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Abstract 

Experiment och inlärning - experiment som metod för inlärningsstudier 
(Experiments and learning – experiments as a method for studying learning) 

 

Humans are curious beings. We investigate and explore. We experiment and learn from them. But that 

process of learning is not very easy to study. Each person learns in different ways. The verbal part of 

learning is just one piece of the puzzle. The process of learning happens in many other ways, which 

makes is hard to study (especially in the past). The aim for this thesis is to examine whether experiment 

could be a tool to use in that research. It also aims to see if cultural transmission theory could be a 

theoretical base to study learning processes. The thesis describes experiments as a method, the relations 

between theoretical and practical memory and how culture is usually transmitted. It also studies two 

examples of experiments that were carried out in order to study learning. The thesis discusses the result 

of the experiments separately and in connection to cultural transmission theory. It discusses the 

possibilities of experiments as a method and its relation to the process of learning. It also discusses the 

relevance of modern novices.  
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1. Inledning 

Människan är en nyfiken varelse. Hon undersöker saker. Hon experimenterar och lär sig genom 

sina experiment. Hon utvecklar tekniker och hon förbättrar tekniker allt eftersom hon lär sig. Den 

mänskliga förmågan att anpassa sig till olika situationer och klimat har gjort att hon spridit sig från 

tropiska områden till jordens alla hörn (Se Gräslund 1981). Något som bidrar till att vi fortsätter att 

dominera planeten är att vi inte behåller det vi lärt oss för oss själva utan vi för vidare det vi har lärt 

sig till nästa generation eller vår omgivning. Det gjorde även forntidens människor. Detta 

inkluderar alla de sociala regler som vi lär oss som små, alla redskapsrelaterade färdigheter och allt 

annat vi kan behöva för att klara oss. Inlärning är en process som sker på mer än det verbala planet, 

vilket komplicerar studier av inlärning. Det ligger sålunda en viss problematik i att studera 

inlärning i det förflutna. Dagens människa, och dagens arkeologer, kan inte fråga forntidens 

människa hur detta gick till. Frågan är om experiment skulle kunna ge en inblick i hur denna 

process har gått till. Uppsatsen som följer syftar till att försöka besvara den här frågan. 

1.1. Syfte  

Uppsatsen grundar sig, liksom min magisteruppsats, i ett intresse kring hantverk. Den grundar sig 

också i en nyfikenhet kring överföring av kultur mellan människor. Mina tidigare erfarenheter av 

inlärningsprocesser gjorde mig fortsatt intresserad (Se Andersson 2012). En diskussion om ämne 

med min handledare förde mig in på forskningsområdet kulturell transmission i relation till 

inlärning, något som inte är alldeles enkelt att studera. Experiment som en potentiell metod för 

studier av inlärning kom upp. 

Uppsatsen kommer att behandla olika aspekter kring hantverk och hur det lärs in i syfte att ge en 

bild av hur inlärning går till. Två exempel på hur detta tidigare har studerats via experiment 

kommer att studeras. Med dessa exempel som bakgrund kommer uppsatsen att diskutera och 

teoretisera kring om experiment som en metod för att studera hur ett hantverk lärs in. Uppsatsens 

omfång och svårigheten att hitta exempel gör att det ena exemplet kommer att utgöras av en 

avhandling och det andra av min egen kandidatuppsats. Båda innehåller experiment med fokus på 

att inlärningen av ett hantverk. 

1.2. Problematisering och frågeställning 

Det är inte alldeles enkelt att studera kulturell transmission i arkeologiskt material. De processer 

som kulturell transmissionsteori studerar är normalt processer som tar lång tid. I sin artikel om 

kulturell transmission och arkeologiskt material visar däremot Eerkens & Lipo (2007:254–260) hur 

det med fokus på olika arkeologiska aspekter går att koppla ihop materialet med de tre 

komponenter som påverkar kvalitén på transmissionen, så som stil (innehåll), gruppstorlek 

(sammanhang) och rituellt beteende (sändnings- och mottagningssätt). Eerkens et al menar att det 

är just tack vare arkeologins långa tidsperspektiv, att den studerar materiella spår av mänsklig 

aktivitet samt det faktum att materiell kultur förs vidare genom kulturella kanaler som arkeologin är 

speciellt kapabel till att studera kulturella överföringsprocesser. De menar också att för arkeologin 

handlar det inte om att rekonstruera sändningstillfällen utan att se hur innehåll, kontext och 
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sändnings och mottagningssätt påverkar informationen och därmed det arkeologiska materialet 

(Eerkens et al 2014:1128–1130). Frågan är hur en studie av inlärningstillfället skulle se ut och om 

det går att studera. En väg skulle kunna vara att designa ett experiment som studerar just 

överföringstillfällen och tekniker i en lärare-elev-situation. Men är det en bra metod? För att 

avgränsa och fokusera området kommer därför huvudfrågeställningen vara som följer: 

 Hur kan experiment bidra till att förstå läroprocesser? 

Underfrågeställning: 

 Kan kulturell transmissionsteori vara en teoretisk grund för att förstå läroprocesser? 

1.3. Metod 

Metoden kommer att bestå av litteraturstudier av olika ämnen däribland kulturell transmission, 

inlärning och experiment. Uppsatsen kommer även att studera ett exempel på studier av inlärning 

och sättas i relation till det inlärningsexperiment jag gjorde för min kandidatuppsats. Exemplet 

kommer från Lotte Eigelands avhandling där hon designat en serie experiment för att studera just 

inlärning. Detta kommer sedan att användas som bakgrund för att diskutera huruvida experiment 

kan belysa skillnader i det arkeologiska materialet. Det experiment som designades för min 

kandidatuppsats kommer att användas som exempel för att utvidga diskussionen något. Även 

begreppet Chaîne Opératoire, att studera hantverksprocessens handlingskedja, kommer att 

behandlas (se 2.4 Chaîne Opératoire för närmare definition). 

1.4. Avgränsning  

Då uppsatsen endast är på 15 hp kommer den att vara mer avgränsad än en masteruppsats. Ett 

teoretiskt inriktat ämne kan dessutom breda ut sig i flera riktningar. Jag kommer att begränsa mig 

till två exempel med vissa reflektioner från mitt eget experiment. Jag kommer även att ge en 

övergripande bild av kulturell transmissionsteori, experiment som metod samt Chaîne Opératoire 

för att sedan relatera detta till inlärning som process och möjligheten att se det i arkeologiskt 

material. 

1.5. Källmaterial 

Det ena exemplet jag kommer att använda mig av är från Lotte Eigelands avhandling från 2014. 

Eigeland designade ett experiment där hon bland annat studerade effektiviteten och karakteristika 

av olika inlärningstekniker i samband med stenteknologi och hur detta kommer till uttryck i 

arkeologiskt material. 

Därefter kommer jag att sätta detta i samband med det inlärningsexperiment som jag gjorde för min 

kandidatuppsats. Experimentet syftade till att studera inlärning av benhantverk och eventuella 

svårigheter vad gäller handlag och förståelse. 

1.6. Källkritik  

Experiment som källa till kunskap har sina fördelar och nackdelar. Den allra största fördelen i mina 

ögon är att det går att testa sin teori i praktiken (i detta fall kopplingen mellan handling och 

materiella spår) och därmed bekräfta en korrekt hypotes eller utesluta en felaktig sådan. Det finns 

däremot nackdelar. 
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Ett experimentellt arbetssätt är sällan ett exakt återskapande av en förfluten handling. Det kan vara 

svårt att återskapa specifika parametrar och variabler kan vara ytterst personliga. Däremot kan 

forskaren försöka replikera det som studien gäller (framförallt i en hantverksaspekt) utifrån det 

material som finns, både vad gäller fysiska råmaterial och de fynd som hittats. Likaså kan 

tillförlitligheten i ett experiment ifrågasättas, inte minst beroende på försökspersonens kunskaper. 

Mathieu (2002:8) talar däremot om tre metoder för att säkerställa ett tillförlitligt resultat: 

1. Användningen av ett material som är kontextuellt korrekt 

2. Att experimentets resultat går att bekräfta genom upprepning 

3. Så många konstanter som möjligt används 

Det kan även finnas mer än en lösning på ett experimentellt problem, något som inte går att 

motverka (Se Petterson och Narmo 2004:22). I min kandidatuppsats (Andersson 2012) skrev jag att 

det i grunden handlar om vad målsättningen med experimentet är och vilken bild av kunskap 

forskaren i fråga har. Det som kallas positivistiska data, och som ofta betecknas som något 

eftersträvansvärt, är egentligen inte hårddata. De har sin grund i en tolkning. Det kan röra sig om 

något så enkelt som synintryck där en person identifierar ett föremål som en bil och inte som en 

katt, vilket i sin tur har sin grund i den kulturella kunskapen om att en bil ser ut på ett visst vis och 

en katt på ett annat vis (Thurén 2007:58). Varje dag gör människor tolkningar i sitt vardagsliv, vare 

sig man vill det eller ej. Arkeologin är en vetenskap som i sin natur är beroende av tolkningar, på 

ett annat vis än naturvetenskapen som vill ha “rätt“ svar. Arkeologin kan inte ge “rätt“ svar, utan en 

tolkning. För utan en tolkning skulle ett fyndföremål vara livlöst. Det kompletterar den där 

samlingen av adjektiv och mått som vi tar fram. I fallet hantverk är det, i min mening, en viss 

skillnad på att prata om ett råmaterial teoretiskt och att ha arbetat med det. Experimentell arkeologi 

i synnerhet ger en möjlighet att komma närmare råmaterialet, att faktiskt känna på det och utforska 

det och på så vis bygga upp en helt annan förståelse som inte går att läsa sig till. Den förståelsen 

blir ytterst aktuell när det rör sig om ett hantverk (Se även Clarkson & Shipton 2015:157–159). Ett 

experiment kan också ge insikt i en tillverkningsprocess där endast slutprodukten finns att tillgå, 

alltså fyndet (Shillito et al 2015:1). Outram (2008:2) påpekar också att det inte heller rör sig om en 

rekonstruktion i ordets rätta bemärkelse, då ett experiment till viss del alltid är hypotetiskt och 

måste testas. Om det inte var hypotetiskt, fortsätter Outram, så skulle det inte finnas någon poäng 

med att göra det. Genom att testa hypotesen det går det att rensa och få fram en mer koncentrerad 

och förfinad hypotes (Se Meylan 2013:173, Outram 2008:2). Däremot kan inget ensamt experiment 

sägas ta hänsyn till alla aspekter (Ferguson 2010:20), något som bör beaktas i tolkningar.  
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Figur 1 Schematisk framställning av Cavalli-Sforzas modell över 
kulturell transmission. (Efter Cavalli-Sforza 1986:851. Översättning 
av författaren) 

2. Teori och Bakgrund 

Experimentell arkeologi handlar om att förstå mänskliga handlingar i förgången tid inom ett 

vetenskapligt ramverk (Jolie & McBrinn 2010:154) Experimentell arkeologi syftar också till att 

simulera processer. Experiment i sig är en mer handgriplig metod där man studerar ett föremål som 

något mer än ett föremål eller resultat. Det inkluderar även hur föremålet tillverkats, något som blir 

ytterst relevant i det här fallet. Dessutom finns ofta en specialist som lär ut ett hantverk med i 

processen. På detta sätt är experiment också ett slags återskapande av den forntida lärandeprocessen 

och uppbyggandet av ett know-how (se 2.2.1 Minnet och kroppen för definition). Ett experiment ger 

alltså en överblick över hela processen, inte bara dess enskilda delar eller resultat. För att förstå och 

ge perspektiv på kunskapsprocessen vill jag här börja med en diskussion om inlärning och 

överföring av kunskap. 

2.1. Vad är Cultural Transmission Theory? 

Ett begrepp som ofta kopplas till 

experimentell forskning inom arkeologi är 

Cultural Transmission Theory.  

Kultur är ett fenomen som skapas och 

omskapas och förändras efter tidens gång 

genom förändring i samband med lärande 

och överföring av kulturtraditioner. 

Arkeologi liksom antropologi har sedan sin 

tillblivelse teoretiserat och diskuterat hur 

denna process går till, en fråga som blir 

ytterst intressant när det gäller inlärning är 

hur kulturen reproduceras.  

 

Cultural Transmission Theory är ett 

begrepp som härrör från antropologin och 

det kretsar kring de processer som orsakar 

förändringar, likheter och relationer i ett 

material i samband med överföring av 

kunskap(Eerkens & Lipo 2007:240). 

Formella modeller definierades för ca 30 år 

sedan av antropologer (Eerkens & Lipo 

2007:239). De modeller som finns idag har 

sin grund i darwinistisk evolutionsteori 

(Eerkens & Lipo 2007:241). Biologisk 

selektion inkluderas ofta i modeller för 

kulturell transmission, men grunden för 

modellen ligger i att de likheter och 

skillnader som artefakter uppvisar kan förklaras genom utbyten av information samt att dessa 

utbyten inte behöver ha en genetisk koppling (Eerkens & Lipo 2007:240, Eerkens et al 2014:1127–

1128). Biologisk information förs vidare via gener i strikta mönster medan kulturell information 
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(som är mer flexibel) inte nödvändigtvis förs vidare från en genetisk generation till nästa (Cavalli-

Sforza 1986:850–851, Manninen 2014:22) vilket gör kulturell transmission till ett väldigt komplext 

fenomen (Manninen 2014:22). Enligt den modell som Cavalli-Sforza (1989:851) satt upp kan den 

kulturella informationen spridas mellan individer som inte är släkt men också via socialt tryck. 

Informationen förs även vidare från en lärare till en elev (en till många) och mellan elever 

(horisontellt) (Cavalli-Sforza 1986:851, se även figur 1), det rör sig om social inlärning snarare än 

genetisk (Eerkens & Lipo 2007:242). Kulturell transmission handlar inte heller om något instinktivt 

utan en aktiv handling/överföring (Eerkens et al 2014:1132). Informationen förs vidare via 

observation, tal, skrift eller tecken (Apel 2007:9). Hur dessa överföringssystem sitter ihop är 

individuellt (Eerkens et al. 2014:1128). Information som reproduceras kulturellt kan däremot 

utvecklas och förändras mycket fortare än biologisk information (Eerkens & Lipo 2007:243). 

Sändningsvägarna kan dock drastiskt förändra hur informationen utvecklas (Eerkens & Lipo 

2007:251). 

 

Kultur kan alltså förstås som ett nedärvningssystem, där kulturen är ett sätt att anpassa sig till sin 

omgivande miljö. Kulturen förs via sociala vägar vidare till nästa generation (Manninen 2014:18). 

Det som skiljer kulturell transmission från genetisk transmission är dels att informationen kan 

överföras inom samma “generation“ men också att informationen kan skickas vidare i långa 

transmissionskedjor under mycket lång tid (Manninen 2014:21). Den kulturella informationen kan 

dessutom utvecklas i en snabbare takt än den genetiska informationen. Kultur, vilket inte är samma 

sak som ett beteende, kan i sin tur resultera i bland annat fysiska artefakter. Beteenden är istället ett 

resultat av kulturella faktorer och miljömässiga faktorer (Manninen 2014:21). Likaså finns det 

kulturella variationer där människor i liknande miljöer utför samma uppgift på olika vis (Manninen 

2014:22). Kulturell transmission är ett komplext fenomen vars ramverk även kan inkludera frågor 

kring sociala processer som påverkar informationsflödet och får informationen att förändras 

exempelvis genus, makt och klass (Eerkens & Lipo 2007:253). Genom att studera kulturell 

transmission kan man alltså studera hur kulturell information utvecklas förändras men också hur 

det reproduceras, vilket blir ytterst aktuellt när man talar om hantverk. 

2.1.1 Kulturell transmission, inlärning och felaktigheter  

Kulturell transmission bygger som visats på replikering av tidigare information. Replikeringen 

bygger också på att man förstår varandra. Hur väl något överförs eller sänds från en generation eller 

individ till nästa generation eller individ beror på många olika saker, att man har en liknande 

uppfattning om världen (på engelska worldview) omkring sig underlättar (Eerkens & Lipo 

2007:244–245). Ibland sker förändringar under överföringen. Det kan röra sig om 

kommunikationsfel eller olika grader mottaglighet hos olika människor. Alla människor har olika 

filter, biologiska som inlärda, för hur de uppfattar information men även kroppsliga begränsningar 

(Eerkens & Lipo 2007:264) vilket då kan försvåra eller underlätta upptagning och utbyte av 

information. Den kulturella överföringsprocessen som beskrivs inom kulturell transmissionsteori 

innehåller tre grundkomponenter, vilka alla har en inverkan på huruvida informationen skickas på 

ett felfritt vis: innehåll, kontext, och sändnings- och mottagningssätt (eng. mode), (Eerkens & 

Lipo2007:247). Nedan följer en redogörelse för dessa komponenter. 

o Innehåll 

Med detta menas den information som sänds mellan individer, s.k. kulturell information. Ju mer 

innehållsrik information, desto längre tid tar det att skicka vidare informationen utan felaktigheter. 

Detta kan även utgöra ett problem när man letar efter kopieringsfel, då en mer komplex information 

gärna sänds vidare felaktigt. Även formen för sändningen påverkar d.v.s. om informationen sänds 

via tal, skrift, eller visuellt (Eerkens et al 2014:1130). Komplex information som till exempel 

skickas via skrift har en lägre grad av felaktighet (Eerkens & Lipo 2007:247). Hur ofta 

informationen upprepas har också en inverkan (Eerkens & Lipo 2007:248). Repetition och övning 



11 
 

ger färdighet med andra ord (Eerkens och Lipo 2007:248). Även strukturen spelar roll. Ibland 

återges inte sådant som anses som så kallad “allmänkunskap“, vilket förändrar strukturen som 

helhet och vad som då återges (Eerkens & Lipo 2007:248). 

o Kontext 

Med kontext menas den omgivning som själva sändningsprocessen sker i. Detta kan i sin tur 

underlätta sändningen eller ändra informationens innehåll. En respekterad person kan således 

förmedla information som får fäste, medan information som ges t.ex. i en bullrig miljö utan 

auktoritetspersoner inte fastnar lika lätt (Eerkens & Lipo 2007:249). Barth visade exempelvis på 

hur information som förmedlats en gång under en sen natt, och med en hemlighetsfull och mystisk 

aura omkring sig, tenderade till att ha en högre grad av felaktighet. Den sociala kontexten spelar 

även roll för hur språk och dialekter tas upp, framförallt vad gäller vad som är önskvärt (Se Eerkens 

& Lipo 2007:249).  

o Sändnings- och mottagningssätt 

Med sändnings- och mottagningssätt menas hur människor sänder och tar emot information. 

Människor har dessutom olika regler, vilka är många gånger är kulturellt bundna, som styr hur de 

tar emot information. Hur informationen sänds är avhängigt av antalet människor som är 

inblandade, i vilken riktning informationen sänds (Se Figur 1 för modell över 

transmissionsriktningar), vilka föreställningar som finns kring hur information ska tas emot samt 

hur informationen är “förpackad“ (Eerkens & Lipo 2007:250). Antalet människor som är 

inblandade kan tillsammans med riktningen för informationsflödet påverka hur snabbt 

informationen förändras men även hur sedvänjor varierar på ett individuellt som socialt plan 

(Eerkens & Lipo 2007:251). I sändningen alternativt mottagandet kan informationen modifieras 

(Eerkens et al 2014:1130). Människors föreställningar om information och deras beslut om 

huruvida de vill ta emot informationen spelar en roll i hur framgångsrik överföringen blir. Besluten 

kan i sin tur vara påverkade av saker som prestige och hur kostsamt det är att samla informationen 

(Eerkens & Lipo 2007:251, Manninen 2014:21). Även informationens “paketering“ har en roll. En 

keramiker kan göra en kruka och därmed kopiera både form och konstruktionsmetod. Det 

sistnämnda “liftar“ då på informationen om form (Eerkens & Lipo 2007:252). Hur informationen 

förs vidare kan även orsaka en permanent förlust av teknologi (Manninen 2014:21–22).  

2.1.2 Darwinism 

Det bör nämnas att det finns två inriktningar eller grupperingar i den teoretiska diskussionen om 

hantverk i förhistorisk tid. Inom skandinavisk arkeologi har det på senare år lyfts tankar kring detta 

(Se bl.a. Snekkestad 2011 och Fahlander 2011 för utförligare exempel på diskussionen). Den ena 

gruppen utgörs av forskare som förespråkar en mer evolutionistisk inriktad teori. Här betonar man 

de biologiska aspekterna av mänskligheten och en teoribildning som lägger vikten på att 

förändringar har sin grund i en evolutionär process där det som inte fungerar förkastas, man talar 

om maximering och förklarar förändringar med paralleller till processer och liknande i Darwins 

utvecklingslära (Snekkestad 2011:156). Forskare som förespråkar den evolutionistisk inriktade 

teorin menar är att de funktionella förändringar som finns i kulturella karaktärsdrag eller 

egenskaper blivit till av samma orsaker som naturligt urval inom biologin, förändringar händer bara 

när en funktionell förbättring inkorporeras i kulturen. Neutrala och stilistiska karaktärsdrag 

kommer från de processer som finns inom kulturell transmission. Utöver denna grundsyn finns 

flera “underinriktningar“ som utvecklat detta synsätt på olika vis (Preucel och Mrozowski 2010:7-

9, 133). Just hantverk förs vidare genom “handlingsrecept“, en uppsättning av handlingar som 

producerar ett visst redskap på ett kulturellt specifikt vis. I ett skriftsamhälle skulle den 

informationen föras vidare via text medan ett skriftlöst samhälle har de inbäddade i regler, tabun 

och myter (Apel och Darmark 2007:53). Apel & Darmark menar bland annat att kultur visserligen 

spelat en roll för människans framgång vad gäller anpassning, men att hon ändå är bunden av sina 
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biologiska förutsättningar (Apel & Darmark 2009:16). Apel och Darmark påpekar också bland 

annat att den mänskliga kroppen är en biologisk realitet som forskaren inte kan ignorera samt att 

människans sinne jobbar tillsammans med kroppen (Nilson Stutz 2011:36). 

 

Den andra gruppen motsätter sig de mer evolutionistiskt inriktade förklaringsmodellerna med dess 

vikt på biologi och evolution. Här menar man istället att den evolutionistiska utvecklingsprocess 

som darwinisterna förespråkar inte går att applicera i denna situation. Pauketat (2010:139) 

kritiserar synen på teknologi där icke-funktionella karaktärsdrag får stå tillbaka för de funktionella. 

Fahlander (2011) påpekar också att arkeologiskt material inte är komplett och att förändringar sker 

av så många olika orsaker. Ibland är det misstagen och undantagen som bevaras snarare än 

resultatet av det korrekta förfarandet (Fahlander 2011:168). Nilson Stutz hävdar även att man har 

missat att inbegripa icke-fysiska processer (Nilson Stutz 2011:37). 

2.1.3 Sammanfattning i korta drag 

Kultur kan förstås som ett resultat av ett fortlöpande nedärvningssystem där kulturen är ett sätt att 

anpassa sig till sin omgivning. Alltså, kulturell transmission handlar om hur kulturell information 

överförs från en generation till nästa. Denna överföring kan göras på flera olika vis (Se Figur 1) 

men huruvida överföringen blir korrekt har att göra med innehållet, kontexten och hur 

informationen sänds eller tas emot. Exempelvis kan komplicerad information i en bullrig miljö lätt 

bli fel. Innehåll, kontext och sändnings- och mottagningssätt spelar också in men även huruvida 

informationen upprepas eller inte. Det som forskare vill studera genom kulturell transmission är hur 

kulturell information inhämtas och replikeras och vad detta kan få för följder i ett samhälle eller en 

teknologisk tradition. Kulturell transmissionsteori kan ses som ett strukturellt ramverk som kan 

inkludera frågor kring fysiska artefakter likväl som sociala processer som orsakar förändringar i 

överföringen av information. 

2.2 Inlärning och lärosituationen 

En annan faktor som väger in i överförningsprocessen är inlärningssituationen. Inlärning i sig självt 

blir även det aktuellt och då framförallt hur det relaterar till resultatet av ett hantverk. Olika typer 

av minne och situationens förutsättningar kan spela en roll i hur resultatet blir. 

2.2.1 Minne och kroppen 

Kroppen och sinnet minns på olika sätt. Jaques Pelegrin delar in det mänskliga långtidsminnet i två 

delar, “connaisance“ eller semantiskt minne (ibland kallat kunskap) och “savoir-faires“ eller 

“know-how” (ibland kallat handlag). Det semantiska minnet, som är en del av det deklarativa minnet, 

lagrar olika former av teoretisk information (Apel 2006:166, Apel 2007:8, Dugstad 2010:66). I 

hantverkssammanhang handlar det om saker som fysiska former, material och vilket resultat en viss 

handling förväntas få. Det rör sig alltså om en typ kunskap som inhämtas från en källa utanför den 

egna kroppen (Dugstad 2010:66, Apel 2007:8). Det är denna information som sprids mellan 

människor, så som mellan lärare och elev eller förälder till barn (Apel & Darmark 2007:37). Know-

how hanterar både motoriska och mentala aspekter som utvecklas genom övning och praktisk 

erfarenhet. Den mentala aspekten kretsar kring planering av sitt föremål, att kunna föreställa sig 

den slutliga formen men också tänka ut vilka handlingar som behövs för att nå det slutresultat man 

önskar. Den motoriska aspekten kretsar istället kring förmågan att utföra dessa handlingar och hur 

väl dessa stämmer överens med det önskade resultatet (Dugstad 2010:66), alltså muskelminne. Den 

motoriska aspekten är intimt sammankopplat med kroppens rörelser och är följaktligen inte något 

som uppstår av sig självt utan kräver praktisk övning (Apel 2006:166, Dugstad 2010:66). Här rör 

det sig om en kunskap som existerar i den egna kroppen (Apel 2007:8). 
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Olika kroppar har alltså olika grad av muskelminne, eller know-how. Men know-how som helhet 

behöver det semantiska minnet för att kunna utvecklas (Dugstad 2010:66). Teoretisk kunskap, det 

semantiska minnet, och know-how interagerar med varandra (Bamforth & Finlay 2008:3). Det 

teoretiska kunnandet, det som aktiverar det semantiska minnet, behöver alltså läras in för att man 

sedan ska öva på att kunna föremålet samt investera tid i att verkligen bemästra det (Se Apel 

2007:13, Shennan & Steele 1999:374f). När det gäller hantverk brukar ett visst handlingsmönster 

läras ut. Detta förs vidare från lärare till elev vid inlärning av ett hantverk (Apel 2007:6, 8). 

Däremot kan en elev, som saknar lärarens långa praktiska erfarenhet, inte ha samma grad av know-

how som läraren och därmed inte förväntas uppnå samma resultat som läraren. Läraren besitter ett 

know-how som är ett resultat av långvarig träning av det specifika hantverket (Apel 2007:8). Den 

som instruerar kan alltså ha ett försprång på flera år. Men under läroprocessen så tar eleven sig 

igenom olika stadier av inlärning som resulterar i att eleven klarar sig själv (Bamforth & Finlay 

2008:16). En lärare kan alltså minska bortfall av information i överföringsprocessen och underlätta 

inlärningen (Se Andersson 2012:21). I Bilaga 1 beskrivs ett exempel på hur informationsbortfall 

kan fungera. Utifrån det exemplet kan man se att en form som finns i det så kallade “allmänna 

medvetandet“ lättare förs vidare till nästa generation. Så förkunskaper har en viss betydelse för 

resultatet. Däremot behöver man inte nödvändigtvis lära sig stegen i den ordning de kommer att 

utföras i föremålstillverkningen, utan i den ordning som behövs för att bemästra själva rörelsen i 

sig. Även Pelegrin rekommenderade att öva på att inom flintsmide bemästra en typ av slag innan 

man gick över till nästa, för att på så vis bemästra små delar innan man konstruerar den stora 

kedjan av handlingar (Olausson 2008:43). Detta sätt att lära ut, att bygga upp elevens förmågor 

gradvis, kallas scaffolding (Tehrani & Riede 2008:320). Olausson (2008:41) menar dock att det 

även krävs en medfödd talang (eng. inherent ability) och lång övning för att nå den högsta graden 

av expertis. Övning kan emellertid göra att hastigheten i utförandet ökar (Olausson 2008:40). 

2.2.2 Lärosituationen  

Läraren och elevens fysiska kroppar och deras mer eller mindre större grad av förkunskaper spelar 

in i överföringen av information. Undervisning sker på många olika vis, det kan röra sig om att 

härma det man ser eller lyssna på en lärare (Se bl.a. d’Errico & Banks 2015 och Tehrani & Riede 

2008). Det kan också vara olika varianter däremellan, med eller utan fysisk kontakt, och i både 

spatiala, sociala och tidsbestämda dimensioner (Se d’Errico & Banks 2015). Vad är då 

undervisning i sin kärna? Krävs något av situationen i sig för att inlärningen och överföringen av 

information ska fungera felfritt? Behövs en från lärarens sida aktiv undervisning (alltså en 

samspelande och interagerande undervisning) för att föra över kunskapen? 

Enligt Tehrani & Riede (2008:319) sker undervisning när en individ modifierar sitt beteende i syfte 

att lära ut. Det förutsätter alltså en lärare och en elev, eller en sändare och mottagare, för att en 

överföring av information ska kunna ske. Men det finns fler faktorer som påverkar en felfri 

överföring. Bourdieu (1997:118–119) menar att mottagaren av informationen, alltså eleven, inte är 

något som skapas av den pedagogiska situationen mottagaren är i. Det krävs en relation mellan 

läraren och eleven som baseras på auktoritet och tilltro. Det handlar om en situation som är legitim, 

alltså en situation som kräver en sändare som är erkänd av gruppen och som förstått systemets 

underförstådda lagar. Eleven behöver vara redo att ta emot och tro på det som sägs samt vara 

erkänd av läraren. Föräldrarna ska också erkänna läraren. Bourdieu lägger även till att ett 

gemensamt språk är en av grundstenarna för att en lärosituation ska fungera. Bamforth och Finlay 

(2008:10–11) menar att, till skillnad från tidigare studier som gjorts, så ingår en viss grad av 

“undervisning“ (eng. teaching) i inlärningen av ett hantverk. De ger exempel på hur keramiker 

skapar ett mönster för det lärande barnet att följa och att även om en individ kan experimentera, så 

finns den aktiva undervisningen närvarande (Bamforth & Finlay 2008:10). De påtalar också studier 

som inkluderar en aktiv form av undervisning med en lärare som ofta interagerar på många olika 

sätt med sin elev. Interaktionens (eller undervisningens), exakta form kan variera (Olausson 

2008:37) och behöver inte nödvändigtvis enbart vara verbal (Se Tehrani & Riede 2008:319–320). 
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Men lärarens sätt att interagera med sin elev spelar roll för elevens potential att lära sig (eng. 

learning potential). Hur väl eleven lär sig något kan i vissa fall ha att göra med fallenhet, vilket ger 

en motivation att öva mer (Se Olausson 2008:37). Tehrani & Riede (2008:318–320) betonar också 

betydelsen av aktiv undervisning, vilket innebär att läraren investerar tid i att interagera med sin 

elev. De påpekar att om man endast använde inlärningsmetoder som inte inkluderade någon form 

av aktiv undervisning så skulle det inom ett par generationer förväntas ett starkt bortfall av kulturell 

information, till följd av minnen som sviktar, fel i kopieringen och skillnader mellan individers 

förmågor (Tehrani & Riede 2008:318). Detta ter sig i mina ögon inte alldeles otroligt då en lärares 

verbala instruktioner, en lärares korrigeringar och möjligheten att fråga underlättar inlärningen 

(något jag vet av egen erfarenhet av hantverksundervisning av olika slag). d’Errico & Banks 

(2015:8) tror inte att endast verbala instruktioner räcker för att bibehålla en kultur. När det gäller 

komplicerade hantverk (exempelvis vävning) krävs någon form av pedagogik för en så felfri 

överföring som möjligt (Tehrani & Riede 2008:325). En lärare som finns närvarande kan korrigera 

“fel“ av olika slag (både tekniska och kulturella sådana). Tehrani & Riede (2008:325) menar också 

att en lärare kan leda eleven till en kunskapsnivå som är svår att uppnå på egen hand. 

Med andra ord, en lärare som interagerar med sin elev och som eleven erkänner som en auktoritet 

på ämnet ser till att överföra sin kunskap och sin kulturella information på ett korrekt vis. Det gör 

att informationsbortfallet minskar och eleven lär sig det den ska lära sig. Däremot kan en viss grad 

av fallenhet påverka om eleven uppnår den allra högsta graden av expertis. Då uppsatsens ämne 

kretsar kring att hitta inlärningen av ett hantverk och inte expertisen i det lämnar jag det ämnet till 

ett annat tillfälle. 

2.2.3 Kort sammanfattning 

Hantverk är något som kräver teoretisk kunskap, vilket är lättast att tillskansa sig med en lärare 

tillgänglig. En lärare kan också minska bortfallet av information, framförallt genom att läraren 

aktivt undervisar och korrigerar sin elev, vilken i sin tur accepterar informationen från lärarens 

erkända auktoritet. En lärares erfarenhet underlättar för eleven, då läraren har gjort upptäckter och 

hittat lösningar på tidigare problem som eleven kan dra nytta av. Själva undervisningen i sig kan 

ske på flera olika vis, med olika grad av icke-verbala, verbala eller fysiska element. 

Men det krävs även know-how, den finmotoriska förmågan och erfarenheten som övas upp enbart 

genom att utföra ett hantverk. Man kan i princip ha all teoretisk kunskap man behöver, men saknar 

man den praktiska erfarenheten som blir det svårt att faktiskt utföra hantverket. Det är know-how i 

interaktion med det semantiska minnet som gör det möjlig att verkligen bemästra ett hantverk. 

Däremot behöver man inte lära sig alla “steg“ i en tillverkningsprocess i “rätt“ ordning, utan man 

kan lära sig steg successivt i en ordning som gör att man behärskar varje involverad rörelse innan 

man ger sig på nästa. I slutändan kan man sedan sätta ihop rörelserna till en handlingsordning som 

producerar ett föremål. 

2.3 Experimentell arkeologi 

Vad har då experiment med saken att göra? 

Experiment har som nämnts tidigare en potential att utföra en teori i praktiken, det kan röra sig om 

tekniker kring keramiktillverkning och matlagning i keramikkärl till att titta på organiska föremål 

eller studera tillverkning av stenföremål (Se bl.a. Ferguson 2010). Metodens praktiska betoning gör 

att det är en metod som i mina ögon lämpar sig för att studera vad som händer när en människa lär 

sig ett hantverk och framförallt vad hon lämnar efter sig, vilket är i högsta grad aktuellt för 

uppsatsens problemställning. Med andra ord kan man studera hur en inlärningsprocess går till, vad 

det blir för rester (alltså vad processen lämnar efter sig rent fysiskt), vad som skiljer en novis från en 

expert o.s.v. Ett experiment skulle kunna designas för att porträttera en situation i ett skriftlöst 
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samhälle, där informationen behöver överföras korrekt för att det man tillverkar ska se ut som det 

gjort tidigare. Det rör sig, som tidigare nämnts, bland annat om myter, tabun och uppföranderegler 

som ska föras vidare (Apel och Darmark 2007:53) men det är även hantverkskunskap som ska föras 

vidare. Detta är i sin tur relaterat till repetition men framförallt en inlärningsmetod som ger ett 

felfritt resultat. Däremot måste man ta hänsyn till att de människor som utför experimenten oftast 

inte har samma erfarenhet av att använda och tillverka de föremål som experimentet studerar (Marsh 

& Ferguson 2010:5). Outram (2008:3-4) påpekar att det kan krävas erfarenhet (eng. experience) för 

att göra experiment. Man bör dock, enligt Outram, göra en åtskillnad mellan upplevelseaktiviteter 

(experiental) och experimentella aktiviteter då det rör sig om två olika typer av aktiviteter med olika 

syften (Outram 2008:4). Ett exempel på hur man kan motverka avsaknaden av erfarenhet 

demonstrerades av Raymond Mauldin 1993 när han lät en boliviansk kvinna, som var mer bekant 

med “ground stone tools” än Raymond själv, vara den som utförde den praktiska delen av 

experimentet (Marsh & Ferguson 2010:5). Likaså kan man göra en upprepning (Se Harry 2010). 

Alltså, ett experiment som designas korrekt kan simulera en lärosituation och därmed ge ett resultat 

som går att jämföra med ett arkeologiskt material. 

2.4 Chaîne Opératoire 

Ett annat begrepp som blir aktuellt är Chaîne Opératoire (ungefärlig översättning: procedurkedjan), 

något som är vanligt inom studier av stenteknologi. Konceptet bakom begreppet skapades av A. 

Leroi-Gourhan. Det används för att beteckna alla “steg“ eller processer som sker i ett verktygs 

livslängd, från anskaffandet av råmaterial till att ett verktyg kasseras. Genom att studera Chaîne 

Opératoire kan forskaren placera in ett föremål i ett specifikt skede och på så vis placera in det i ett 

sammanhang men också skapa en struktur över de processer som aktiveras när ett verktyg tillverkas 

(Inizian et al 1999:14, Tehrani & Riede 2008:322). En liknande idé inom fransk etnologi 

utvecklades till en skola som inkluderar “kulturell teknologi“, där man menar att alla tekniska data 

har en kulturell eller social dimension (Inizian et al 1999:14). Tehrani & Riede (2008:322) menar 

också att man med hjälp av Chaîne Opératoire kan identifiera och separera egenskaper hos en 

artefakt som är relaterade till råmaterial, social och kulturell kontext och särarter hos ett föremål. 

Chaîne Opératoire är med andra ord ett sätt att kodifiera kulturella praktiker och se en 

handlingskedja. Konceptet har även börjat appliceras även på benhantverk (Se Andersson 2012 för 

exempel). 

2.5 Valda litteraturexempel 

Nedan beskrivs de litteraturexempel som kommer att studeras i uppsatsen. 

2.5.1 Maskinmennesket i Steinalderen - Endring og kontinuitet i steinteknologi fram mot 

neolitiseringen av Øst-Norge 

Lotte Eigelands avhandling är ett ytterst relevant exempel då den i sin experimentdel har 

experiment som är designade just för att studera spår av inlärning och olika utlärningsmetoder. 

Avhandlingen är en del i projektet “Struktur og historie“, ett projekt som syftar till att vidga de 

konventionella ramarna för stenåldersstudier där stenåldersliv reduceras till rent praktiska aspekter. 

Meningen är att överskrida dessa traditionella ramar och lyfta in sociala aspekter (Eigeland 

2014:11). Ambitionen är att berätta en förhistoria på det hon anser är arkeologins egna premisser. 

Hon vill fokusera på mer teknologiska aspekter och ge ett bidrag till en “teoretisk reorientering“ där 

forskning kring stenteknologi, som många gånger behandlar morfologiska aspekter, kan se 

processer utöver det fysiska resultatet (Eigeland 2014:13). Hon menar att formen på ett avslag 

bestäms av förloppet i den process som har skapat det (Eigeland 2014:29) och kan då kopplas till 
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den person som genomfört hantverket som en novis eller expert. 

Målsättningarna i avhandlingen handlar om att se över det redan existerande östnorska 

stenmaterialet från övergången till neolitikum (samt från Västnorge, Sydskandinavien och västra 

Sverige) och via ett antal experiment se hur man kan få ut mer information från det som uttrycks 

genom stenhantverket. Hon vill även diskutera den kunskap som idag finns om stenteknologi och 

visa hur sociala dimensioner kan bidra till en djupare förståelse. Hon introducerar ett begrepp som 

hon kallar för “Maskinmänniskan“ som hon använder för att illustrera de tankegångar som funnits 

om stenålderns människor som enkla människor, som drivs av sina biologiska behov i sina relativt 

okomplicerade liv. Det finns, enligt Eigeland, sociala dimensioner som man missar i tolkningen av 

stenåldersmänniskan som en “naturmänniska“. (Eigeland 2014:13–15). I sin avhandling skriver hon 

dock medvetet på ett “endimensionellt“ vis om människan för att “sette arkeologens begrensninger 

på spissen“ och skapa en känsla av mänsklig frånvaro (Eigeland 2014:16). 

Eigeland använder sig av fyra metoder i sin avhandling: sammanfogning av artefakter, moderna 

experiment, attributanalys och dynamisk-teknologiskklassifikation. Hon syftar till att använda 

resultaten från experimenten till att med hjälp av Chaîne Opératoire bland annat visa att redskap 

och avfall kan tillhöra samma Chaîne Opératoire-kedja (Eigeland 2014:34–38). I den teoretiska 

grunden för de experiment Eigeland gör har hon som sagt begreppet Chaîne Opératoire (Se Kap 2.4 

Chaîne Opératoire för beskrivning av begreppet) i syfte att koppla ett statiskt material till den som 

tillverkat materialet (Eigeland 2014:27). I sin avhandling utgår hon och ser över de fyra steg som 

finns i Chaîne Opératoire för stenproduktion: 

1. Råmaterialstrategi – inkluderar uppsökandet av råmaterial, transport, kvalité 

2. Produktion – processen med att förbereda kärnan, forma och modifiera den 

3. Användning – användning och underhåll 

4. Kassering/återanvändning – kassering eller återanvändning av föremålet. (Eigeland 2014:29–38) 

De experiment hon gör, vilket är ämnet för just detta arbete, behandlar olika slagtekniker, olika 

utlärningstekniker och hur dessa samverkar till ett visst fysiskt resultat materialet. De syftar även 

till att undersöka hur stensmeder med olika kunskapsnivå lämnar olika spår efter sig. 

2.5.2 Specialiserad eller allmänkunskap? – en experimentell studie av benhantverk under 

mesolitikum 

Min personliga erfarenhet av experiment började år 2012 när jag skrev jag min kandidatuppsats 

med titeln: Specialiserad eller hantverkskunskap? En experimentell studie av benhantverk under 

mesolitikum. Projektet grundade sig i en önskan att studera något annorlunda. Då sten är ett ganska 

vanlig ämne under stenåldern föll valet på ben. Under tidigare kurser hade ämnet experimentell 

arkeologi kommit upp, något som väckte ett intresse hos mig. Mitt intresse kring experimentell 

arkeologi och en väckt nyfikenhet kring lärande och specialisering ledde till ett experiment av egen 

design om just benhantverk. 

Arbetets teoretiska del kretsade kring hur kunskapen eventuellt kan ha förts vidare, om det 

möjligen går att urskilja olika kunskapsnivåer och om det fanns en viss fördelning mellan män och 

kvinnor i fråga om vem som gjorde vilka föremål. Huvudfrågeställningen handlade, som titeln 

antyder, om huruvida benföremålstillverkning tillverkades av en specialist eller om det kunde röra 

sig om allmänkunskap. Syftet och mitt mål var att se om hantverket är så pass komplicerat att det 

krävs en specialisering eller om det kunde vara en form av kunskap som fler hade. Jag ville helt 

enkelt se om det var svårt att lära in, både vad gäller de kroppsliga och de teoretiska aspekterna. 

Ämnen som Chaîne Opératoire, muskelminne kontra teoretiskt minne, jägarsamlarsamhällens 

sociala strukturer och kulturell transmission behandlades också. Jag relaterade även till teorier 

kring hur flintsmide fungerar och förs vidare. 

Den praktiska delen designades som en simulering av en inlärningssituation, med en lärare med 

långvarig erfarenhet av både flintsmide och benredskapstillverkning och mig själv, en total 
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nybörjare, som elev. Morten, som agerade lärare, har långvarig erfarenhet som flintssmed och 

tillverkare av benredskap. Experimentet utformades som en enda lång inlärningssession där Morten 

tillämpade en kombination av verbal och fysisk undervisning. Han visade handgripligt hur man 

gjorde en syl, en fiskekrok och en harpun från mesolitisk tid. Han började dock med att visa och 

förklara vilka redskap som används och vad de kallas. Sedan tillverkade han föremålen varje 

föremål ett i taget, med mig som intensivt studerande åskådare. Men under tillverkningsprocessen 

pratade han hela tiden, han pekade ut detaljer att notera, han förklarade vad han gjorde och varför 

han gjorde det. Han förklarade också vad som är “normalt“ tillvägagångssätt och varför han inte 

gjorde det, alltså varför han behövde ändra det. Under tiden ställde jag frågor, antecknade och 

fotograferade processen och ibland redskapen. Efter att han tillverkat en typ av föremål fick jag 

göra samma sak. Under tiden höll Morten ett närvarande öga på vad jag gjorde och kunde korrigera 

när jag gjorde fel eller stötte på problem. Han tillhandahöll också nya avslag när de gamlas egg 

blev slö, då jag själv saknar den praktiska kunskapen om att slå flinta. Jag kunde även fråga när jag 

inte förstod eller om råmaterialet uppförde sig underligt. Allt som allt höll vi på intensivt i två 

dagar (något som hade att göra med Mortens och mitt schema). När experimentet var klart 

fotodokumenterades alla föremål samt mättes. Eventuella skillnader noterades, både mätbara och 

rent formmässigt. Jag redovisade varje tillverkningssession där jag inkluderade vilka moment som 

ingick, vilka upptäckter jag gjorde om hur materialet uppför sig, hur teknikerna fungerade, om det 

var svårt och/eller krävde muskelstyrka och om eventuella handlingsordningar. 

I slutändan kom jag fram till att det inte var så svårt. Redan i slutet av första dagen märkte jag att 

jag började förstå principerna bakom. Det gick snabbt att lära sig grundprinciperna. En specialist är 

alltså inte nödvändig för att kunna göra ett användbart redskap. Men en lärare underlättar för en 

novis. Däremot tror jag (fortfarande) inte att det rör sig om längre sammanhängande tidsperioder då 

vissa moment belastar musklerna rejält. Snarare kan det ha rört sig om en aktivitet som fick ta den 

tid det tog och där man arbetade vid tillfällen som gavs (Se Andersson 2012). 
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3 Empiri 

3.1 Eigelands experiment 

Eigeland gör sina undersökningar utifrån olika kunskapsnivåer. Några syftar till att se spår av en 

erfaren stensmed, andra till att se spår av en oerfaren stensmed. De senare kombinerar en oerfaren 

med en viss utlärningsstil. Eigeland utgår från tre olika lärometoder: Stilasmetoden (eng. 

scaffolding), Prøv og feil och imitation (Eigeland 2014:179). 

 Stilasmetoden innebär att eleven får öva under nära översyn av en lärare. Läraren har en 

stöttande funktion och kan hjälpa till direkt när eleven inte förstår. Det här sättet att lära ut gör 

att kulturella drag förs vidare direkt från person till person, vilket skulle resultera i ett mer 

likformigt resultat (Eigeland 2014:177, 179). 

 Prøv og feil-metoden innebär i praktiken att eleven blir självlärd. Det behöver dock inte handla 

om isolation, enligt Eigeland. Däremot har inte läraren samma direkta insyn och kontroll över 

läroprocessen som i Stilasmetoden. Två undervarianter är “assistert variasjon“ (eng. assisted 

variation), där eleven övertar ett kulturellt drag och modifierar det, och “indirekte fordel“ (eng. 

indirect bias), där ett drag som anses som det mest framgångsrika reproduceras av eleven. Prøv 

og feil-metoden kan ge variation vad gäller redskapstyp och standardisering (Eigeland 

2014:179). 

 Imitation innebär enligt Eigelands definition att eleven imiterar en handling utan att förstå 

konceptet och principerna bakom (Eigeland 2014:179). 

Hon noterar dock att ingen av metoderna är exkluderande (Eigeland 2014:179). 

I de första experimenten gör Eigeland en studie över vad som kännetecknar en erfaren stensmed (se 

Eigeland 2014:86–105) och registrerar ett urval av kännetecken (Eigeland 2014:175). Eigeland 

menar att man genom identifiering av olika distinkta produktionsmetoder och redskapstyper kan se 

olika traditioner, både morfologiskt och teknologiskt (Eigeland 2014:178). Nedan följer en 

redogörelse för de experiment som kretsar kring nybörjare och spåren därefter. 

Experiment 14 

Detta experiment utfördes av barn. Fyra barn på respektive 3,5, 5 och 6 år utförde test med bipolär 

teknik.  

Barnet på 3,5 år fick en kort demonstration innan hon fick hugga själv. Hon lyckades dock inte slå 

med tillräcklig kraft vilket resulterade i få krosspår. Hon slog inte heller på kanten och hade gärna 

en stödsten, något som kan ha sin orsak i en avsaknad av koordination enligt Eigeland. De tre äldre 

barnen fick också testa bipolär teknik. Alla tre hade problem att hålla kärnan, att få till tillräcklig 

slagkraft och fick slå många gånger innan det lossnade avslag. Barnet på 5 år lyckades producera 

lite splitter. Kärnan utnyttjades inte till fullo. Det ena barnet på 6 år behövde många slag för att 

lyckas. Men han lyckades få loss tio avslag varav fyra var användbara. Det andra barnet på 6 år 

delade kärnan i två och lyckades inte producera användbara avslag. 

Alla tre kärnorna visade spår efter intensiv hamring (eng. battering). Likaså tenderade barnens 

kärnor att uppvisa intensiva krosspår på ytan istället för kanten av kärnan. Det fanns ett litet 

avfallsmaterial att studera. Barnen imiterade det de såg. Blev de instruerade i en viss teknik, så 

utför de den tekniken. Men även om de ser direkt teknik så övergår de gärna till bipolär teknik där 

de gärna lägger kärnan ner (Eigeland 2014:164–166). 
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Experiment 16 

Experimentet utgick från Stilasmetoden. Syftet var att hitta spår av nybörjare i materialet. 

Läromästaren inledde med en teoretisk genomgång och förklarade teoretiska delar i huggningen så 

som plattformar, preparering, slagvinkel, att slag över rygg är viktigt etc. Därefter gjordes en 

genomgång av avslagsproduktion med en efterföljande illustration av praktiska principer. Därefter 

fick nybörjaren se hur man håller en knacksten och sedan sätta igång. Läraren fanns hela tiden 

bredvid och kunde svara på frågor direkt. Hon tog dock aldrig kärnan utan pekade och förklarade 

och lät lärlingen rätta till själv. 

Nybörjaren producerade genast fel som behövde prepareras bort. Likaså kunde han inte se när 

prepareringen var färdig. Det fanns även andra fel som krävde erfarenhet för att undvika. 

Nybörjaren klarade att producera totalt 11 avslag, 3 oregelbundna spån och 8 mikrospån. 

Resultatet visade att nybörjaren har problem med de praktiska aspekterna, som när prepareringen är 

färdig vilket den erfarne lätt kan avgöra. Slutresultatet blev en kärna som hade den praktiska 

erfarenheten hos en nybörjade men den erfarnes tankeprocess (Eigeland 2014:181–183). 

Experiment 17 

Även här användes Stilasmetoden, med samma nybörjare och läromästare. Det inleddes med en 

repetition av teoretiska grundläggande principer. Därefter fortsatte den praktiska delen. 

Nybörjaren hade även här problem med praktiska aspekter så som att träffa rätt eller se när 

prepareringen var klar. Även här producerades ett litet antal avslag, även om två lyckades slås i 

sekvens till skillnad från Experiment 16. Det materiella resultatet liknar det från Experiment 16, 

dock med mindre fel på kärnan, fler artefakter samt något högre felprocent. Flera avslag hade en 

skarp egg. 

Slutresultatet visar att utveckling tar tid (Eigeland 2014:183–185). 

Experiment 18 

I experiment 18 användes prøv og feil-metoden där målet var att se om nybörjaren från Experiment 

16 och 17 kunde klara sig på egen hand. Här tittade Eigeland enbart på avfallet. 

Kärnan kasserades innan den kunde utnyttjas till fullo men den reducerades till samma grad som 

innan. Antalet tjocka avslag ökade men färre antal avslag hade en skarp egg. Därtill fanns ett högt 

antal nybörjarfel, om än på samma nivå som innan. 

Slutresultatet indikerar att den teknologiska effektiviteten sjunker, möjligen till följd av lite 

tålamod i kombination med kortare tid. Felens antal är dock ungefär lika (Eigeland 2014:185–187). 

Experiment 19 

Här användes imitation. Eigeland själv och en annan nybörjare än tidigare utförde det. Målet var att 

försöka producera så många avslag som möjligt. Läraren, Eigeland, stöttade dock ej och gav inte 

heller några instruktioner innan. 

Nybörjaren lyckades reducera men inte på samma vis som läraren. Nybörjaren hittade istället egna 

tekniker, vilket resulterade i en kärna som inte liknade de tidigare. Nybörjaren lyckade också 

producera ett antal tjocka avslag och ett antal oregelbundna avslag. Däremot fanns ingen kunskap 

om bortpreparering av överhäng. Likaså väljer nybörjaren ofta “fel“ plattform för slaget. 

Nybörjaren kan dessutom utveckla dåliga huggvanor p.g.a. bristen på översyn. Det fanns också ett 

slöseri av resurser (Eigeland 2014.187–188). 

Experiment 20 

Här testades en annan teknik. Tidigare användes direkt teknik, nu användes bipolär teknik. Målet 

var att testa bipolär teknik för att dels se om det kunde vara mer råmaterialsekonomiskt och för att 

se om det kunde vara mer råmaterialekonomiskt för en nybörjare. 
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Nybörjaren fick en kort demonstration och började sedan. Bipolär teknik var något som en vuxen 

lätt kunde klara av. Det blev få tekniska fel, vilket resulterade i att onödigt spill uteblev. Däremot 

producerades ett mindre antal avslag med skarp egg än tidigare och antalet oregelbundna avslag 

ökade. Det var svårt att skilja nybörjare från erfarna stensmed. Slutresultatet visade att bipolär 

teknik är mer teknologiskt effektivt för en nybörjare än vad direkt teknik är. Eigeland menar att det 

vid bra tillgång på råmaterial kan vara en alternativ reduktionsstrategi för nybörjare (Eigeland 

2014:189–190). 
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4 Diskussion av resultat 

Hur skulle experiment då kunna bidra till att förstå läroprocesser? Nedan följer en diskussion med 

avstamp i de experiment som redogjorts för tidigare. 

4.1 Experimenten 

Först några generella drag i experimenten. Eigelands experiment gav några intressanta mönster. 

 Det första som man kan notera är att de visar olika resultat beroende på ålder. Det fysiska 

resultatet skiljer sig mellan barn och vuxna, något som faller sig naturligt då barnen saknar 

den vuxnes muskelstyrka. Den vuxne hanterade lätt bipolärteknik på ett korrekt vis, medan 

barnet gärna lade kärnan ner (även om de blev visade en direkt teknik) p.g.a. att de inte 

orkade hålla upp kärnan. Bipolär teknik var också råmaterialseffektiv, den gav få fel och 

inget onödigt spill även om det var svårt för eleven att producera avslag med en skarp egg. 

 Det andra som man kan notera är att inlärningsmetoden gav olika resultat. Stilasmetoden 

var den som gav en mest teknologisk effektivt resultat, med minst mängd spill och mindre 

antal fel ju längre tiden gick. Tack vare läraren kunde fel (som eleven inte upptäckt) 

korrigeras genom verbala instruktioner och förklaringar om vad som var fel. Experiment 16 

resulterade i en kärna som visade spår av nybörjarens praktiska erfarenhet men en erfarens 

tankeprocess. Experiment 17 producerade ett likande resultat med mindre antal fel. 

En nybörjare är, av experimenten att döma, i behov av en viss vägledning. Nybörjarna i 

experimenten tenderade till att göra fel som en erfaren lätt hade kunnat undvika, vilket i sin tur 

resulterade i onödigt materialspill och i felaktiga val av slagyta. Även om eleven i experiment 19 

hittade sina egna metoder för reducering så fanns det onödiga spillet kvar. I de experiment där en 

lärare fanns närvarande och kunde korrigera sjönk graden av fel och spillmaterial. De oerfarna hade 

svårt att upptäcka eventuella fel de gjorde, men de kunde tack vare samspelet med läraren åtgärdas 

så att kärnan blev användbar igen. I de experiment där eleven fick imitera eller enbart pröva på 

egen hand var resultatet istället tvärtom. Teoretiska kunskapsbrister i kombination med praktiska, 

gjorde att antalet fel ökade, likaså mängden spill. Stilasmetoden som Eigeland beskriver verkar i 

det här fallet vara den mest effektiva då eleven får en genomgång av tillvägagångssätt och principer 

samtidigt som de har läraren som ett stöd om de råkar göra fel, vilket i sin tur reducerar spill. 

Repetition verkar också vara nyckeln till en lyckad överföring, att döma av experiment 16 och 17. I 

16 fick en elev undervisning och pröva själv. I 17 fick samma elev en repetition av teoretiska 

aspekter och kunde producera en kärna som visade samma resultat som 16 men med mindre fel. 

Kontentan av de utvalda experimenten skulle kunna tolkas som att det krävs aktiv vägledning för 

att effektivisera råmaterialanvändning och minimera antalet fel. Dessutom krävs tid för att utveckla 

de praktiska kunskaperna. Denna brist på erfarenhet är något som märks av i materialet. 

Bristen på erfarenhet är också något som märktes i det experiment som jag utförde i samband med 

min kandidatuppsats. Här rör det sig istället om en annan kategori av redskapstillverkning, d.v.s. 

ben som (om än hårt) är något mjukare än sten. Stenen var däremot ständigt närvarande i form av 

redskap att forma benet med. Jag var totalt oerfaren av hantverket, något som resulterade i ett 

redskap som saknade Mortens elegans (Se Bildbilaga 1 Bild 1). I jämförelse är mina föremål en 
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aning klumpigare. Detta kan också ha att göra med råmaterialet vilket även om det är hårt samtidigt 

är något organiskt som ibland tenderar till att ha en egen vilja (alla ben är inte likadana) men 

föremålen var färdiga för användning när experimentet var slut. Det resultatet lyckades jag uppnå 

efter endast två (om än intensiva) dagar av undervisning. Morten använde en metod som skulle 

kunna liknas vid Eigelands Stilasmetod. Han gav instruktioner, pekade och förklarade vad han 

gjorde och varför. Han hade också en överblick på vad jag gjorde och hjälpte till mig att korrigera 

när jag stötte på problem. Liksom läraren i experiment 16 lät han mig korrigera själv men satt 

bredvid, gav råd och höll koll på vad som hände. Det gjorde att jag fick känna själv, förstå och 

identifiera själv vad som var fel och lära mig själv på ett mer gediget sätt än om jag experimenterat 

på egen hand. Det gjorde också att jag lyckades producera föremål som skulle kunna jämföras med 

de i Eigelands experiment 16, där föremålet saknade den erfarnes motoriska färdigheter men hade 

den erfarnes tankeprocess. Sätter man detta resultat i samband med det resultat som Eigeland fick 

med samma metod så verkar det vara en effektiv metod att använda sig av. Graden av fel reduceras 

då de till viss del kan undvikas (om de inte har att göra med know-how), eleven lär sig metoder för 

materialbesparing och lär sig att se saker som var det är bäst att slå för att få ett avslag eller när 

man bör sluta skrapa på benet. Lärarens erfarenheter verkar ha hjälpt eleverna att lättare lösa 

problem, eftersom läraren redan gjort samma procedur. Som sagts tidigare, läraren har redan gjort 

upptäckter och hittat lösningen på problemet, vilket eleven kan dra nytta av. Man bör dock ha med 

sig i sin tolkning att dessa båda exempel är en förhållandevis små i omfattning med ett fåtal 

försökspersoner (i rollen som nybörjare). Alla individer har olika förutsättningar (Se Olausson 

2008:37). Bamforth & Finlay (2008:18) nämner också att ett stensmidesexperiment ofta är korta 

events, en sorts ögonblicksbild av en smeds handlingar. Personligen tror jag att detta går att 

applicera på fler hantverksformer. För att få riktigt ordentligt underbyggda data bör man göra en 

större studie med fler försökspersoner. Detta kan vara något som är svårt att organisera även om det 

vore det ideala (Se Bamforth & Finlay 2008:18). Till dess får man kanske använda de mindre 

studierna och istället vara medveten och öppen för att det inte handlar om sanningar, utan snarare 

föränderliga teorier. 

4.2 Den moderna novisen 

Hur pass relevant är då en “modern novis“? Som jag skrev tidigare handlar det om en simulerad 

situation. Eftersom den tar plats i modern tid kan den inte sägas återge de exakta förhållanden som 

fanns under ex. stenåldern. Dagens människor har inte samma levnadsstil, vi äter många gånger 

andra saker, tänker inte likadant o.s.v. Då skulle man kunna anta att den moderna människan inte är 

ett bra underlag. Samtidigt är den moderna människan det som vi har att jobba med. Vi kan tyvärr 

inte fråga forntidsmänniskan hur det gick till eller vad som är användbara redskap eller ej. Ett 

genomtänkt och korrekt designat experiment kan ta hänsyn till så många aspekter som det går, och 

om genom ett resultat som man inte förväntat sig kan man fortsätta att förfina sin teori. Man kan 

också när det gäller exempelvis keramik använda sig av någon som kan hantverket. Men om 

experiment inte kan sägas vara en exakt återgivning, varför då göra dem överhuvud taget? Outram 

(2008:2) skrev att experiment är hypotetiska till sin natur. Om de inte vore det så skulle det inte 

finnas någon poäng med dem. Så det är egentligen inte en rekonstruktion som det handlar om. Det 

betyder däremot inte att man kan ignorera att försöka göra en så noggrann simulering som möjligt. 

Ett experiment handlar om att söka kunskap. Att utföra hantverket praktiskt ger erfarenhet. Genom 

erfarenhet bygger man upp den kunskap som man inte hade innan. Den praktiska 

erfarenheten/kunskapen gör dessutom att man kan utföra ett experiment på ett mer korrekt vis. Men 

framförallt inträffar en annan sak. Genom att utföra hantverket praktiskt kan man i sin tur se 

mönster i det arkeologiska materialet som man inte såg innan man fick insikt i 

tillverkningsprocessen. Det ger en djupare förståelse av ett föremål. Om man som novis själv 

upplevt materialet och vet hur ett nybörjarfel ser ut, så kan man in sin tur se spåren av en nybörjare 

när man tittar på ett fynd. Man kan lättare se vad som varit användbart och vad som är rent spill, 
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eftersom man har den praktiska erfarenheten av hantverket. Men det är bara genom att utföra 

hantverket (bland annat genom experiment) som man kan få erfarenhet. Det är genom erfarenheten 

som man kan göra en utförligare tolkning av ett fynd. Samtidigt kan man inte glömma att det 

många gånger handlar om en teknik (t.ex. flinta eller benteknologi) som fallit ur bruk (framförallt i 

mer västinfluerade samhällen), så man skulle kunna argumentera att dagens människa inte lämpar 

sig som en elev då man inte har en daglig tillgång till ämnet. Den kunskap som fanns i dåtiden har 

försvunnit, vilket å andra sidan gör att den måste förnyas för att vi ska kunna förstå det material 

som vi hittar. Så den moderna novisen är egentligen en nödvändighet, för det är det mänskliga 

materialet vi har att tillgå. Det är genom den moderna novisen som vi skulle kunna få en inblick i 

de praktiska aspekterna och till viss del de sociala aspekterna av det forntida livet. 

4.3 Chaîne Opératoire, inlärning och kulturell transmission 

Men även om man har ett färdigt experiment med en lärare och en elev så behövs en metod för att 

studera och strukturera själva tillverkningsprocessen. Tillämpar man en metod som använder 

Chaîne Opératoire kan man få ett fysiskt resultat där man kan se identifiera egenskaper som har att 

göra med råmaterialet (förutsatt att man vet hur t.ex. begränsningar i råmaterialet yttrar sig) och 

vad som skulle kunna vara en kulturell praktik. Olausson (2008:33) skriver att även det som är 

överblivet material eller övningsobjekt blir kvar i det arkeologiska materialet. I ett experiment med 

Chaîne Opératoire-tänk skulle man potentiellt sett kunna se skillnaden mellan överblivet spill och 

vad som faktiskt är ett användbart föremål. I fallet stenteknologi går det även att göra en “re-

fitting”, där man pusslar ihop exempelvis ett stycke flinta av de avslag och den kärna man hittar. På 

så vis får man en överblick över hela processen. Denna metod är väl använd inom stenteknologisk 

forskning. Detta är något svårare vid benhantverk då teknikerna ofta skiftade fram och tillbaka, 

beroende på hur råmaterialet uppförde sig. Men enligt viss forskning ska det finnas ungefärliga 

Chaîne Opératoire (Se Andersson 2012:10–12, 21 för närmare information). De materiella resterna 

efter tillverkningen (förutom att de är svårare att hitta än sten) tenderade till att bli damm eller 

flisor. Däremot gick det att göra en form av “re-fitting” med fiskekroken (Se Bildbilaga 1 Bild 2), 

då man i tillverkningsprocessen bryter av större delar. Genom ett experiment skulle man alltså 

kunna se och identifiera de olika stegen i tillverkningen, något som är svårt att göra teoretiskt. 

Genom ett experiment (så som Eigeland gjorde och som mitt experiment inte hade) kan man 

studera vilken inlärningsmetod som är mest effektiv i fråga om inlärningen av ett hantverk, både 

vad gäller hur lång tid det tar och Know-how. Man kan också se vilken inlärningsmetod som ger 

det fysiska resultat som man ser i det arkeologiska materialet. Sett till Eigelands experimentresultat 

med barn skulle man även kunna se spår av barn som introduceras till hantverket, då de krosspår 

som fanns i barnexperimenten dök inte upp i en äldre elevs material. Teoretiskt sett skulle man 

även kunna studera hur motoriken/den kroppsliga kunskapen förändras över tid, från ett barn till en 

åldrad individ (Se Bamforth & Finlay 2008:16). Men det är ett ämne för en större studie. 

När det gäller ämnet inlärning så skulle man också kunna använda sig av Chaîne Opératoire. Rent 

logiskt bör noviser ha bidragit till det arkeologiska materialet (Se Bamforth & Finlay 2008:9). Att 

utveckla sina färdigheter tar dessutom tid, som visats ovan (framförallt mer komplicerade 

hantverk). Med andra ord borde man kunna hitta liknande föremål som Eigeland beskriver i 

experiment 16 och 17. Olausson (2008:36) ger ett exempel på identifiering av stensmidestekniker 

från Trollesgave i södra Danmark. Här hade man hittat inte så välbearbetade kärnor som i princip 

liknade de som använts av en erfaren smed. Det var samma tekniker, men det motoriska utförandet 

var inte på samma nivå. Den som tillverkat kärnan hade kunskapen, men saknade know-how för att 

utföra det. Det resultatet stämmer överens med det som Eigeland och mitt eget experiment 

uppvisar. Med Chaîne Opératoire i botten kan man designa ett experiment som studerar 

utvecklingen av den här kunskapen och titta på varje enskilt steg i sig, både ur en kroppslig och ur 

en teoretisk synvinkel. Man kan t.ex. studera hur svårt en viss teknik eller vilken inlärningsmetod 

som ger det önskade resultatet. Det bygger naturligtvis på att man har material från en erfaren att 
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jämföra med. Sedan kan man göra en jämförelse det med det arkeologiska materialet. 

Hur kommer då kulturell transmission in i bilden? Som tidigare nämnts så handlar det om 

information av olika slag. Innehåll, kontext och sändnings- och mottagningssätt påverkar resultatet. 

Ju mer komplicerad och innehållsrik information det handlar om desto längre tid tar det att skicka 

vidare den utan felaktigheter. Exakt hur överföringsprocessen gått till i ett specifikt forntida 

samhälle kan man inte få ett definitivt svar på. Detsamma gäller slutsatser som berör sociala 

aspekter. Det man har att tillgå är de samhällen som finns idag. En analogi är i vissa fall nödvändig 

då det, framförallt om man rör sig i stenåldern, idag finns stora samhälleliga skillnader. Vi jagar 

och samlar inte längre, så det är svårt att hänvisa till en levande tradition. Dock kan man inte dra 

paralleller hur som helst. Hodder (1982) påpekar att man behöver se till det kulturella 

sammanhanget. Han nämner också att sociala processer, symbolik samt ideologi bör beaktas i 

bruket av en analogi (Hodder 1982:195). Martinsson-Wallin (2008) betonar också att analogier 

använts på olika vis i det förflutna. Hodder säger också: 

 

“Rather than build analogies which concern only settlement, or subsistence, or social 

organisation, the hypotheses used must be concerned with principles which underlie and cut across 

these various spheres.” (Hodder 1982:158). 

 

Även Kempe och Mesoudi (2014:323) påpekar att de sociala aspekterna av lärande tenderar till att 
vara komplicerade fenomen. Så man bör tänka efter innan man applicerar en analogi från ett annat 
samhälle i en annan del av världen på forntida samhällen. Olika samhälle på olika platser med olika 
samhällsformer har inte samma lösningar på sociala frågor och fenomen. Det varierar (Se 
Andersson 2012:25–26 för vidare utläggning). Däremot tror jag inte att man inte har något att lära 
av de hantverkare som finns idag. De har en annan inblick i hantverket och många gånger är det en 
del av det dagliga livet. Vill man studera inlärning bör man dock ha ett medvetet och kritiskt 
förhållningssätt till analogi. I fallet ren inlärning eller överföringsmetod behövs som minst de tre 
grundkomponenterna i kulturell transmissionsteori (innehåll, kontext och sändnings- och 
mottagningssätt). Med ett experimentellt arbetssätt som använder sig av dessa tre 
grundkomponenter skulle man i teorin kunna designa paket av information och variera dessa, både 
vad gäller vilken information som förs över (innehåll), i vilket sammanhang man gör det (kontext) 
och på vilket vis (sändnings- och mottagningssätt). Man kan alltså studera, som Eerkens et al 
(2014) menade, hur informationen påverkar av grundkomponenterna och hur det sedan yttrar sig i 
materialet. Man skulle kunna variera mellan en aktiv lärare som så att säga lägger sig i och en som 
endast finns bredvid. Eleven kan imitera eller undervisas. I Eigelands experiment fanns exempel på 
denna variation, med flera olika varianter med inlärningsmetoder/utlärningsmetoder som gav 
tydligt olika resultat. Allt som allt verkade den aktiva och involverade läraren ge bäst resultat. 

Alltså, kombinerar man experiment, kulturell transmissionsteori och Chaîne Opératoire så skulle 
man kunna bygga ett teoretiskt ramverk för en inlärningsstudie. Ramverket kan få in de kroppsliga 
aspekterna som de teoretiska, man kan göra studier av olika inlärningsmetoder och dess resultat, 
man kan utforska variationer av kombinationen innehåll, kontext och sändnings- och 
mottagningssätt och eftersträva ett fysiskt resultat som går att använda som jämförelse med 
fyndmaterial. 
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5 Slutsatser 

Något som märktes i början av det här arbetet är att det är ett stort område med många aspekter. 
Man kan fokusera på allt från ren inlärning och korrekt överföring till att studera de som visar en 
stor talang för sitt hantverk (det som på engelska kallas skill). Det finns många intressanta aspekter 
att studera kring inlärning och överföring av hantverk till nästa generation. För att begränsa valde 
jag att titta på exempel på experiment som studerar specifikt inlärning, vilket i sig var något klurigt. 
Sett utifrån de exempel som jag hittat och sett till min frågeställning, vad kan man dra för 
slutsatser? 

 Hur kan experiment bidra till att förstå läroprocesser? 

Experiment är en simulering av en situation. Situationen skulle kunna handla om hur ett hantverk 

lärs in. Genom att studera en faktisk novis, om än nutida, så kan man få ett underlag för hur 

inlärningsprocessen går till. Man kan se hur lång tid det tar innan kroppen får in rörelserna, man 

kan se hur resultatet blir efter en novis respektive erfaren hantverkare. Detta kan man i sin tur 

applicera på det arkeologiska materialet, då man plötsligt får ett referensmaterial. Utifrån 

experimentresultatet kan man skapa ramverk och hitta processens komponenter, som nämnts, för 

att strukturera upp en process som annars kan bli diffus. Genom experiment får man också en 

personlig erfarenhet av ett material, hur det känns i händerna, hur det uppför sig och den mentala 

processen bakom, vilket inte är samma som att läsa sig till den. Man bör dock akta sig för att anta 

att modeller är universella. De är trots allt teoretiska konstruktioner, som bör kompletteras med 

observationer av inlärningsmönster (Bamforth & Finlay 2008:13). Om man inte gör en faktisk 

observation av en teoretisk idé, så finns risken att det fortsätter att vara just en teoretisk idé. Även 

om arkeologin onekligen bygger mycket på efterkonstruktioner så kan man ändå underbygga sin 

teori med ett empiriskt material, via ett experiment.  

 Kan kulturell transmissionsteori vara en teoretisk grund för att förstå läroprocesser? 

Kulturell transmissionsteori kan vara en teoretisk grund för att ge en struktur till processen. Dess 
tre grundkomponenter ger verktyg som man kan använda för att utforska en kunskapsöverföring. 
Man kan se hur de tre grundkomponenterna påverkar informationen som skickas vidare och hur det 
påverkar materialet. Genom en grund i transmissionsteori kan man få ett teoretiskt ramverk för att 
se utvecklingen av ett föremål. 

När det gäller experimenten, sett utifrån de tre grundkomponenterna, kan man konstatera att 
innehåll och sändnings- och mottagningssätt är aktiva och kontrollerbara. Olika sändnings- och 
mottagningssätt påverkade det innehåll som fördes vidare. I Eigelands experiment gav en 
sändnings och mottagningsmetod med en aktivt involverad lärare det bästa resultatet vad gäller 
korrekt överföring av information. Även i mitt experiment gav en aktivt involverad och närvarande 
lärare en korrekt överföring av information, om än med avsaknad av lärarens know-how. Innehållet 
i informationen fick alltså hjälp av det sändnings- och mottagningssätt som användes och kunde 
därmed föras vidare utan fel till nästa generation. Innehållet gick att variera i form av olika grader 
av verbal och visuell information. Sändnings- och mottagningssättet gick även det att variera och 
producerade olika resultat med olika grad av korrekt överföring av information. Den tredje 
grundkomponenten, kontext, kan däremot bli något problematisk att använda och studera, då detta 
bland annat berör de forntida människornas kultur, världsbild och andra okontrollerbara faktorer 
som dagens människa inte kan få tillgång till. Det utgör en viss begränsning i applikationen av 
teorin.  
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6 Sammanfattning 

Människan är en nyfiken varelse. Hon undersöker saker, prövar sig fram och lär sig av sina 

experiment. Något som bidrar till att vi dominerar planeten är att vi inte behåller kunskapen för oss 

själva, utan delar med oss. Detta inkluderar allt från sociala regler till redskapsrelaterade 

färdigheter och andra saker vi behöver för att klara oss. Inlärning är en process som sker på mer än 

det verbala planet, vilket gör det till ett svårstuderat ämne. Det blir ännu svårare i forntiden. 

Uppsatsen syftar till att undersöka om experiment skulle kunna vara ett verktyg för att studera den 

här inlärningsprocessen. Den syftar också till att se om kulturell transmissionsteori skulle kunna 

utgöra en teoretisk grund för dessa studier. Två experiment med fokus på inlärning används för att 

utvidga diskussionen. Uppsatsen utgår från följande frågeställningar: 

 Hur kan experiment bidra till att förstå läroprocesser? 

 Kan kulturell transmissionsteori vara en teoretisk grund för att förstå läroprocesser? 

Uppsatsen inleder med att redogöra för kulturell transmissionsteori. Teorin, som kretsar kring 

överföring av kulturell information till nästa generation, förklaras. Uppsatsen redogör för de 

grundläggande dragen, dess grundkomponenter samt vad som kan gå fel under överföringen. Den 

tar även upp den mer evolutionistiskt betonade inriktningen i teoribildningen kring hantverk, vilken 

brukar kallas för darwinism. Uppsatsen går sedan över till att fokusera på hur minnet fungerar, 

både på ett teoretiskt plan men även ett kroppsligt. Därefter beskrivs faktorer i inlärningssituationen 

som kan påverka resultatet, däribland hur undervisningen går till och vad situationen behöver för 

att fungera. Uppsatsen förklarar även experimentell arkeologi och hur detta kan appliceras i fallet 

inlärning. Även Chaîne Opératoire nämns. Därefter ges en övergripande beskrivning av de två 

exempel som uppsatsen använder sig av. Det ena exemplet innefattar mer än ett experimenttillfälle 

och med olika undervisningsmetoder. Dess nybörjarexperiment beskrivs sedan i detalj vad gäller 

utförande, resultat och de undervisningsmetoder hon använder sig av. 

Uppsatsen övergår sedan till att diskutera resultaten från experimentstudierna och vad man kan 

notera i det fysiska material som blev resultatet av experimenten. Det fysiska resultatet, alltså 

föremålen som experimenten resulterade i, sätts i relation till undervisningsmetod, know-how samt 

hur hög grad fel som uppstod. Resultatet pekar på att en aktivt engagerad lärare lyckas bäst med sin 

informationsöverföring. Därefter diskuteras hur pass relevant en modern novis egentligen är. 

Frågor om erfarenhet och djupare förståelse av fyndmaterialet lyfts samt frågan om exakta 

återgivningar. Därefter diskuterar uppsatsen Chaîne Opératoire, inlärning och kulturell 

transmission i relation till resultatet från experimenten. Chaîne Opératoire föreslås som ett möjligt 

sätt att strukturera och identifiera de olika stegen i den tillverkningsprocess som ett experiment går 

igenom. Begreppet diskuteras också som en teoretisk bas för att studera utvecklingen av know-how 

hos en elev, vilket bygger på att det finns material från en erfaren individ. Kulturell 

transmissionsteori diskuteras sedan som en ytterligare teoretisk grund i relation till inlärning och 

hur olika variationer mellan dess grundkomponenter skulle kunna användas i relation till studier av 

inlärning. Uppsatsen resonerar kring en kombination av experiment, Chaîne Opératoire och 

kulturell transmissionsteori som en möjlig teoretisk grund för ett ramverk som inkluderar 

kroppsliga som teoretiska aspekter samt som en möjlighet till att genom att utforska olika 

variationer av dessa eftersträva ett fysiskt resultat som är jämförbart med ett arkeologiskt material. 
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Figurförteckning 

Uppsats: 

s. 9 Figur 1: Schematisk framställning av Cavalli-Sforzas modell över kulturell transmission. (Efter 

Cavalli-Sforza 1986:851. Översättning av författaren) 

 

Bilagor: 

Bildbilaga 1, bild 1: Ovan visas en jämförelse mellan mina egna föremål och Morten Kutscheras. 

Mortens ligger till vänster i varje par. Foto: Författaren. 

Bildbilaga 1, bild 2: Ovan ses en “re-fitting” av min fiskekrok. Foto: Författaren. 
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Bilaga 1 Socialt experiment 

Nedan följer en beskrivning av ett enkelt experiment utfört inom ramen för 

kursen: Vetenskapsteori för arkeologer 

 

Studenterna delades in i 4 grupper om 5-6 studenter. Varje grupp gjorde upp en individuell 

turordning. Sedan fick en student ur varje grupp komma in i klassrummet och gå fram till ett bord. 

På bordet låg ett papper med en figur. Den ena var en femuddig stjärna, den andra en 

icketraditionell geometrisk figur. Två grupper hade en stjärna, två hade den geometriska figuren. 

Varje student tittade på figuren i 30 sekunder. Sedan gick de iväg från bordet så att de inte såg 

figuren och väntade i en minut. Därefter fick de 30 sekunder på sig att rita figuren ur minnet och 

sedan gå och sätta sig. Sedan kom nästa in och upprepade samma sak. När alla var klara, och 

resultatet dokumenterats av läraren utan studenternas inblick, fick varje grupp bildresultatet från en 

grupp som inte hade samma figur. Uppgiften var nu att sortera bilderna typologiskt. Resultatet av 

det hela blev att det är svårt att kopiera en figur som man inte känner igen och som inte finns i “det 

allmänna medvetandet“. Det är mycket lättare att kopiera en som redan finns där, en idealbild (i det 

här fallet en femuddig stjärna). Det var alltså mycket lättare att sortera den geometriska figuren i 

rätt typologisk ordning eftersom dess form ändrades lite mellan varje bild. Det var mycket svårare 

att sortera de bilder som avbildade den femuddiga stjärnan, då den såg nästintill likadan ut genom 

alla bilderna. (Apel 2012) 
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Bildbilaga 1 

Bild 1 

Ovan visas en jämförelse mellan mina egna föremål och Morten Kutscheras. Mortens ligger till 

vänster i varje par. Foto: Författaren. 
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Bild 2 

 

Ovan ses en bild över “re-fitting” av min fiskekrok. Foto: Författaren. 

 

 

 

 


