförståelse som denna har. Detta kallas inom hermeneutiken för 

förståelsehorisont. Det innebär att olika personer skulle kunna dra olika slutsatser utifrån 

samma material baserat på vilken förståelsehorisont de har (Johansson, 2011). Utifrån det 

transkriberade materialet valdes de delar ut som var relevanta utifrån frågeställningarna 

och den tidigare forskning som presenterats tidigare i denna studie.  

 

Komparativ analys 

I resultatanalysen presenteras först respondenterna utifrån vilka förutsättningar de har att 

undervisa med artefakter och vilka olika fysiska lärmiljöer som finns tillgängliga för dem 

i deras närmiljö. Sedan presenteras deras erfarenheter av att använda sig av dessa 

tillgångar i sin egen undervisning. Deras erfarenheter och tankar har sedan jämförts både 

med övriga respondenters svar och med vad tidigare forskare har lyft fram som fördelar 

och nackdelar med en sådan undervisningspraktik. Detta görs i resultatdiskussionen. Den 

tidigare forsking som inkluderats i denna studie är delvis svensk men till största del har 

internationella forskares arbete använts.  
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Resultat 

Nedan presenteras först de platser som de intervjuade lärarna beskriver att det finns i 

skolans närhet och som de använder eller har använt i sin historieundervisning. Vidare 

presenteras deras erfarenheter av att använda artefakter och andra historiska källor i sin 

undervisning. Slutligen beskriver de vilka fördelar de ser med att undervisa utifrån 

platser samt hinder för en sådan undervisning.  

  

Lärarnas förutsättningar för undervisning i en historisk lärmiljö  

De fyra intervjuade lärarna har olika förutsättningar när det gäller både närhet till olika 

historiska platser och möjligheten att åka iväg med eleverna och besöka historiska platser 

som ligger utanför skolans närområde. Lärarna använder också de tillgångar som finns i 

skolans närområde i olika utsträckning. Här redogörs för lärarnas förutsättningar och hur 

de använder historiska platser i undervisningen.  

 

Gustav  

Gustav beskriver att det finns flera platser i närheten av skolan som kan användas i 

historieundervisningen.  

 

Hembygdsmuseet här nere så brukar vi ha[…]. Han guidar i museet, alltså 

från hembygdsföreningen då. Så där har vi ju ett bra samarbete med dem, 

men när vi har varit på ödekyrkogården till exempel så har vi haft, dels så 

har jag berättat då om Sverige då och… vad är det? 1697 som Tre Kronor 

brinner. De tre olyckstecknen. (Gustav)  

 

Både Hembygdsmuseum och Ödekyrkogården som Gustav berättar om ligger på 

gångavstånd från skolan och används återkommande i undervisningen. Att det finns en 

aktiv hembygdsförening som skolan kan samarbeta med innebär en tillgång i 

undervisningen eftersom de kan användas för guidning. Hembygdsmuseet används 

främst i årskurs 1-3 medan Ödekyrkogården används mer i årskurs 4-6. Där är det ofta 

Gustav själv som berättar om någon historisk händelse som är samtida med 

Ödekyrkogårdens, som när slottet Tre Kronor brann 1697 eller om den gamla kyrkan 

som stod i anslutning till kyrkogården tidigare som både brunnit, återuppbyggts och 

sedan plockats ner igen. Han ger också andra exempel på hur de har arbetat med platsen, 

som att de har haft aktiviteter där eleverna fått i uppgift att försöka tyda texten på 

gravstenarna och ta reda på vilka årtal som finns angivna.  

 

Sen har vi järnåldersgravar på en annan plats i byn här som också är 

gångavstånd till. Om man ska vara ärlig så kanske det mer lockar fantasin än 

vad man ser, man ser inte så mycket, men det finns lämningar. (Gustav)  

 

Gustav berättar även om när de besöker järnåldersgravar. Denna plats ligger i ett 

skogsområde och är svår att upptäcka om man inte känner till den och vet var man ska 
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leta. Dessa platser finns med i de långsiktiga arbetsplanerna som skolan arbetar efter och 

de besöks med jämna mellanrum. Besöken på dessa platser är alltid en del av den 

ordinarie undervisningen och sker i samband att eleverna läser om ämnet i klassrummet.   

 

Han beskriver också att de vid några tillfällen har besökt ett järnbruk som ligger några 

kilometer från skolan på en annan ort där flera av skolans elever är bosatta och att alla 

elever som går på skolan besöker bruket vid något tillfälle under sina år på skolan. Dock 

är dessa besök inte något som återkommer på samma sätt som platserna som ligger 

närmare skolan utan sker vid vissa speciella tillfällen. Han berättar om ett tillfälle då det 

skedde en utgrävning vid en gammal smedja vid bruket som brunnit ner en gång i tiden. 

Eleverna fick träffa arkeologer, titta på utgrävningarna och kunde också få med sig några 

föremål hem till klassrummet som de sedan skrev texter om. Gustav beskriver att 

föremålen i sig inte var särskilt spännande men att de trots allt fick med sig några föremål 

och det var spännande och skapade intresse och eggade elevernas fantasi.  

 

På skolan finns en aktiv föräldraförening som varje år samlar in pengar så att eleverna 

ska kunna åka iväg på en studieresa. Många gånger har dessa studiebesök gjorts till 

platser som går att koppla till historieundervisningen som Torpa stenhus och Varbergs 

fästning och eleverna har guidats runt på platserna.   

 

Kristina  

Kristina berättar att det strax utanför den ort där hennes arbetsplats ligger finns en 

hembygdspark, dessutom finns det en hamn på orten med tillhörande kanal som leder till 

ett gammalt järnbruk. Dessa platser har använts i undervisningen vid några tillfällen men 

är inte ett återkommande inslag i historieundervisningen på skolan. Utöver dessa 

närliggande platser brukar eleverna på skolan få åka till ett industrimuseum på en annan 

ort när de går i tredje klass. Skolan ligger också nära en Nationalpark
6
 som besöks 

årligen. Hon menar att den skulle kunna användas i historieundervisningen men menar 

samtidigt att det är vanligare att besöken vid nationalparken oftare har ett tydligare fokus 

på de naturorienterade ämnena. På den ort där Kristina arbetar finns inte några 

fornlämningar som hon känner till och som används av skolan.  

 

Margareta 

Margareta som arbetar på två olika skolor, på två olika orter i samma kommun beskriver 

att de båda orterna har lite olika förutsättningar vad gäller platser av historiskt värde. På 

den ort där Lillskolan ligger, där Margareta undervisar främst i årskurs 4-6, finns det en 

aktiv hembygdsförening och hembygdsgård. Det finns också fornlämningar i form av 

järnåldersgravar och en domarring och dessutom syns tydliga spår från inlandsis på flera 

ställen. Lillskolan besöker de historiska platserna då och då, framförallt när eleverna 

undervisas om forntiden. Men sen sker också besöken ibland lite mer spontant 

exempelvis i samband med friluftsdagar då de passar på att berätta om de platser där de 
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befinner sig. Exempelvis brukar domarringen vara ett populärt fikaställe när skolan har 

aktiviteter ute.  

 

Orten där Lillskolan ligger har också en spännande historia från andra världskriget när det 

lilla samhället tog emot och tränade norska motståndsmän som förberedde sig för att 

kunna återta Norge från de tyska ockupanterna. I samband med att det anordnades en 

teater kring dessa händelser arrangerades det Historiska vandringar som skolan deltog i. 

Det händer ibland att de som arrangerat dessa vandringar kan hjälpa skolan genom att 

göra egna sådana vandringar med eleverna.  

 

Margareta berättar också att båda skolorna hon är verksam på besöker Ekehagens 

forntidsby utanför Falköping. I den kommun hon arbetar finns det pengar avsatta för att 

alla elever skall få möjlighet att åka dit i årskurs tre, detta gäller för Storskolan. Den egna 

skolan har inte själv möjlighet att bekosta en sådan resa, därför finanseras den centralt av 

kommunen. Vid Lillskolan åker de inte dit varje år utan resan sker en gång var sjätte eller 

sjunde år då hela skolan istället åker. Ett annat återkommande besök är att de ibland åker 

till en ort i grannkommunen och besöker ett museum. Hon berättar att de ofta har guide 

vid dessa tillfällen men också att de försöker göra något praktiskt så att eleverna får 

känna och smaka.  

 

Viktoria 

Viktoria berättar att det både på skolgården vid den skola hon är verksam och i skolans 

direkta närhet finns tydliga spår från inlandsisens framfart i form av räfflor i stenar och 

stora flyttblock. Dessa platser har hon själv använt i sin undervisning. I övrigt finns det 

inga platser som går att koppla till historieundervisningen på gångavstånd från skolan. 

Hon berättar däremot att eleverna på skolan i årskurs tre gör flera olika besök i samband 

med historieundervisningen. När de läser om ”min hembygd” besöker de ett par museer 

på orten och dessutom besöks Ekehagens forntidsby utanför Falköping. Mycket av 

läromedelspengarna i just trean läggs på dessa besök. I årskurs 4-6 besöks dock inte dessa 

platser i samband med historieundervisningen. Inte heller några andra miljöer besöks.  

Men eftersom Viktoria tidigare undervisat i årskurs 1-3 har hon ändå en del erfarenhet av 

undervisning ute på fältet som hon själv uttrycker det.  

 

Lärarnas erfarenheter från undervisning på den historiska platsen 

Gustav har erfarenhet av många olika sätt att arbeta med platser i sin 

historieundervisning, från närbelägna platser där han själv berättar eller anordnar 

aktiviteter för eleverna till museibesök med guide och möte med arkeologer vid en 

utgrävning. Han säger såhär om mötet med ödekyrkogården på orten.  

 

 

Det här att skapa spänning kring det eller, det är lite häftigt, de vet ju inte så 

mycket om det, även om de vet att det kallas för ödekyrkogården eller så där. 
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Det är ju inget som barn idag är jättefascinerade av att ta reda på egen hand 

utan man måste ju leda dem, skapa det där intresset. (Gustav) 

 

Gustav uttrycker här att den viktigaste funktionen med ett besök är att det ska bidra till 

att skapa intresse bland eleverna. Enligt honom har eleverna inte själva något intresse av 

de historiska platserna utan han som lärare måste försöka skapa ett intresse. Vidare säger 

han såhär.  

 

Jag tror att de knyter inte det till sin egen värld i alla fall, det som står i 

boken, eller det man pratar om på lektionen, men om man kommer ut och ser 

och kan ta på det så blir det mer verklighet för dem. (Gustav)  

 

Här betonar han att besöket skapar möjligheter för eleverna att till sig kunskapen på ett 

helt annat sätt när det blir något konkret för dem och de får möjlighet att koppla det till 

sitt eget liv och sina egna erfarenheter. Även Viktoria har märkt att eleverna får en ny 

bild av platser som de besökt i historieundervisningen. Här berättar hon om hur eleverna 

fick upp ögonen för de stenformationer som istiden bildat i anslutning till skolgården.  

 

…så gick vi tillbaka till klassrummet och sen har vi ju pratat om det, och de 

springer ju dit och tittar ibland, […] är jättefascinerad av det. Och det är ju 

lite roligt, de stenarna de leker på, när de då efter några veckor insåg: Åhå 

(Viktoria)  

 

Att se att det är istiden som… (Intervjuare)  

 

Ja, men man märker ändå att det är rätt kul att det plötsligt blir nånting i… 

de ser det med nya ögon. Så det har vi ju pratat återkommande om, så fort 

man kan så försöker vi. (Viktoria) 

 

I likhet med Gustav lyfter hon fram att eleverna får en ny förståelse för platser som 

tidigare inte haft någon betydelse för dem när de får möta dem i undervisningen. 

Besöket skapar ett intresse hos vissa elever. Viktoria lyfter här också fram den möjlighet 

som ett besök skapar genom att hon i klassrummet kan referera tillbaka till besöket och 

lyfta in erfarenheter från besöket i undervisningen.  

 

Margareta som också använder sig av många olika platser i sin undervisning både i 

närområdet och genom olika studieresor, menar att eleverna efter att de genomfört 

besök där de fått använda sina sinnen genom att känna, testa och smaka kommer ihåg 

det de lärt sig bättre. Det skulle kunna uttryckas som att upplevelsen hjälper minnet.  

 

 

Det är ju väldigt svårt historia många gånger att få en bra känsla för hur det 

va! Man liksom: De åt bara gröt och välling liksom, så var det kanske lite 

kött nån gång ibland, på 1800-talet eller så eller innan potatisen kom kanske. 

Jaha, sen är det ingen som tänker mer på det. Men du fattar: Man åt ju 
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samma mat varje dag, varje dag, varje dag. Liksom. När det fastnar så bara: 

Åh, fy, nej det var nog inte bättre förr liksom. Men det är svårt att få den 

upplevelsen. (Margareta)  

 

Hon upplever också att eleverna får en helt annan förståelse för hur det faktiskt kan ha 

varit att leva i andra tider genom att använda alla sinnen och uppleva platser där 

människor bott och verkat förr. Genom att referera tillbaka till ett besök kan hon påminna 

eleverna om vad som hände då och sedan bygga vidare på det i den fortsatta 

undervisningen.  

 

För att undervisningen med hjälp av den historiska platsen skall vara framgångsrik 

framhåller lärarna några olika viktiga delar. Gustav lyfter fram vikten av förberedelser 

och sammanhang inför ett besök. Han berättar att skolan förra året besökte Andrée-

museet i Gränna. Som en del av förberedelserna inför detta besöket lyssnade eleverna till 

Bea Uusmas
7
 sommarprat från P1 där hon berättar om Andrées polarexpedition. Han 

säger såhär om vikten av förberedelserna inför besöket.  

 

Annars tror jag inte det besöket hade gett så mycket alls, för André-museet 

det är ju ganska … visst, det är jättefint och det är jättespännande, men det 

ger inte så mycket om man inte tillåter att sätta sig in i hela historien. Det är 

nog viktigt, eller det är alltid viktigt! (Gustav) 

 

Kristina har också märkt att när eleverna ska få besöka en plats, eller få besök av någon 

till klassrummet verkar de bli mer motiverade redan innan besöket äger rum. När de vet 

att de kommer besöka en plats eller få besök förbereder de sig genom att ta reda på 

information på egen hand och kan koppla det som sker i klassrummet i förberedelsefasen 

till det kommande besöket.  

 

 

Gör det att de liksom i förberedelsefasen kan vara mer motiverade också? 

(Intervjuare) 

Ja, det tror jag, det tror jag absolut. Nu ska vi se, vi ska ha författarbesök 

idag till exempel, Torsten Bengtsson kommer hit, du vet de har ju bara: Oh, 

vi måste läsa hans böcker. Jag fick låna in en ryggsäck med, du vet han 

skriver ju för alla åldrad, de har ju till och med läst de första böckerna, för de 

vill ju ha läst nåt utav honom: Har du nån mer bok jag kan läsa? Det här ska 

jag fråga honom! Så det tror jag absolut, allt sånt tror jag triggar, även nu, att 

det ökar motivationen. Ja, det tror jag. (Kristina)  

Som ett ytterligare exempel beskriver Kristina att eleverna inom ramen för 

religionsundervisningen ska besöka ett buddistiskt tempel under terminen och att när det 

dyker upp frågor i klassrummet när de undervisas om buddismen kan eleverna 

                                                 
7
 Bea Uusma: Fullständigt namn: Mari Beatrice Uusma. Vinnare av Augustpriset 2013 för sin 

bok Expeditionen: Min kärlekshistoria om Andreéexpeditionen. (Wikipedia, u.å) 
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exempelvis säga ”Det där ska jag fråga när vi kommer till templet”. Undervisningen sätts 

ett större sammanhang där eleverna får möjlighet att se och göra kopplingar till världen 

utanför skolans undervisning.  

 

Trots att Kristina har ganska begränsade erfarenheter av att använda just historiska platser 

som en del av sin undervisning delar hon ändå med sig av några kring undervisning som 

sker i annan miljö än i klassrummet. Nedan pratar hon om ett tillfälle då de faktiskt 

besökte hembygdsgården.   

 

Det var mer att, då den gången jag pratade om, så kom det nån från 

länsmuseet tror jag, och då valde de att ha en station där ute då. Det blir ju 

mycket mer autentiskt. (Kristina)  

 

Hon lyfter här fram att en sådan upplevelse där eleverna får möjlighet att ta till sig 

informationen på en historiskt anknuten plats blir mer autentisk och sedan lyfter hon fram 

det på ett mer generellt plan.  

 

Det spelar ju ingen roll om man är på Mossen eller om man är på nån 

hembygdspark. ÅH! Nej, men jag. Det är klart att det blir ju mer levande för 

dem som har svårt att ta det till sig teoretiskt. Men ändå är det ju, de som är 

intresserade av det är ju även det utomhus, när vi går någon annanstans. En del 

kan ju vara ofokuserade, då också. Oh, Jag vet inte, men det är klart att det 

måste ju gynna dem som tycker att det är lite jobbigt med teori. (Kristina)  

 

Viktoria har en liknande upplevelse:  

 

Oftast stämmer det att det är de som är aktiva i klassrummet som också är de 

som tillgodogör sig när man är iväg, men det finns ju dem som blommar upp 

när man åker utanför klassrummet, det kan jag nog tycka. (Viktoria).  

 

Både Viktoria och Kristina verkar överens om att platsen kan ha en viss betydelse för 

vilka elever som är aktiva i undervisningen. Men att det generellt är på det sättet att de 

elever som är engagerade och aktiva i klassrummet också är det i en annan lärmiljö. Men 

som både Viktoria och Kristina påpekar kan det finnas elever som blommar upp i en 

annan miljö och som gynnas av att undervisningen förläggs där.  

 

Erfarenheter från att använda artefakter i undervisningen 

De fyra lärarna fick utöver frågorna om hur de använder olika lärmiljöer i sin 

undervisning även frågor rörande hur de använde olika artefakter i sin undervisning.  

 

 

Jag ska inte säga att jag har bra tillgång, man är ju lite begränsad när man är 

ute på vischan så här, men det finns ju, det, Mediacenter är ju en jättebra, de 

har ju haft sina lådor. Och det har ju funnits för olika tidsepoker då å så här 
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med lite saker i då som man kan låna hem, sen är dem ju, vet jag ju då att 

man var tvungen att vara ute i väldigt god tid för att få hem dem. Annars får 

man ju leta, det handlar ju väldigt mycket om att leta själv, det är ju samma 

sak det här med historisk källa alltså, leta i gamla texter och brev på nätet har 

man ju ägnat väldigt många timmar åt. (Gustav)  

 

Gustav själv har inte några egna artefakter i sin ägo som han använder i sin 

undervisning men han har under sina år som lärare lånat in olika former av artefakter. 

Han uttrycker även att det är ett tidskrävande arbete att få tag på både föremål och 

skriftliga källor som passar in i undervisningen. Ett sätt som han kommit över artefakter 

har varit genom en kollega.   

 

Det fanns en lärare i […] förr, jag kommer inte ihåg vad han hette nu, jag 

hade en kollega från […] här som jag jobbade ihop med, då hade vi, han var 

väldigt intresserad och han hade mycket äldre föremål och kopior av äldre 

föremål, det kunde vi låna hit. Vikingahjälmar och svärd och vi fick klä ut 

oss. (Gustav)  

 

Här lyfter Gustav att de föremål som lånats in både varit äkta artefakter men i vissa fall 

även kopior. Även Margareta har erfarenhet av att använda sig av en gammal kollega som 

kommer till skolan och visar upp olika föremål.  

 

Vi har ju hembygdsföreningen i […], där har vi ju en gammal lärare som är 

väldigt aktiv så att vi har ju med honom ibland och han har ju mycket grejer, 

privat, så att vi lånar in honom ibland i viss undervisning eller, 1600-tal och 

skjuter med nån musköt och såna där grejer och kommer med hjälmar och 

harnesk och såna där grejer. (Margareta)  

 

Eleverna får vid dessa tillfällen möjlighet att känna på de olika artefakterna den tidigare 

läraren har med sig och verkligen uppleva föremålen och de kan få höra skottsalvan och 

känna krutlukten från musköten. Detta blir mer en upplevelse för alla sinnena.  

 

Kristina säger sig inte använda särskilt mycket föremål själv i sin undervisning men 

berättar att när vissa föremål har kommit upp för diskussion har elever ibland tagit med 

sig sådana föremål till skolan.  

 

Ja precis, det har hänt flera gånger att, jag kommer inte på nån exakt konkret 

grej, men just att: Men min farfar har en sån hemma. Då får väl du väl ta 

med den då. Nu behöver det ju inte vara så långt tillbaka, man kan ha hamnat 

i nån diskussion om nånting som ligger närmre i tiden, då har eleverna visat 

intresse och tagit med sig några gånger faktiskt.(Kristina)  

 

De tillfällen som Kristina beskriver här är inte en del av en planerad undervisning med  

artefakter utan sker oplanerat. Hon berättar inte heller mer om hur de i sådana fall 

använder de föremål som eleverna kan ta med sig hemifrån. Däremot har hon erfarenhet 

av att använda skriftliga källor i sin undervisning.  
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Vem har skrivit dem? Har han skrivit dem själv? Varför står det sådär 

liksom? Särskilt Gustav Vasa då, jag menar när han skrev sina brev till 

församlingarna ute som prästen skulle läsa upp. Men jaha, stämmer det här? 

Det blir ganska givet att jobba med källkritik där, är det verkligen så att det 

var så här bra, varför säger han bara, men då kommer de ju på att han ville ju 

bara sprida en bra bild av sig själv och propaganda liksom och så. Så då kan 

man jobba med lite källkritik och såna grejer. Men annars är det ju att de, jag 

använder dem ofta att de ska få, inte bara läsa rent objektivt utan man kan 

plocka in nånting som blir lite mer personligt på nåt vis, och då kan man ju 

koppla lite mer till en annan sida av saken, särskilt det minns jag gick upp 

för dem om vasatiden, va? Var han så taskig? Han hade ju skrivit riktigt 

elaka ord till sina bönder och så. Jaha, han var sådär arg alltså. Det tyckte de 

var, det gick ju upp ett ljus för dem då liksom att , jaha, han var en människa 

också. (Kristina)  

 

Här beskriver Kristina hur hon använder Gustav Vasas brev i undervisningen både för att 

kunna anlägga ett källkritiskt perspektiv där exempelvis frågor om varför breven skrivits, 

av vem och till vilka kan lyftas. De kan också användas för att göra historien lite mer 

personlig och greppbar för eleverna. Genom att erbjuda eleverna möjlighet att vrida och 

vända på historien kan de också bli mer intresserade och vilja veta mer om hur det kan ha 

varit förr. Även Gustav har använt brev i sin undervisning.  

 

Det svåra är ju att hitta nånting, å sen ska du få ner det på en nivå så att det 

ger dem någonting. Jag vet att vi hittade brev från, om det var Fredrika 

Bremer, tror jag, som hade skrivit, så vi tittade på texten, de var ganska ändå 

hyfsat enkla att läsa och förstå. Dels dem då. Där kunde man hitta då om 

kvinnans ställning, man kunde diskutera det litegrann, det handlade om 

folkrörelsen då, […] och så då hur kvinnorörelsen började arbeta och föra 

kampanj och såna grejer då. Alltså: Hur var det då? Varför var det inte det 

självklart att en kvinna kunde resa iväg på egen hand och så här? Varför 

hade hon med sig den här personen som ett förkläde eller, man diskuterade 

såna saker då. (Gustav)  

 

Han lyfter fram att brev även kan användas för att föra diskussioner med 

eleverna kring hur samhället förhöll sig tidigare och varför det kunde vara så. 

Han påpekar dock i inledningen att det kan vara svårt att hitta brev som är på 

en nivå som fungerar för eleverna i årskurs 4-6.  

 

 

Hinder för att använda den historiska platsen och artefakter i undervisningen 

Kristina lyfter vissa svårigheter som hon upplever finns med att förlägga undervisningen 

utanför skolan. Det största hindret som hon anger är det ekonomiska. På den skola som 

Kristina arbetar finns det inga pengar avsatta till just studiebesök utan skall de göra det 
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måste pengarna tas från läromedelspengarna eller finansieras utifrån som när exempelvis 

länsmuseet har arrangerat olika besök.  

 

 

Alltså, det får vi ju sätta av pengar till i så fall i läromedlena. Så är det ju i så 

fall. Men som nu så läser vi Buddhism, och då har vi ju en lärare som är 

engagerad i templet och så här. Och då bara: finns det några pengar? Frågar 

man ju rektorn då, men det ska ju gå o lösa, så ungefär sådär är det ju då. 

Men då åker man ju länsbuss o, det är ju liksom inte någon chartrad resa, 

men annars får man ju tänka in det i läromedlet, då får köpa in lite mindre 

böcker eller så då. (Kristina)  

 

Vidare berättar Kristina att hon vid ett tillfälle hade en elev som bodde en bit ut på landet 

där det finns en forntida gravhög. I samband med detta hade hon funderingar på att ordna 

med en resa ut till den platsen, såhär säger hon.  

 

Då lekte man ju med tanken att komma dit, men det gjorde man ju aldrig för 

att alltså det kostar ju och ska ordnas, så dit kom vi aldrig. (Kristina)  

 

När eleverna sedan ska besöka platser längre bort krävs det transporter som ofta är dyra. 

Såhär säger Gustav om det.  

 

Jag tror vi skulle kunna köra ungefär två bussar om året för de pengarna som 

är vikta för studiebesök, å det är för hela skolan då. Jag tror vi har 3500 som 

ligger i, jag har ju konterar ju räkningar och så jag har ju, så det är ju ett 

problem. Det tycker jag nog att det är. Sen kan man ju alltid komma överens 

[…] i personalgruppen, så kan man ju […] lägga mer pengar av 

läromedelspengar på bussar om man tycker det är viktigt. Vi håller på med 

det nu och diskuterar vad man ska göra för studiebesök. För det är ju så här 

att det. Tyvärr det blir ju inte så många studiebesök äh, i och med att vi 

behöver ju bussarna, som vi skulle önska, så är det ju. Det är ju många 

ämnen som…(Gustav)  

 

Dessa resor ska inte heller nödvändigtvis gå till platser som är kopplade till 

historieundervisningen utan denna pott ska delas mellan olika intressen. Även här finns 

det en konflikt mellan läromedel och att genomföra besök då dessa båda delar ska 

bekostas med samma pengar. Gustav menar att en anledning till att de inte besöker det 

gamla bruket på grannorten oftare är att det krävs att eleverna bussas alternativt körs i 

lärarnas privata bilar för att komma dit. Detta innebär antingen en kostnad för skolan, 

eller att stora delar av personalen måste följa med. Därför har dessa besök ofta skett i 

samarbete med exempelvis länsmuseet eller något annat tillfälle som inte ingår i den 

ordinarie undervisningen. Dessa besök har då vid vissa tillfällen finansierats utifrån.  

 

Även Margareta lyfter fram att det ofta är kostnaderna som styr hur mycket besök de kan 

göra med skolan, ofta är det kostnader för transport som blir ett hinder för att åka iväg 
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snarare än kostnaderna för själva besöket. Margareta beskriver att ett annat hinder kan 

vara att platser man vill besöka ligger för långt bort eller tar för lång tid att ta sig till.  

 

Viktoria berättar att en klass på den skola där hon arbetar förra året lyckades få ett 

kulturbidrag för att åka på studieresa till Varbergs fästning. Viktoria menar att det 

givetvis går att söka olika bidrag och projekt för att kunna komma iväg på studiebesök 

men att detta är något hon drar sig för då hon upplever att det blir ett merarbete. Hon 

tycker också det krävs stora resurser för att kunna genomföra en studieresa eller ett besök. 

Enligt henne går det åt väldigt mycket både personalresurser och tid till att genomföra ett 

besök.  

 

Utöver den ekonomiska faktorn så framhåller flera av lärarna att det finns praktiska 

hinder för att genomföra olika besök. Kristina tycker att det krävs mycket mer av lärarna 

att organisera ett besök jämfört med att genomföra lektioner i klassrummet och lyfter att 

praktiska saker som exempelvis att ordna med lunch är en omständlig bit när det ska 

arrangeras resor. Ett annat hinder som Kristina upplever som knepigt är när det finns 

elever som har svårt för att bryta rutiner.   

 

Men sen har man ju en del elever som, alltså vi har en nu som, det är lite 

jobbigt när det händer oförutsedda grejer, alltså att man inte har koll på vad 

som ska hända – vart ska vi nu? Vad ska vi göra där? Att man är lite orolig 

och så. Det är också ett hinder, för alla elever fixar inte det så bra, de 

behöver sin rutin. (Kristina)  

 

Även Gustav menar också att vissa klasser har svårare att genomföra ett besök i en okänd 

miljö där klassrummets struktur saknas.  

 

Sen är det ju, det är ju alltid en avvägning, vissa grupper, det vill säga nu har 

jag ju haft en grupp, det har varit ganska svårt att göra friare uppgifter. Alltså 

där man kanske har behövt fyrkantiga och klassrummets väggar liksom för 

att skapa struktur på nåt vis, så är det ju. (Gustav)  

 

Kristina lyfter fram att vissa individer kan vara mer beroende av att kunna förutse vad 

som ska hända och därför måste hänsyn tas till dem, medan Gustav lyfter att det kan vara 

vissa grupper som behöver struktur i undervisningen. Men framförallt är det den 

ekonomiska aspekten som lyfts fram som det mest avgörande hindret.   

  



 

25 
 

Diskussion 

I detta kapitel diskuteras först resultatet av denna studie. De olika respondenternas 

erfarenheter jämförs både inbördes och med den tidigare forskningen som presenterats i 

studien. Därefter diskuteras de metoder som använts för att komma fram till resultatet i 

denna studie.  

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är indelad i liknande underrubriker som resultatet och under varje 

underrubrik diskuteras likheter och skillnader i de olika lärarnas erfarenheter och 

dessutom görs jämförelse med andra studier.   

 

Lärarnas erfarenheter från undervisning på den historiska platsen 

Alla fyra intervjuade lärare menar att det är en fördel om undervisningen på olika platser 

sker som en del av ett större sammanhang där förberedelser, besök och efterarbete hänger 

ihop. Detta synsätt ligger i linje med det Marcus (2007) uttrycker om att besöket på en 

historisk plats kan vara en förlängning av klassrummet och bidrar till en ytterligare 

dimension till den ordinarie undervisningen där eleverna kan få en personlig erfarenhet 

av historien på ett annat sätt än i klassrummet. Han är dessutom tydlig med att besöket 

inte ska vara något som sker isolerat från övrig verksamhet. De intervjuade lärarna 

erkänner dock att det i vissa fall händer att ett besök sker utan att vara en del av den 

ordinarie undervisningen.  

 

Både Gustav och Kristina talar om tiden före ett besök på den historiska platsen. Gustav 

lyfter fram att det är viktigt att förbereda eleverna genom olika aktiviteter. Detta tolkar 

jag som att han vill bygga upp en förförståelse bland eleverna som i sin tur innebär att 

eleverna får en bättre helhetsupplevelse. Gustavs tankar om att undervisningen byggs upp 

genom att eleverna först ges en god förförståelse inför det som skall läras härnäst 

stämmer väl överens med den forskning som Fuhler et al. (2006) presenterar som handlar 

om att bygga upp ett nätverk av förståelse. Även om deras studie handlar om mötet med 

artefakten i klassrumsmiljön är dessa tankar även applicerbara på mötet med den 

historiska platsen då det rör sig om övergripande didaktiska tankar. Utöver att bygga 

förförståelse menar Kristina att elever som vet att de ska få genomföra ett besök eller ska 

få besök till klassen kan bli mer motiverade i arbetet inför ett sådant tillfälle. Detta är 

möjligtvis en del i det som Wunder (2002) menar när hon uttrycker att arbetet i en 

autentisk miljö kan bidra till engagemang och nyfikenhet hos eleverna.  

 

Kristina och Viktoria menar att det är främst de elever som är aktiva i klassrummet som 

också är aktiva i en annan fysik lärmiljö. Men samtidigt uttrycker de att vissa trivs bättre 

med att befinna sig i en mer autentisk miljö och bättre kan ta till sig kunskaper. Detta kan 

jämföras med Hermansson Adlers (2009a) uppfattning om att de flesta elever i mötet 

med den historiska platsen får en ökad motivation. Han påstår dock inte att detta gäller 

generellt för alla elever, vilket skulle kunna styrka det Kristina uttrycker när hon säger 
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”En del kan ju vara ofokuserade, då också”. Det går att tolka som att mötet med den 

historiska platsen inte automatiskt genererar motivation, intresse och lärlust hos eleverna.  

 

När väl besöket på den historiska platsen äger rum beskriver de intervjuade lärarna en rad 

olika fördelar med att undervisa i en annan fysisk lärmiljö än den i klassrummet. Gustav 

och Viktoria lyfter fram besöket som ett sätt för att göra undervisningen mer konkret och 

få eleverna mer intresserade av historia. Gustav menar också att ett besök kan skapa 

spänning kring ämnet. Gustavs och Viktorias upplevelser av att intresset för ämnet kan 

öka skulle kunna jämföras med Hermansson Adlers (2009a) tankar om att det i mötet 

med platsen skapas ett mer känslofyllt intryck än i klassrummet genom de syn-, lukt- och 

hörselintryck besöket erbjuder. Detta bidrar i sin tur till en ökad motivation hos eleverna. 

Det han kallar för det autentiska lärandet. Margareta lyfter också att dessa intryck hjälper 

både elevernas förståelse för en händelse och deras minne.  

 

Ytterligare en fördel som besöket erbjuder är att lärarna efter att besöket är genomfört 

kan återkoppla till det i efterhand när undervisningen fortsätter. Viktoria berättar om 

stenformationerna på skolgården som både hon och eleverna återkommer till i 

undervisningen. Margareta refererar också tillbaka till genomförda besök i sin 

undervisning. Även här handlar det om att upplevelsen blir en del av den helhet som 

Fuhler et al. (2006) förespråkar.    

 

Sammanfattningsvis lyfter lärarna fram att det är viktigt att undervisning på den 

historiska platsen är en del av ett större sammanhang, där både förberedelser, besök och 

efterarbete bildar en helhet. Dessa åsikter bekräftas av den tidigare forskning som 

presenteras i denna studie. Men trots att de intervjuade lärarna framhåller vikten av att 

undervisningen som sker i klassrummet och den som sker i en annan fysik lärmiljö bör 

hänga ihop medger flera av lärarna att det ibland inte blir på det viset i realiteten. De 

fördelar som framhålls är en ökad elevmotivation och att upplevelsen av platsen med 

hjälp av olika sinnen förstärker och fördjupar elevernas förståelse.  

 

Lärarnas erfarenheter av att använda artefakter i undervisningen  

De fyra lärarna använder artefakter i sin undervisning i olika utsträckning. Gemensamt 

för de fyra lärarna är att de inte har några egna artefakter i form av föremål att använda i 

historieundervismingen. En av orsaker till detta som exempelvis Morris (2008b) 

beskriver är svårigheterna med att hitta lämpliga föremål som är användbara i 

undervisningen. Även Gustafsson (2009) uttrycker denna svårighet som ett av de stora 

hindren för att använda artefakter mer frekvent i undervisningen. De artefakter som de 

faktiskt använder kan vara antingen inlånade, som de tillfällen som Gustav beskriver där 

han har lånat in föremål från en kollega eller när Margareta beskriver berättar att hon haft 

besökare som tagit med sig föremål till skolan för att visa upp. Dessa föremål har varit 

både autentiska artefakter och kopior av sådana. Att kopior används betyder enligt 

Hermansson Adler (2009b) inte att upplevelsen för eleverna behöver påverkas negativt. 

Ett annat sätt att få tag på material som Gustav beskriver att han använt sig av under åren 
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är genom Mediacenter
8
 som erbjudit olika temalådor med material som kan användas i 

undervisningen. Kristina lyfter också att elever ibland kan ta med sig föremål till skolan 

som hör ihop med något som hon undervisar om. De föremål som Gustav och Margareta 

berättar att de haft inlånade har använts bland annat till att eleverna har fått prova 

exempelvis olika klädesplagg eller känna på föremålen. Ingen av de intervjuade lärarna 

lyfter det arbetssätt som Rudnert (2009) lyfter fram där föremål från olika tider jämförs 

med varandra för att utveckla elevernas historiemedvetande.  

 

Den vanligaste typen av artefakter som används i undervisningen verkar annars vara 

olika former av skriftliga material som exempelvis de brev som Gustav och Kristina 

berättar om att de använt sig av i undervisningen. Precis som Morris (2008) beskriver kan 

breven används i flera olika syften i undervisningen. Gustav har använt brev som 

diskussionsunderlag där eleverna fått jämföra hur det är idag med hur en person från en 

annan tid beskriver det i sina brev. Kristina berättar att hon använt Gustav Vasas brev för 

att arbeta med källkritik, men också för att lyfta fram att det finns en faktisk person 

bakom orden och göra historieundervisningen mer personlig. Att eleverna får göra 

personliga kopplingar till texterna samt att de får fundera kritiskt över vad som står i dem 

är två av de fördelarna som Morris (2008) lyfter fram.  

 

 

 

Olika hinder 

De fyra lärarna är alla överens om att en av huvudanledningarna till att de inte använder 

sig av historiska platser som lärmiljö oftare är att det saknas pengar för att kunna åka 

iväg på olika besök. De fyra lärarna beskriver olika typer av kostnader. För det första 

finns en personalkostnad som ofta blir högre än normalt eftersom flera vuxna ofta 

behöver delta vid genomförandet av besök. Detta innebär en större kostnad än om 

undervisningen skulle ske i klassrummet där det oftast endast är en undervisande lärare.  

För det andra kan besöket i sig kosta pengar i vissa fall och för det tredje kostar 

transporter till och från platser ofta mer än själva besöken i sig. Dessa typer av hinder i 

form av kostnader och svårigheter att ta sig till de historiska platserna är ingenting som 

står beskrivet i den tidigare forskning som inkluderats i denna studie.  

 

En ytterligare svårighet med att bedriva undervisningen i en annan miljö som uttrycks av 

Kristna och Gustav är att vissa elever upplever det som jobbigt att behöva lämna 

klassrummets trygga miljö. Det finns elever som är mer beroende av rutiner och att veta 

vad som ska hända och för dessa elever kan det bli ett orosmoment med den nya situation 

som det innebär att bli undervisad på en ny plats. Detta är inte en svårighet som den 

forskning som inkluderats i denna studie lyfter fram, utan snarare lyfter exempelvis 

Hermansson Adler (2009a) fram de fördelar som besöket erbjuder där de olika sinnena 

aktiveras.  

                                                 
8
 Mediacenter tillhandahåller olika tjänster för exempelvis pedagogiskt arbete för kommunerna i 

Jönköpings län (www.mcenter.se, 2016).  
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Den största svårigheten vad det gäller användandet av artefakter i klassrummet är enligt 

lärarna i denna studie att hitta lämpligt material. Bland annat menar de intervjuade 

lärarna att det kan ta mycket tid att hitta texter som är på en lämplig nivå för eleverna och 

att detta arbete många gånger är mycket tidskrävande. Morris (2008b) är av samma åsikt 

och menar att det är svårt att få tag på rätt artefakter som möjliggör för eleverna att 

tillägna sig ny kunskap.  

 

 

Förutsättningarnas betydelse för lärarnas inställning  

Av de lärare som ingått i denna undersökning undervisar två av dem, Gustav och 

Margareta, på mindre skolor där arbetet sker i åldersöverskridande grupper och skolorna 

ligger på små orter. De andra två, Kristina och Viktoria undervisar på lite större skolor 

med åldershomogena klasser och mer än en grupp per årskurs. Av resultatet framgår att 

Gustav och Margareta som undervisar på små skolor kan beskriva fler tillfällen då de 

lämnar klassrummet och bedriver historieundervisningen i andra miljöer än de andra två 

övriga. Deras inställning är också mer positiv över lag till att bedriva en sådan 

undervisning. Det kan givetvis finnas flera olika förklaringar till att de två lärarna har 

mer positiva erfarenheter. En förklaring är att de i närheten av den egna skolan har flera 

platser som går att knyta till historieundervisningen. En annan faktor som de lyfter fram 

är att det finns aktiva hembygdsföreningar som skolan ofta samarbetar med på de orter 

där de är verksamma, något som inte verkar vara lika lätt i de större orterna. Även 

gruppstorlek skulle kunna vara en avgörande faktor för hur mycket de olika lärarna kan 

komma iväg och undervisa i en historisk lärmiljö. På de mindre skolorna undervisar 

lärarna i en grupp åt gången medan på de större skolorna undervisar de i flera grupper 

parallellt. Lärarna på de större skolorna med flera grupper ställs då inför ett dilemma. Ska 

båda grupperna få gå ut samtidigt, något som kräver mycket planering och att det finns 

flera vuxna pedagoger tillgängliga samtidigt eller ska de olika grupperna få komma ut vid 

olika tillfällen, något som skulle kunna innebär att mycket tid behöver ägnas åt 

exempelvis förflyttningar och andra kringliggande moment som inte har med 

undervisningen att göra. 

 

  

Resultatet i relation till historiedidaktiken.  

Resultatet går också att sätta i relation till den teoretiska grund som historiedidaktiken 

utgör i studien. Den tydligaste kopplingen mellan studiens innehåll och 

historiedidaktiken är att den belyser historiekultur, det vill säga sättet på vilket historia 

förmedlas vidare. De resultat som presenterats i studien tyder på att svensk skolas 

historiekultur är mer teoretisk än praktisk till sin natur. För att kunna bekräfta denna bild 

behövs dock ytterligare studier genomföras.  

  



 

29 
 

Metoddiskussion 

Här presenteras faktorer som skulle kunna ha inverkan på resultatet för denna studie. 

Eftersom studien har en viss begränsning i både omfattning och tid kan den inte ses som 

någon generell beskrivning av lärarkåren i stort, utan den erbjuder endast några exempel 

på hur de intervjuade lärarna uppfattar sin verklighet.  

 

Urvalet av lärare har givetvis en stor inverkan på resultatet i en sådan här begränsad 

studie. Lärarnas erfarenhet, deras skolor, intressen och närheten till platser med historisk 

koppling är exempel på aspekter som påverkar deras svar och därmed resultatet i studien. 

En ytterligare aspekt som påverkar urvalet och därmed resultatet i denna studie är att 

kravet för att kunna inkluderas i studien endast var att lärarna ska varit verksamma inom 

historieämnet. Om andra krav ställts som exempelvis att lärarna skulle arbetet med ämnet 

sedan införandet av LGR 11, att de arbetat med ämnet i årskurs 4-6 eller att de skulle 

vara behöriga i ämnet skulle ett annat urval gjorts. Om dessa krav ställts på 

respondenterna hade både Margareta och Kristina behövt exkluderas i studien och andra 

respondenter hade behövt hittas. Detta hade påverkat studien genom att mer tid hade 

behövt ägnas till förberedelser och leta upp lämpliga respondenter eftersom det hade 

begränsat det möjliga urvalet av respondenter ytterligare.  

 

Antalet respondenter inverkar också på resultatet. Kvale och Brinkmann (2014) menar att 

utifrån ett fåtal respondenter blir resultatet svårt att generalisera och det blir svårt att 

jämföra olika gruppers svar. Om antalet respondenter istället blir för stort kan de 

enskildas svar inte analyseras och tolkas lika noggrant. Syftet med denna studie har inte 

varit att generera några generella slutsatser eller jämföra olika grupper. Snarare har syftet 

varit att ge några exempel på hur verksamma lärare arbetar med den fysiska lärmiljön 

och artefakter i sin undervisning och jämföra detta med tidigare studier inom området. 

Eftersom studien är baserat på fyra lärare har ändå vissa jämförelser kunnat göras och 

flera olika erfarenheter har framkommit. Dessutom har stora delar av varje intervju 

kunnat användas och analyseras i resultatet av studien. Det ska dock påpekas att i ett 

större urval hade det funnits möjlighet dra mer generella slutsatser utifrån resultatet och 

dessutom hade säkerligen fler exempel på hur verksamma lärare arbetar med historiska 

lärmiljöer och artefakter framkommit. Detta hade också kunnat vidga bilden av vad en 

sådan undervisning skulle kunna innebära i praktiken. Antalet respondenter i denna 

studie anpassades också utifrån de tidsramar som funnits att förhålla sig till. Som Kvale 

och Brinkmann (2014) påpekar är det inte själva tiden för intervjun som tar längst tid 

utan bearbetningen och analysen av materialet. Hade mer tid funnits hade också antalet 

respondenter kunnat utvidgas och ett än rikare material hade kunnat presenteras.  

 

Eftersom denna studie är kvalitativ och resultatet är en produkt av en hermeneutisk 

tolkning av respondenternas svar innebär det att de slutsatser som dras i studien är 

färgade av den förförståelse och de föreställningar som jag som författare bär på. Detta 

påverkar resultatet på olika sätt. Dels påverkar det vilket urval av material som görs 

utifrån intervjuerna, dels hur detta material förstås. I denna studie handlar det om vilka av 
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respondenternas svar som väljs ut och hur dessa förstås och tolkas. Kvale och Brinkmann 

(2014) menar dock att dessa tolkningar ofta inte varierar särskilt mycket om olika 

personer ställer samma frågor till samma material. Det kommer dock alltid finnas vissa 

nyansskillnader beroende på vem som tolkar materialet och den förståelsehorisont denne 

har. Hermeneutiken gör inte heller anspråk på att vara objektiv utan erbjuder en möjlig 

tolkning av verkligheten. De svar från respondenterna som presenteras i resultatkapitlet 

har valts utifrån det syfte och de frågeställningar som studien utgår från och ämnar svara 

på.  

 

De studier som presenteras som tidigare forskning i denna studie har valts ut för att vara 

relevanta utifrån studiens syfte och frågeställningar. Detta urval påverkar 

resultatdiskussionen ovan genom att de jämförelser som görs mellan lärarnas upplevelser 

och den tidigare forskningen beror på vilken forskning som presenteras. Hade ytterligare 

forskning valts hade möjligtvis fler aspekter av lärarnas svar kunnat diskuteras. En 

ytterligare brist i resultatdiskussionen ovan är att vissa av de hinder som lärarna lyfter 

fram för att kunna genomföra besök på olika historiska platser finns inte beskrivna i den 

litteratur som utgör forskningsdelen av denna studie. Därmed kan endast jämförelse 

göras inbördes mellan de olika lärarna vad det gäller dessa frågor.  

 

Resultatet går också att sätta i relation till den teoretiska grund som historiedidaktiken 

utgör i studien. De centrala begreppen historiemedvetande  
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Bilaga 1: Intervjuguide.  

Intervjuguide, Examensarbete II, Henrik Svensson  

 

Bakgrundsinformation om den intervjuade:  

 

Namn:___________________________________ 

Ålder:___________________________________ 

Skola:___________________________________ 

Utbildningsort:____________________________  

Examensår:_______________________________ 

Examen:_________________________________ 

Verksamma år:____________________________ 

 

- Notera att ditt namn och namnet på den skola där du är verksam på 

kommer att utelämnas och endast kommer användas för att jag ska 

kunna särskilja deltagarna i undersökningen.  

- Du har rätt att avbryta eller avstå från att svara på frågor om du av 

någon anledning tycker att de är olämpliga.  

- Materialet från denna intervju kommer endast användas för min egen 

studie, ingen annan kommer få tillgång till det.  
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka verksamma lärare i årskurs 4-6 

undervisningspraktiker i historieämnet. Fokus i undersökningen ligger på hur de 

använder sig av platser och artefakter i historieundervisningen och vad de ser för 

möjligheter respektive hinder med en sådan undervisning.  

 

Frågeställningar   

Syften med studien kommer uppfyllas genom att följande frågor besvaras:  

 

Vilka fysiska lärmiljöer och artefakter använder sig verksamma lärare av i sin 

historieundervisning?  

 

Vilka erfarenheter med att använda olika fysiska lärmiljöer och artefakter i 

historieundervisningen beskriver de verksamma lärarna?  

 

Inledning av samtalet:  

Berätta för respondenten om syftet med intervjun, ta hjälp av ovanstående.   

 

Informera sedan respondenten om att jag i denna intervju kommer vi fokusera på:  

 

- Hur du undervisar/har undervisat i historia.  

- Dina erfarenheter av och tankar om att använda exempelvis studiebesök i 

undervisningen.  

- Hur du ser på användandet av historiska källor i undervisningen.  
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Tema 1: Tillgångar  
Finns det något museum på orten eller i närheten av skolan? / Har ni något 

samarbete med något museum etc. 

- Hur ofta besöks det? Hur används det? 

 

Finns det några fornlämningar på orten eller i närheten av skolan?  

- Hur ofta besöks dem? Är de användbara för historieundervisningen?  

 

Finns det ekonomiskt utrymme för att åka iväg på studiebesök etc. på skolan? 

- Ge exempel på studieresor som gjorts de senaste åren?  

 (Finns det utomstående personer som kommer och besöker skolan ibland och berättar om 

historia.) 

 

Tema 2: Lärmiljöer 
Används några av ovanstående i historieundervisningen? 

 

Hur planeras ett sådant besök? Vilka aktiviteter genomförs? Hur förbereds 

eleverna? Hur efterarbetar ni?  

- Försök få fram processen.  

 

Tema 3: Erfarenheter av lärmiljöer 
Upplever du att den undervisningen som sker i andra lärmiljöer erbjuder andra 

möjligheter än den som sker i klassrummet? 

-Är det samma elever som är aktiva i klassrummet som är aktiva om man går på 

museum/studiebesök/utemiljöer.  

- Kan eleverna visa på mer/andra kunskaper i en annan miljö? 

- Blir eleverna mer/mindre motiverade?  

- Tar eleverna till sig kunskapen bättre/sämre? 

 

Finns det några svårigheter med att bedriva undervisning på andra platser? 

Vad upplever du?  

- Vad är omständigt?  

- Är det mer/mindre effektivt? 

- Är det svårare att planera?  

- Är förflyttningar etc, ett problem?  

 

Vad tror du eleverna tycker om att bli undervisade i andra lärmiljöer? 

- Ser de det som undervisning? 

- Upplever de att de lär sig något?  
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Tema 4: Artefakter/Historiska källor 
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.”  

 

Hur skulle du förklara vad en historisk källa är? Ge gärna exempel.  

Beskrivs det endast som skriftliga? Kan ett föremål vara en historisk källa?  

 

Kan du några exempel på hur du jobbar med det?  

 

Vilka olika typer av källor använder ni er av när ni jobbar med det? 

-Används andra källor än skriftliga?  

 

Finns det andra typer av källor som du skulle vilja arbeta med? 

Vad hindrar dig? Vad finns det för svårigheter?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


