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Abstract 
 

This essay deals with communication of archeology to children. I have interviewed 

seven persons who work with such communication, authors, guides at excavations, 

teachers who do time travels and try to dig. My purpose of this essay is to make it clear 

what is a good method to communicate archeology to children consist of. My issue for 

this essay is how you make archeology more accessible for children and how to animate 

to the knowledge of ancient world for children? How do the various methods of passing 

on knowledge of antiquity? I came to the conclusion that activity and participation are 

two important factors in teaching archaeology. The methods that worked best in 

mediating archaeology are time travels and “try to dig projects” with children. 

Important concepts are communication and public archeology. 
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1 Inledning 
 

Enligt de nationella kulturpolitiska målen ska alla ha möjlighet att delta i kulturlivet, 

man ska främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, särskilt 

uppmärksammas barns och ungas rätt till kultur. Kreativitet, mångfald och konstnärlig 

kvalitet ska prägla samhällets utveckling (Riksdagen 2009).  

 

Att förmedla kunskap om vårt kulturarv ingår i den nationella kulturpolitiken och det är 

arkeologins uppgift. Barn är en viktig målgrupp för förmedling av arkeologins arbete 

och resultat. Denna uppsats handlar om hur man förmedlar arkeologi till barn. 

Förmedling innebär för mig att nå ut med kunskap på ett roligt och engagerande sätt. 

Deltagande är för mig en viktig del av de kulturpolitiska målen. Jag har koncentrerat 

mig på den publika förmedlingen. Publik arkeologi handlar om att förmedla arkeologi 

på ett sätt som gör att åskådarna blir mer än bara åskådare utan att de blir aktivt 

delaktiga i inlärningsprocessen. Kan man genom en upplevelse lättare väcka ett barns 

intresse för och vilja att läsa vidare om arkeologi och historia? Skolans sätt att förmedla 

kunskap till barn består till stor del av envägskommunikation och faktainlärning. Det 

kan vara svårt för barn att bara läsa sig till kunskap. Finns det andra sätt för barn att lära 

in kunskap än ren instudering? Barn lär sig mycket genom att leka (Lindqvist 2002:29). 

Kan man använda detta för att levandegöra forntiden? Forntiden kan studeras genom att 

t.ex. göra en tidsresa. Att lära sig om forntiden idag är mycket spännande om man ser 

till museers olika sätt att jobba; att få vara med i känsla och handling, att få hålla ett 

verktyg i sin hand och att få pröva det. Finns det andra sätt att levandegöra arkeologin? I 

Stockholm har Historiska museet haft dagar då barn har kunnat komma och pröva på att 

vara arkeolog för en dag. Kalmar länsmuseum har länge jobbat med rollspel om 

forntiden för barn i Kalmar län. Hur kan arkeologin göras mer tillgänglig för barn? Kan 

man använda sig mer av publik arkeologi? Jag vill göra denna undersökning för att se 

om jag kan använda min kunskap som dramapedagog och samtidigt knyta ihop detta 

med arkeologi. Jag ser arbetet också som ett sätt att samla på mig kunskap för att sedan 

kunna jobba med något liknande projekt. 
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1.1 Syfte och målsättning 
 

Syftet med uppsatsen är att klargöra vad som är en bra metod för att förmedla arkeologi 

till barn. Undersökningen tar upp olika sätt som arkeologin kan förmedlas på bland 

annat genom tidsresor, prova-på- arkeologi, guidningar (se figur 1) och böcker. 

 

1.2 Frågeställningar 
Mina huvudsakliga frågeställningar är följande: 

 

Hur kan man göra arkeologi mer tillgängligt för barn? 

Hur levandegör man kunskap om forntiden för barn? 

Hur fungerar de olika metoderna för att förmedla kunskap om forntiden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

”Uppdragsarkeologiska utgrävningar är 

en situation när den fysiska kontakten 

mellan arkeologer och boende, mellan 

fornlämning och människor, blir 

påtaglig. Det är ett utmärkt tillfälle att 

utnyttja för dialog med människor vars 

omgivningar vid en exploatering 

förvandlas till schaktade ytor och 

dumphögar.”(Bernard 2013:3) 
 

Figur 1. Guidning vid utgrävningen 
i Sandbyborg av Ludvig Papmehl-

Duffay. Foto: Emma Lindeborg 
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2 Metod 
 

Jag har valt att jobba med intervjuer som metod, eftersom jag vill ta reda på hur 

arkeologi förmedlas och görs tillgänglig för barn. Det föll sig naturligt att kontakta dem 

som redan har mycket erfarenhet av detta och intervjua dem. Jag har riktat in mig på att 

intervjua följande kategorier: 

 

 Lärare som varit med under tidsresor i Kalmar län. 

 Arkeologer som arbetat med prova på att gräva projekt i uppdragsarkeologin. 

 Arkeologer som skrivit böcker för barn om forntiden. 

 Pedagog som arbetar med guidning för barn på en utgrävningsplats. 

 

Intervjuerna ska vara kvalitativt gjorda vilket innebär att jag ska försöka förstå världen 

ur den intervjuades synvinkel och baserat på deras erfarenheter. När man jobbar med en 

kvalitativ intervju rör det sig om ett samspel mellan den som intervjuar och den som blir 

intervjuad. Intervju har sitt ursprung från franska och betyder ”mellan två 

seende”(Kvale 1997:9). 

 

Min kvalitativa forskningsintervju har varit halvstrukturerad, inte som ett öppet samtal 

men heller inte som ett strukturerat frågeformulär (Kvale 1997:32). Jag har använt mig 

av färdigformulerade frågor men har också möjligheten att ställa följdfrågor. Om den 

intervjuade berättar något som väcker nya frågor, som gör att jag kommer närmare mitt 

svar på min frågeställning, så kommer jag ställa dem.  När man gör en kvalitativ 

intervju utgår man från personens livsvärld och dennes relation till denna. Intervjun är 

ämnesorienterad. Vi talar om ett ämne som intresserar båda parter. Jag har sökt 

kvalitativa aspekter på den intervjuades livsvärld som jag vill uttrycka i ord, inte i 

siffror.  

 

På grund av att tiden blev något kort och jag ville hinna intervjua så många som möjligt 

blev telefonintervjuer det sätt som jag använde mig av. Jag hade telefonen inställd på 

högtalarfunktion och antecknade under tiden. Detta kunde göra att jag missade en del av 

de ord som sades men jag tror att jag fick med essensen av det som är viktigt. 

Informanterna hade mycket att säga och det blev avslappnade samtal. Jag tror att det var 

mindre nervöst för dem att göra telefonintervjuer än att träffas på plats. Samtalen hade 

kunnat bli längre om jag träffat dem på plats då det nog hade varit mer naturligt att prata 

men jag tyckte att svaren jag fick räckte för att kunna analysera och komma fram till en 

slutsats om förmedlingen av arkeologi. Frågor som jag kunde ställt kan vara t.ex. hur 

fångar du barnens intresse vid din förmedling och fråga efter mer konkreta exempel. 

Men jag känner mig nöjd med svaren. Min egen inställning när det gäller publika 

insatser styrde nog min uppsats en del i valet av intervjupersoner. Jag intervjuade inte 

de som jobbade traditionellt utan fick svar av informanterna om vad de trodde var 

skillnaden att jobba traditionellt mot ett mer publikt sätt. Detta eftersom de också 

tidigare arbetat på ett traditionellt sätt. Jag sammanställde intervjuerna genom att först 

dela in dem i samma frågor och välja ut enheter av det viktigaste de svarat för att sedan 

diskutera och analysera svaren. Intervjuerna ledde till nya insikter om barns lärande och 

hur vi når ut och förmedlar kunskap om arkeologi och forntiden. Att få ta del av en 

gemensam historia är viktigt för att få känna samhörighet med resten av samhället. 

Relationen mellan nu och då ger oss en identitetsskapande trygghet som formar oss och 

vårt sätt att förhålla oss till världen och framtiden (Ammert 20013: 9). 

 



  
 

4 

Jag har ansträngt mig för att inte ställa ledande frågor utan istället vara öppen för olika 

synvinklar och se till att intervjun blir en trevlig upplevelse. Jag inledde med att berätta 

om syftet med undersökningen och varför jag gör den och att den kommer publiceras på 

Diva samt varför det är så bra att de deltar i intervjun. Jag har även frågat om det går bra 

att publicera deras namn eller om de vill vara anonyma. 

 

Jag har valt att studera den typ av förmedling där man använder flest sinnen för att ta in 

kunskapen. Vid läsandet av böcker använder man synen men man skapar också inre 

bilder av skeendena i den skönlitterära texten. Jag har också valt guidning på en 

utgrävningsplats för att få möjligheten att se den riktiga miljön och fynd samtidigt som 

man känner vinden i ansiktet, lyssnar och kan ställa direkta frågor till arkeologen som 

har mycket kunskap om ämnet. På en sådan här plats finns det också stora möjligheter 

till utveckling av förmedlingen, t.ex. eleverna får prova på att gräva och komma med 

sina egna idéer om platsen och vad som hänt där eller göra olika typer av 

drama/rollspel.  

 

Prova på att gräva är också en del av förmedlingen som jag har valt att titta närmare på. 

Här används både hörsel, syn, känsel m.m.  

Jag har också valt att titta närmare på tidsresor, här använder man hörsel, syn, lukt, 

känsel och smak för att förmedla kunskap. 

 

 

3 Material 
Det material jag har utgått ifrån är intervjuer med personer som har undervisat, skrivit, 

guidat barn och på olika sätt förmedlat arkeologi i dessa sammanhang. Dessa personer 

har satt sina fotavtryck i min uppsats och gett mig information om olika sätt att 

förmedla arkeologi (se figur 2).  

 

Jag har intervjuat tre lärare som varit med och planerat och deltagit samt haft ansvar för 

olika stationer under tidsresor i samarbete med Kalmar läns museum. De som deltagit i 

tidsresan är en klass elever från årskurs 3. Dessa lärare har varit med i tidsresorna i 

varsin klass, alltså tre stycken klasser.  Dessa lärare har jag valt att göra anonyma på 

grund av att en del av dem har anonymitet som en del i sin skolpolicy. Jag har därför 

valt att kalla lärarna A, B och C. Lärarna har varit med under fortbildning på Kalmar 

läns museum inför tidsresan. Tidsresan har skett i närheten av elevernas skolmiljö. 

Lärarna har även gjort en del förberedelser med klasserna innan spelet som att hitta på 

namn till barnen och sig själva och t.ex. tillverka smycken till dagen eller annan 

förberedelse. Lärarna har också haft vissa ansvarsområden som att ta med ved och mat. 

Det har varit två lärare på plats under rollspelet som har varit ansvariga för varsin 

station, t.ex. vapen och ansiktsmålning. Vidare har det funnits två personal från museet 

med som leder och är ansvariga för tidsresan.  

 

Jag har också intervjuat en arkeolog, Gertie Ericsson vid Kulturen i Lund som har 

undervisat elever i en prova-på-att-gräva-dag, under Arkeologidagen i Lund. Kulturen i 

Lund är ett friluftsmuseum och museum som styrs av den Kulturhistoriska föreningen 

för södra Sverige samt är en ideell förening med verksamhetsbidrag från Region Skåne 

och Lunds kommun. Museet består av en stor park med trädgårdar och ett 30-tal 

kulturhistoriska byggnader från medeltid till 1930-tal. Museet vill vara ett föredöme när 

det gäller delaktighet och har många pedagogiska verksamheter. Under  
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Arkeologidagen har de haft prova-på-grävning för barn från 5 år i parken vid 

Bosmålatorpet. 

 

Jag har även intervjuat pedagog Pia-Lena Björnlund som guidat barn under 

utgrävningar vid Kalmar länsmuseum. Hon jobbar även med tidsresor, utställningar, 

skolor och annan publikverksamhet. Kalmar läns museum är känt för sin 

kulturmiljöpedagogik genom Alla tiders historia. Museet har även utställningar, 

uppdragsarkeologi, kläder och rekvisita, byggnadsvård och mycket mera. Det är också 

känt bland annat för utgrävningen vid Sandbyborg och för utforskningen av 

regalskeppet Kronan. 

 

Vidare har jag intervjuat Anna-Karin Andersson som är författare och arkeolog. Hon 

har skriver skönlitterära böcker för barn t.ex. I skuggan av Blå Jungfrun, en plats som 

hon även varit med och undersökt och hämtat sin inspiration ifrån. Nästa år i februari 

släpper hon ytterligare en bok tillsammans med sin kollega Ulrika Söderström. Det är 

en skönlitterär bok med faktainslag. 

 

Jag har också intervjuat Jonathan Lindström som är författare, arkeolog och illustratör. 

Han har bland annat skrivit böcker för barn men också för vuxna. Hans böcker är 

vackert illustrerade och med titlar som Forntiden runt hörnet, Rena rama forntiden, 

Dödshuset: mysteriet från stenåldern, Bronsåldersmordet: om arkeologi och ond bråd 

död, m.fl. Han har bland annat fått pris som Årets folkbildare 2007. Han har även jobbat 

som föreläsare, arkeolog, pedagog (bland annat grävt med barn i projektet ”Håll Sverige 

rent” och varit ute i skolor), radio och TV m.m. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 2. Hällristning av fotavtryck från Himmelstalund utanför Norrköping. Foto: Emma Lindeborg 
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4 Teori 
Jag har valt att jobba med en fenomenologisk teori. Fenomenologi är läran om den 

relativa och tillfälliga sinnevärlden (Bengtsson 1998:16). Jag ska studera mänskliga 

Upplevelser och uppfattningar kring ett givet fenomen. I denna situation är det förmedling 

av kunskap utifrån olika metoder. Jag vill försöka förstå de sociala fenomenen utifrån de 

intervjuades egna perspektiv och beskriva världen så som den upplevs av den 

tillfrågade, världen är ju som människor uppfattar den. Fenomenologin är ett bra 

alternativ när det gäller att synliggöra upplevelsen av förmedlingen och den publika 

arkeologin. Jag ska klargöra det som framträder och hur det upplevs. Resultatet kommer 

att presenteras och den kvalitativa mångfalden kommer att framträda. När jag studerar 

individens svar får jag perspektiv på hur förmedlingen går till och försöker beskriva 

innehåll och struktur av den (Kvale 1997:54). 

 

Jag ska ta fram essensen av det som är väsentligt i det jag undersöker och vill få svar på, 

en verklighetsbild av hur människan upplever fenomenet jag beskriver, det som kan 

vara allmänt intressant i den tid vi lever i (Szklarski 2009:10f). Det här är en bra teori 

för min uppsats eftersom den ger mig en möjlighet att gå i deras skor och undersöka 

verkligheten utifrån deras perspektiv, om hur man gör arkeologi tillgängligt för barn och 

förmedlar den. Det ger mig också en möjlighet att ta reda på hur de olika metoderna 

fungerat och på vilket sätt det påverkar barn att lära sig om forntiden. 

 

Datainsamling i fenomenologiska studier genomförs bäst i självrapportering eller 

intervjuer. Jag har att arbetat med intervjuer för att få personliga svar och möjligheten 

att ställa följdfrågor. Sedan har jag bearbetat och analyserat det insamlande empiriska 

materialet. Syftet är att fördjupa och förtydliga teman och aspekter och få ett rikt 

material av upplevelser av de olika sätten att förmedla arkeologi (Szklarski 2009:111f) 

samt att kartlägga den sociala värld där förmedlingen sker och hur de olika metoderna 

fungerar. Jag ska också undersöka hur en upplevelse varierar beroende på var den är, 

när man är där, vilka andra som är där, vad kontexten är m.m.(Bengtsson 2009:17f) Jag 

ska lyfta fram det som finns i upplevelserna av förmedlingen utan att förvränga och 

blanda den med egna upplevelser. Omvärlden och personen är i samspel under denna 

förmedling. Personerna uppfattar världen genom sitt eget perspektiv och sin upplevelse. 

(Bergvall & Westman 2010:17f). Via våra sinnen, erfarenheter och begrepp skapar vi en 

bild av verkligheten som inte ses direkt utan tolkas ifrån detta (Nilsson & Waldemarson 

1994:13). En tidsresa kan se ut på olika sätt beroende på vem som upplever den utifrån 

egna erfarenheter och synsätt. Hur kommuniceras arkeologin och hur upplevs den? 

Kommunikationen i dessa sammanhang är viktig och man använder sig av tvåvägs 

kommunikation och inte bara envägskommunikation. Kommunikation innebär att man 

meddelar eller delar med sig av något (Nilsson 1993:83). Ett möte med andra människor 

är grundläggande för grupper och deras funktionssätt och effektivitet. Malmlöf pratar 

om vikten av kommunikation av arkeologi i Rapporten om Förmedlingens möjligheter 

(Malmlöf 2013:8). Resultatet ska göras tillgängligt för en bred krets av medborgare.  En 

kommunikation är inte statisk utan en process som pågår och hur den upplevs av 

mottagaren spelar stor roll för hur kunskapen tas emot. Genom kommunikation får vi 

ordning på vår bild av världen och kan kategorisera in kunskaper, saker, personer och 

händelser. Att samspela med andra människor ger oss närhet och gemenskap upplevelse 

av världen (Nilsson & Waldemarson 1994:9f). Med sociala mötesplatser finns tillfällen 

för naturliga samspel och en utgrävningsplats kan vara en bra sådan (Nilsson & 

Waldemarson 1994:96). 
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5 Forskningshistorik 
 

5.1 Olika publika insatser 

 
Ordet ”publik” kommer ifrån engelskans public och syftar på att en verksamhet eller 

handling är offentlig för allmänheten (Svanberg & Wahlgren 2007:11).  

Publik arkeologi innebär att man låter allmänheten delta aktivt i t.ex. en utgrävning 

istället för att passivt titta på. Publik arkeologi kan vara ett redskap för att låta 

människor vara aktiva i sin kulturmiljö och sitt kulturarv. Publik arkeologi handlar inte 

om ren förmedling av ett färdigt resultat utan om allmänhetens delaktighet i det 

historiska skapandet, en flervägs kommunikation där publiken deltar i den arkeologiska 

processen (Svanberg & Wahlgren 2007:14). Det kan också vara ett sätt att mötas och 

skapa samhörighet genom den gemensamma historien och få en lokal förankring, att få 

vara med och spekulera kring och diskutera fynd och boplatser och att inte bara få ett 

givet svar. Ett samtal mellan arkeologen och allmänheten på en fyndplats är bättre än en 

ensidig information eller undervisning (Merriman 2004:10). Forntiden blir också mer 

tillgänglig genom att människor får delta i utforskandet av den. 

 

Det har under de senaste åren funnits en debatt om arkeologins uppdrag och mål. Det 

har diskuterats att förmedling och kommunikation också ska ingå i arkeologins mål. 

Uppdragsarkeologin ska vara samskapande och man har tagit inspiration från 

engelskans Community Archaeology (jfr svenskans publik arkeologi). Här sker ett 

samarbete mellan institutioner och allmänheten (Högberg 2008: 119). Arkeologerna 

Håkan Karlsson och Björn Nilsson argumenterade för en inriktning av mer publik 

arkeologi i sin bok Arkeologins publika relation från 2001 (Karlsson & Nilsson 2001:4). 

Tolkningar av det förflutna, åsikter och värderingar och delaktighet från allmänheten 

ska vävas in i det arkeologiska arbetet (Högberg 2008:121). 

 

Anders Högberg är en av pionjärerna vad det gäller publik arkeologi i Sverige. I Malmö 

startade han Malmö Kulturmiljös projekt - Arkeologi för alla och Människors platser 

(2004-2006). Projektet Arkeologi för alla genomfördes i anslutning till City-tunnel 

projektet och engagerade 4000-5000 människor, både barn och vuxna. Integration och 

demokrati stod i fokus. Önskemålet var att personerna som deltog skulle få ökad 

kunskap om den plats där man bor, ökad känsla av kontroll där man bor, känna sig mer 

hemma och kunna identifiera sig och känna sig som en deltagare samt öka samhällelig 

delaktighet och ansvarstagande. Projektet ”Människors platser” finansierades av 

Riksantikvarieämbetet och genomfördes i samarbete med fyra skolklasser samt en 

studiecirkel för vuxna (Svanberg & Wahlgren 2007:37). 

 2007 genomfördes en statlig utredning för att utforska och synliggöra frågor kring 

arkeologins publika möten. Katty Wahlgren och Fredrik Svanberg ledde FoU projektet 

Publik arkeologi, vilket resulterade i boken Publik Arkeologi som ska ge inspiration 

samt bredare och djupare diskussion kring publik arkeologis möjligheter. Det har 

numera dykt upp många ”prova på att vara arkeolog för en dag” i landet på olika museer 

bland annat på Historiska museet i Stockholm 2007 (Svanberg & Wahlgren 2007:11), 

Letardagar vid Kävlingeån, 

(http://www.kavlinge.se/kommunochpolitik/pressochinformationsmaterial/nyhetsarkiv/

nyheter/provajobbasomarkeologpaletardagarnavidkavlingean.5.548fc0c0144c0c12e586

0b02.html), Kulturen i Lund. (http://www.kulturen.com/program-

hogtider/kalendarium/evenemang/arkeologidagen-for-barn/) En del av projekten baseras 

på riktiga utgrävningar medan andra är fiktiva utgrävningar. I sistnämnda fall har man 
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t.ex. grävt ner något på en bestämd plats som barnen sedan får gräva upp. I samband 

med en arkeologisk undersökning skapas sammanhållning och identitet, där arkeologin 

inte bara är till för forskarna utan också resten av samhället (Simpsson 2009: 12). 

Community Archaeology har potential och inverkan på samhällets värden och 

förståelsen av arkeologi. Arkeologin behöver ses ur andra vinklar och värden av 

allmänheten än ur forskarnas synfält (Simpson 2009:285). 

 

I Storbritannien och USA har forskningsfältet public archaeology funnits i många år. 

I Storbritannien utvecklas metoden under 1970-talet mellan professionella och amatörer. 

Under 1970-1980-talet blir det ett bredare samarbete och under 1990-talet sker det 

också mellan professionella och allmänheten (Simpson 2009:13). Även i USA dök 

begreppet upp på 1970-talet, men utvecklingen tog fart på 1980- och 1990- talet när det 

blev en undergrupp i undervisande arkeologi. Publik arkeologi tillämpades i skolan, 

nationalparker, utställningar m.m. En anledning till att man började med publik 

arkeologi i USA var problem med plundringar vid utgrävningsplatser. Man försökte 

komma underfund med hur man skulle stoppa det och kom på att publik arkeologi 

kunde få folk att begripa hur värdefull arkeologin är. Enbart föredrag och undervisning 

på traditionellt vis fungerade inte så bra i detta syfte. Allmänheten tyckte inte att 

förmedlingen av arkeologin var så bra, då försökte man få fram en växelverkan mellan 

allmänheten och arkeologerna. Dessa projekt engagerade allmänheten och man fick 

mera förståelse och stöd för arkeologernas arbete (Merriman 2004:3f).  

 

Att arkeologi är högst aktuellt märks om inte annat i samband med utgrävningarna i 

Sandby borg på Öland. Många ville ta del av den information som arkeologerna får 

fram och få vad som egentligen hände på platsen. Här har det varit en öppen 

kommunikation som också gjort att ortsbor har kunnat delta med information kring 

platsen. Trots de sensationella upptäckter som gjorts, har det varit svårt att finna 

ekonomiska möjligheter att driva projektet vidare. Då valde man att vända sig till 

allmänheten direkt och genomförde en insamlingskampanj via internet. Gensvaret var 

stort och man kunde genomföra fortsatta utgrävningar sommaren 2015 (Papmehl-Dufay 

2015:19). Nya samarbeten kan leda projekt vidare och är inte bara bra för allmänheten 

men också för arkeologin i sig. Vägen till den färdiga kunskapen är spännande som ett 

detektivarbete och många vill vara med på upptäcktsresan. Om det finns en lokal 

anknytning till ett område sker också en känslomässig reaktion hos besökarna. 

Arkeologin har här ett sätt att nå ut till en bredare publik som kanske inte är så vana vid 

att besöka museer.  

 
Att förmedla arkeologi till barn går att göra på många olika sätt, exempelvis genom 

utställning, guidning på museum, guidning på utgrävningsplats, via Facebook, spel, 

film, tidningar, prova på att gräva, tidsresor, skönlitteratur, traditionell skolundervisning 

m.m. Jag har valt att fokusera på den förmedling där upplevelsen står i centrum, och där 

mer än ett sinne används för att förstå arkeologi och forntiden. Idag sköljs vi över med 

en massa bilder både från TV och sociala medier och vi kan även söka information och 

filmklipp på nätet genom t.ex. Youtube. Detta gör det svårt både för barn och vuxna att 

sålla mellan all information. Men att vara på plats och uppleva något ger ett helt annat 

sätt att lära sig. Att använda mer än lyssnande och seende för att förstå ger en mer 

nyanserad kunskapskommunikation. Genom att använda många sinnen blir det lättare 

för oss att ta upp informationen. Att människor lär sig på olika sätt och att det är lättare 

att lära sig ju fler sinnen som är inkopplade är ett känt faktum. Marie Sandell skriver 

t.ex. ”vissa saker måste upplevas med andra sinnen och testas för att man ska förstå och 
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lära sig” hon säger också att ”de som har många sinnen öppna tar också till sig mer 

information och kunskap” (Sandell 2005: 191). 

 

Skolorna idag har en stor möjlighet att förmedla arkeologi och kunskap om forntiden 

genom Skapande skola projekt. Skolorna får erbjudande från olika aktörer om projekt 

de kan beställa, t.ex. från museer, teatrar m.m. Det finns pengar avsatta till dessa projekt 

genom en budget från Kulturrådet baserat på statsbidrag. Dessa projekt är mycket 

värdefulla för skolorna när de vill lära ut kunskap på ett mindre traditionellt vis. 

Skapande skola infördes 2008/2009 för kulturellverksamhet i skolan, då riktat till åk 7-9 

med 55 miljoner avsatt för projektet. Läsåret 2010/2011 hade projektet vuxit och 

omfattade åk 1-9 och hade en budget på 150 miljoner. Tanken var att barn och unga 

skulle få ta del av professionell kulturverksamhet i lärandet i skolan. Detta skulle 

integreras i skolan i ett långsiktigt arbete. Projektet är ett samarbete mellan Kulturrådet 

och skolan och ger eleverna möjlighet att integrera kulturupplevelser med lärande. 

Kulturmiljöpedagogiken har utvecklats och 80 % av museerna har lärande inskrivet i 

sina styrdokument för verksamheten. Inom historia och arkeologi kan barnen få uppleva 

bland annat program vid museer, utgrävningsplatser, tidsresor, besökscentra och andra 

kulturarvsinstitutioner kopplade till kulturmiljö. Skapande skola-projekten anpassar sig 

till läroplaner och lärande mål som finns i skolan. 2010/2011 hade man i Sverige 2000 

verksamheter som rapporterats (Högberg 2014:91f).  

 

Under Arkeologidagen som inträffar sista söndagen i augusti varje år ges ett bra tillfälle 

att lära sig mer om arkeologi genom olika aktiviteter. Såväl barn som vuxna kan delta i 

utgrävningar, skapa uråldriga hantverk, forntida matlagning, guidningar, föreläsningar 

m.m. Dagen genomförs av museer, arkeologer, fornbyar, organisationer och andra 

kulturhistoriska aktörer. Den har arrangerats i över 25 år med syftet att sprida mer 

kunskap om fornlämningar och forntidsmiljöer och på ett begripligt sätt undervisa 

intresserade. Den första arkeologidagen anordnades 1988 

(http://www.raa.se/aktuellt/vara-evenemang/arkeologidagen/om-arkeologidagen/). 

 

Det har länge funnits ett intresse för att utveckla förmedlingen och många olika sätt har 

prövats. Institutionerna får också högre krav från t.ex. länsstyrelsen på en utvecklad 

förmedling. År 2011 hölls ett seminarium om förmedlingens möjligheter i 

uppdragsarkeologi av länsstyrelsen i Stockholm. Där samlades olika aktörer och delade 

med sig av sina erfarenheter. De bjöd in talare från olika institutioner som berättade hur 

de arbetade och hur arbetet kan utvecklas. Seminariet hölls för att 

Riksantikvarieämbetet skulle ny orientera sig inför revideringen av föreskrifterna för 

uppdragsarkeologin. Det som stod i fokus var uppdragsarkeologins samhällsuppdrag att 

resultat som kom fram under utgrävningar på ett bra sätt skulle kunna förmedlas till den 

breda allmänheten och inte bara till forskare. Regeringen förtydligade också detta 2013 i 

ställningstagandet i lagrådsremissen angående Kulturmiljöns mångfald. Denna ledde till 

ett tillägg i lagtexten 2014 (Kulturmiljölag 1988:950) om att länsstyrelsens villkor för 

att ta bort en fornlämning ska kunna innehålla krav på förmedling. Man måste tänka 

kreativt för förmedling på en plats där en undersökning pågår. Länsstyrelser, 

institutioner och företag måste hjälpas åt att utveckla verksamheten och prova olika 

metoder samt rikta sig mot olika grupper. Kommunikationen ska se olika ut beroende på 

vem man vänder sig till. Det är viktigt att människor får mötas och skapa möjligheter 

för delaktighet och engagemang. När man får delta ger det upplevelser som gör att man 

kan reflektera och få nya kunskaper och insikter. På den fysiska platsen kan man bidra 

med egen erfarenhet, vilket gör att människorna kommer närmare berättelserna. Man 

kan se skillnader mellan nu och då och använda sig av ämnen som demokrati, framtid, 
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mänsklighet och tolerans. Det är viktigt att bygga upp kulturpedagogiska metoder som 

är inkluderande och engagerar publiken. En utgrävningsplats kan vara en mötesplats för 

undervisning och det är bra att använda de lokala kulturmiljöerna i kunskapsutbyte. 

Dessa metoder och pedagogiska program växer fram och fungerar som förebilder för 

kommande undersökningar. Länsstyrelserna ska driva på och ta större ansvar för kravet 

på förmedling. Det ska undersökas vad olika platser har för potential för förmedling och 

kommunikation för olika grupper. Det är viktigt med förmedling och kommunikation 

vid pågående arkeologiska undersökningar för att ta vara på de erfarenheter man får och 

utveckla dem genom utvärdering (Malmlöf 2013:7f). 

 

Kulturarvsaktörerna ska skapa möjlighet för ökad delaktighet och bidra till ett samhälle 

präglat av mångfald och demokrati. Uppdragsarkeologin ska bli mer kommunikativ, 

göra angelägna resultat tillgängliga och skapa möjlighet till delaktighet. Den 

arkeologiska undersökningsplatsen är en bra plats för dialog och kunskapsförmedling 

om det förflutna samt dess platser och människor. Detta ger insikter om människan som 

social och kulturskapande varelse och perspektiv på förändring genom tiden och vår 

egen plats i historien (Lundberg 2012:20). 

 

Regeringen lade 2009 fram en proposition ”Tid för kultur” för att kulturens frihet ska 

värnas och främjas när det gäller kulturpolitiken framtida inriktning och arbetsformer.  

En ny modell presenterades för statens bidragsgivning för regional kulturverksamhet. Så 

här skrivs det om förmedling av arkeologi som är viktig för att barn ska ha tillgång till 

kunskap på plats där de även kan se och ställa frågor. ”Att lära känna kulturarvet och 

förstå historiska sammanhang stärker barn och ungas identitet och ger perspektiv på 

tillvaron. Barn och ungdomar ska också ges möjlighet till inflytande och göras delaktiga 

såväl i planeringen som i genomförandet av de verksamheter som rör dem.” 

(http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2009/09/prop.-2009103/) 

Citaten visar betydelsen av att barn får vara delaktiga i arkeologiska projekt.  

 

Kalmar läns museum har många exempel på hur man kan jobba publikt. Under E22- 

projektet från 1997-2002 hade man bland annat en utställningsbuss som fanns med 

under utgrävningarna. Bussen fanns nära utgrävningsplatsen och människorna som 

besökte den. I bussen fanns ett bildspel, en liten bronsåldersmiljö, ett fyndträd, en 

husmodell och information i bild och text. Det fanns anslagstavlor där det sattes upp 

bilder av fynd och lappar med funderingar från utgrävningen. På bussen fanns det en 

arkeolog som fick hjälp av hembygdsförening och gymnasieungdomar. Det var viktigt 

att finnas på plats då bussen blev en samlingsplats för lokalbefolkningen på 

utgrävningsplatsen. Bussen var öppen att besöka och där hölls även föreläsningar. Man 

hade också olika aktiviteter vid en del platser som att laga mat i kokgrop, 

skinnberedning, prova forntida kläder, slå flinta, ansiktsmålning, laga fruktsoppa m.m. 

(Holmén 2013: 13f). I samband med utgrävningarna vid E22-projektet hade man också 

skolprojekt där elever fick prova på att gräva under en dag. 250 elever deltog i åldern 6-

12 år från skolorna i Ljungby, Halltorp, Hagby, Tvärskog, Söderåkra och Torsås. 

Vägverket och Skanska bidrog med medel för skolverksamheten. Lärarna fick en 

fortbildning om hur projektet skulle utföras och fick vara med och utforma hur man 

skulle jobba. Det bestämdes att man skulle ha fem olika moment i projektet. Först åkte 

två pedagoger ut till skolan och man gick igenom lagstiftningen kring fornlämningar, 

diskuterade varför vi vill bevara fornlämningar, arkeologisk metod, vad man kan hitta, 

vad som kan ha förstörts och tittade på fornlämningsregistret i deras område. Eleverna 

studerade forntiden med fokus på den tiden de skulle undersöka, tittade på stolphål på 

en ritning, husmodell, kläder, äkta fynd och rekonstruerade verktyg. Dialogen med 
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eleverna var viktig och man hade olika diskussioner om varför man byggt gravar m.m. 

Sedan fick de besöka utgrävningsplatsen, bekanta sig med miljön och redskapen samt 

fick en genomgång om utgrävningen. Eleverna grävde ut på tre olika platser i halvklass 

med fem elever per arkeolog. De fick prova rutgrävning, framrensning, gräva en 

anläggning och sållning. Nästa gång de träffades gjorde de en tidsresa till den tid de 

undersökt. Jag kommer att berätta mer om tidsresor längre fram i texten. Programmet 

avslutades med att två arkeologer kom till klassen för att berätta hur det gått, vad för 

fakta som kommit fram under undersökningen och datering av fynd. Om platsen låg 

nära skolan gick de dit igen för att se vad som hade hänt på utgrävningsplatsen. 

Eleverna fick sedan visa hur de jobbat med projektet i skolan. De hade gjort böcker, 

tavlor och modeller. Projektet fungerade mycket bra och eleverna var nyfikna, 

entusiastiska och noggranna. Lärarna på skolorna tyckte att projektet fungerat väl och 

att eleverna fått bestående kunskaper och intresse för historia. De tyckte att det var bra 

att eleverna fick prova riktiga uppgifter vid utgrävningen. På detta sätt spreds också 

kunskapen om utgrävningen till föräldrar och grannar från eleverna (Holmén 

2013:15ff).  

 

I projektet ”Min plats vid Motala ström” har RAÄ UV Öst haft skolprojekt 2009 

tillsammans med Platengymnasiet i Motala. Det skedde tillsammans med elever som 

läste historia C. De skulle få kunskap om äldre stenåldern och den arkeologiska 

praktiken. Man vill visa på det breda kontaktnät som bildas i samband med ett 

arkeologiskt utgrävningsprojekt och hur möten kan ske och skapa utveckling i det 

publika arbetet. Eleverna fick besöka UV Öst och hade lektioner med tema arkeologi 

och stenåldern, de tittade på fornminnesregistret, historiska kartor och den arkeologiska 

arbetsprocessen. Sedan fick de delta en dag i fält på en utgrävning. De fördjupade även 

arbetet med Platengymnasiet tillsammans med de elever som läste historia B (Arnberg 

& Gruber 2013:44). 

  

I Malmö hade man också ett skolprogram med kulturmiljöer i elevernas omgivning. De 

deltog i en arkeologisk undersökning, genomförde uppföljningar, analyserade material, 

grävde ut, studerade kartor, gick kulturhistoriska vandringar och presenterade resultatet 

i en utställning. Eleverna bestämde själva platsen och dokumenterade den genom foton 

och teckningar och formulerade en frågeställning om vad de ville veta om platsen. Vid 

det första mötet med eleverna fick de en historisk vandring där miljön runt skolan lyftes 

fram. De pratade om landskapet, äldre spår, sträckningar, vattnets läge, äldre vägar och 

sådant som inte ses i dagens landskap. Eleverna fick berätta om varför de valt platsen 

och varför de tyckte att den skulle bevaras för framtiden. Eleverna fick stöd av lärarna 

att forska vidare om den plats de valt. Det genomfördes en utgrävning på platsen och en 

uppföljning med fyndtvätt, varefter fynden registrerades och katalogiserades. I 

uppföljningen fick eleverna dela med sig av intryck och ställa frågor. Eleverna 

fördjupade sig och förberedde en presentation som avslutades i en utställning på ett 

lokalt bibliotek (Högberg 2013:54ff). 

 

I Glösa i Jämtland finns ett upplevelsecentrum kring hällristningar från 4000 f.Kr. Här 

försöker man levandegöra den tid och kultur som hällbilderna representerar. Där får 

man prova på hur jägare/samlare levde i Jämtland under denna tid. Skolelever är den 

viktigaste målgruppen för centret och varje år görs en lägerskola för 14-20 skolklasser i 

åk 3 att få uppleva forntiden(Lofterud & Bengts 2015:4). Där har hantverkare gjort ett 

antal rekonstruktioner av hus, verktyg, instrument, dräkter, vapen, fiskeredskap, 

matlagningsrelaterade föremål och skidor som är fria att prova. De får prova på en rad 

olika aktiviteter som att laga mat i kokgrop, testa vapen, lyssna till musik från forntiden 
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m.m. Besökarna lär sig om forntiden genom att prova på det livet, det finns inga rollspel 

men de får prova allt som hör tiden till. Här levandegörs och tolkas den arkeologiska 

kunskapen för att många människor ska förstå den och ta den till sig. Det kan innebära 

en risk att kunskapen blir för förenklad (Lofterud & Bengts 2015:5) 

 

5.2 Rollspel 
 

Ett rollspel går ut på att spela en roll, att träda in i en annan persons livsvärld och genom 

detta lära sig om hur personen och samhället såg ut under t.ex. en speciell tid. Denna typ 

av rollspel visas inte för publik utan är till för att få kunskap på ett sätt som är direkt.  

Det finns olika typer av rollspel som kunskapsspel, handlingsspel, konfliktspel, 

attitydspel och kommunikationsspel. Kunskapsspel har kunskap som utgångspunkt och 

det är det som används vid historiska spel. Som pedagogisk metod kan det underlätta 

inlärning av ett visst stoff. Man befäster, fördjupar och integrerar kunskaper (Nilsson & 

Waldemarson 1988:12f).  Genom rollspelet utökas kunskapsområdet om en t.ex. viss tid 

(Nilsson & Waldemarson 1988:55). Man använder sig av en helhetsbild på mänsklig 

inlärning, det kan också kallas holistiskt rollspel.  

 

Under rollspelet tränas även sociala kunskaper och genom det utforskar man samhället 

och den tid man vistas i, det förenar tanke, känsla och handling 

(Nilsson & Waldemarson1988:5). När elever kommunicerar med andra kan man bolla 

kunskapen mellan varandra och få en rikare kunskap. En kommunikation med det 

förflutna sker och man lär sig i historien (Hunner & Westergren 2011:125). 

Kunskapsspel är en rollspelsvariant som passar vid inlärning om forntiden. Situationen 

är flyttad i tid och rum (Nilsson & Waldemarson1988:14). Kunskapen är som små bitar 

som man kan sätta ihop för att få en helhetsbild av tiden och hur man levde i den, vad 

man använde för verktyg, hur man bodde, vad man åt m.m. Människor lär sig bäst 

genom att vara aktiva, inlärningen blir effektiv när både hjärnan och handling får jobba. 

Man lär sig bäst genom direkta erfarenheter. Upplevd kunskap är lätt att minnas och att 

använda vidare när man kommer tillbaka till skolbänken. När kunskapen angår en och 

utspelar sig i t.ex. det område där man bor, blir det mycket mer intressant och skapar en 

gemensam historia och samhörighet och identitet (Nilsson & Waldemarson1988:33). 

För att göra eleverna ännu mer engagerade i ämnet kan man knyta det till dagens sätt att 

leva och hur samhällen ser ut idag och jämföra dessa med den historiska tiden. De 

lokala platserna är bra att använda för då blir det inte så abstrakt och man ser att 

historien finns runt omkring oss (Hunner & Westergren 2011:119ff). Ett sätt att göra 

inlärningen levande och inspirerande är att gå ut i verkligheten och skapa kontakt med 

den ”riktiga” kunskapen (Nilsson & Waldemarson1988:37). En typ av rollspel 

förekommer på Kalmar slotts aktiviteter under sommaren ”Barnens slott” då barnen får 

ikläda sig rollen som riddare eller prinssessa (se figur 3). 

 

 

Figur 3. Prinssessor på 

Kalmar slott. Foto: Emma 

Lindeborg 



  
 

13 

5.3  Projekt med tidsresor från Kalmar läns museum 
 
Tidsresor är ett kunskapsspel som idag utförs på många olika ställen, bland annat på 

Fotevikens museum, Kulturen i Lund, Lunds universitets historiska museum, Lofotr 

Viking museum i norra Norge, Land of Legends i Lejre, Danmark och på Kalmar läns 

museum. Att göra historien levande har länge varit ett mål hos museer och där har 

tidsresor kommit att spela en viktig roll (Pettersson & Holtorf 2008:27).  

 

1985 såddes fröet till den utvecklade pedagogiska verksamheten på Kalmar läns 

museum. Man var då kritisk mot skolböckerna och menade att de gav en alldeles för 

generell och allmän bild av historien. Det fanns ett behov av kunskap om den lokala 

historien. Man förstod att man hade mer att lära ut än vad som erbjöds av böcker och 

fiktiva miljöer på museet. Kalmar läns museum utvecklade då en kulturmiljöpedagogik 

och projektet fick namnet Alla tiders historia (Holmén 2013:10). En av eldsjälarna som 

startade detta arbete var Ebbe Westergren.  

 

Arbetet har fokuserat på lokala platser, människor och historier, flera hundra lokala 

platser har använts. Tidsresorna är engagerande på många olika plan genom sin fysiska 

känsla och intellektuell nyfikenhet (Hunner & Westergren 2011:126f). Läroplanen har 

ett fokus på den lokala historien fram till årskurs 5. Av tradition jobbar man med sten-, 

brons- och järnåldern i årskurs 3 (Berger 2013:25). Museet gjorde ett försök 1985 med 

tre skolor i studerandet av stenåldern och medeltiden i närmiljön. Låg- och 

mellanstadieelever fick uppleva en stenålders- eller medeltidsdag. Verksamheten var 

mycket lyckad och 1989 fick alla skolor i Kalmar län möjlighet att uppleva tidsresorna i 

sten-, brons-, järnålder samt medeltid (Lindström m.fl. 1999-2000: 5). Tidsresan gav 

lärare, museiutbildare och elever tid att gå djupt in i historien och på ett direkt sätt få en 

intensiv upplevelse av den (Hunner & Westergren 2011:125). För att genomföra 

tidsresan jobbade man med förarbete med både lärare och elever. Lärarna fick 

fortbildning där tidsresans innehåll diskuterades, bland annat en del praktiska saker som 

matinköp, ved m.m. som lärarna hade ansvar för. Skolan fick material av museet som de 

kunde arbeta med en tid innan tidsresan. Sedan åkte man till platsen och studerade hur 

landskapet sett ut med vattennivåer, öar m.m. och letade efter spår i landskapet från 

forntiden. Elever och lärare fick historiska dräkter och förflyttades i tiden genom 

ritualer. De fick ett nytt namn och provade på sysslor som kunde utförts vid den 

bestämda tiden, som flintslagning, runristning, bronsgjutning, smörkärning, 

smyckestillverkning, ansiktsmålning och matlagning m.m. De fick under dagen inte 

prata om nutiden. Avslutning skedde med måltid och resa tillbaka till vår tid. Tidsresan 

varade i 4 timmar (Holmén 2013: 10). Vid tidsresorna finns det också plats att diskutera 

andra ämnen som våld, religion, sociala olikheter, kön, jämlikhet och miljö. Under år 

2000 arbetade museet med samarbete med ca 100 skolor och museet fick ett 

regeringsuppdrag att utveckla arbetsmodellen och förmedla den till andra regioner i 

landet (Lindström m.fl. 1999-2000:6) Tidsresornas metod har ändrats en del sedan i 

mitten av 1980 talet men principerna är desamma. I dagsläget har 50-60 skolor tidsresor 

varje år (Hunner & Westergren 2011:125). 

 

2004 startades det ett internationellt projekt kring tidsresor, ”Bridging Ages” i länder 

som Sverige, Finland, Island, Estland, Lettland, Italien, Nicaragua, Sydafrika, Kenya, 

Turkiet och USA. 2007 startades organisationen Historic Environment  Education and 

Timetravels som har ca 400 medlemmar. Närmare 120 000 människor har varit med på 

tidsresor runt om i världen. I Sydafrika introducerades tidsresor 2006, de behandlade 

ämnen som att leva med olikheter, trots olika språk, traditioner och användning av 



  
 

14 

landskapet. De har också behandlat ämnen som våld och krig. I USA i New Mexico och 

Minnesota har man bland annat behandlat den spanska kolonialtiden. Dessa tidsresor 

håller arvet av förfäderna levande och ger möjlighet att behandla alla möjliga olika 

ämnen som kön, religion social status, rasism, demokrati m.m. (Hunner & Westergren 

2012:126ff). 

 

6 Resultat 
Jag har valt att presentera mina resultat uppställda per fråga för att det ska vara enkelt 

och överskådligt att läsa. Jag har inte lagt in några tolkningar i denna del utan redovisar 

kortfattat svaren på frågorna. Jag har försökt att sammanställa resultatet under samma 

frågor. Frågor som jag bara ställt till vissa personer har jag tagit bort för att göra 

analysen lättare. Vissa svar har egentligen gällt en annan fråga och då har jag lagt in de 

svaren där. 

 

6.1 Varför valde ni denna metod att förmedla arkeologi? 

 
6.1.1 Tidsresor: 

 

Lärare A: 

 

 När vi tidigare jobbat med stenåldern lekte barnen stenålder och byggde 

stenålders kojor så de ville prova tidsresa. 

 Fångar intresset 

 Lättare att ta till sig 

 Skapar stort engagemang hos barnen.  

 

Lärare B:  

 

 Ju fler sinnen man använder desto mer kommer man ihåg. 

 

Lärare C:  

 

 Tradition att göra detta 

 Jag gjorde det själv när jag var liten.   

 Uppskattat 

 
6.1.2 Prova på att gräva 
 
Arkeolog Gertie Ericsson: 

 

 Barn fick prova att gräva i dumphögarna de var exalterade och kom tillbaka till 

museet, då funderade vi på att jobba pedagogiskt med grävning. 

 Folk kommer och frågar om man får vara med och gräva 

 Barn är intresserade av att hitta saker och tvätta m.m. 

 Länsstyrelsen vill att vi skulle göra något sådant här projekt  
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6.1.3 Guidning vid grävning 
 
Pedagog Pia-Lena Björnlund  

 

 Guidning vid grävning har ingått i budgeten 

 Väcka intresse för kulturen i närheten 

 Se samtiden i ett dåtidsperspektiv 

 Varför vi gör som vi gör t.ex. konflikthantering hur vi löser det idag hur löste 

man det förr. 

 De tycker det är spännande 

 
6.1.4 Barnböcker 
 
Författare och arkeolog Anna-Karin Andersson 

 

 Visa hur fascinerande det kan vara med arkeologi 

 Eget intresse  

 
Författare arkeolog Jonathan Lindström 

 

 Jobbat med barn på fritids och på museet  

 Barn är en viktig målgrupp 

 Jag tycker det är roligt att teckna och skriva och jag är bra på det 

 

6.2 Vad är bra dåligt med denna metod? 
 
6.2.1 Tidsresor 

 

Lärare A 

 

 Gett mycket att jobba vidare med i klassrummet 

 Djup kunskap från museet 

 Allt var genomtänkt  

 Negativt, vi skulle vilja haft lite längre tid, barnen ville aldrig sluta. 

 

Lärare B 

 

 Nöjd med hela dagen, jättebra. 

 De fick med de viktiga bitarna. 

 Negativt, vi var inte så förberedda från skolan. 

 

Lärare C 

 

 Få uppleva och få vara del av en sådan här miljö 

 Fantastiskt sätt, kunskapen blir fördjupad av detta sätt att arbeta.  

 Stark upplevelse 

 Negativt, dagen vi gjorde var en höstfest och inte så mycket traditionell och 

generell kunskap. Vad kvinnor och män gjorde för olika saker.  
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6.2.2 Prova på att gräva 

 

Arkeolog Gertie Ericsson: 

 

 Barnen blev väldigt lyckliga och spralliga och exalterade 

 Arkeologi är intressant för alla.  

 Otrolig återkoppling från barn och föräldrar. 

 Ett barn som varit med och grävt tidigare vaknade upp vid 4 och var väldigt 

entusiastisk och ville ut och gräva. 

 Negativt, vi tog upp lite för små schakt.  

 En del barn blev ledsna när de inte fick ta med fynden hem 

 
6.2.3 Guidning vid grävning,  

 

Pedagog Pia-Lena Björnlund:  

 

 Bara positiva effekter. 

 De lyssnar bra. 

 Negativt, om det är dåligt väder och de klafsar ner sig.  

 

 

 
6.2.4 Barnböcker 

 

Författare och arkeolog Anna-Karin Andersson 

 

 Man får hitta på, inte allt är fakta. 

 Lättare att förstå fakta genom skönlitterära berättelser. 

 

 

Författare arkeolog Jonathan Lindström 

 

 Styrka, genom bild och text skapas ett eget universum. 

 Böcker har lite svårt att konkurrera med tv-spel. 

 

6.3 Jämfört med traditionellt sätt att jobba? 
 
6.3.1 Tidsresor 

 

Lärare A 

 

 Barnen hade haft svårare att sätta sig in i det. 

 

Lärare B 

 Alla blev intresserade även de som inte haft intresset innan. 

 Alla kunde hjälpa till på olika sätt beroende på vad de gillade. 

 De som inte har modersmålet hade lättare att ta till sig den praktiska kunskapen 

ute i fält, än i klassrummet.  

 



  
 

17 

 

Lärare C 

 

 Det som de har fått uppleva sätter sig.  

 Bra resultat på provet om stenåldern. 

 De svagare eleverna har bättre resultat än vanligt. 

 Svagare elever som har problem med läsförståelsen och jobbigt i skolan tar in 

kunskapen bättre och får chansen att befästa kunskapen. 

  

 
6.3.2 Prova på att gräva 

 

Arkeolog Gertie Ericsson: 

 

 Barn lär sig genom att använda händerna.  

 Får ett triggat intresse. 

 Når fler genom att ha aktiv aktivitet.  

 
6.3.3 Guidning vid grävning 

 

Pedagog Pia-Lena Björnlund: 

 

 En händelse att få se och göra samt prata med en arkeolog 

 

 
6.3.4 Barnböcker 

 

Författare och arkeolog Anna-Karin Andersson mot faktabok 

 

 Enklare att göra gestaltningar väcker ett känslomässigt intresse.  

 

Barnböcker, författare arkeolog Jonathan Lindström mot skönlitterär bok 

 

 Olika sätt att nå hjärtat på barn. 

 Det ska finnas en blädder effekt. 

 Framträdda fakta på ett litterärt sätt 

 Ska vara roligt och lätt.  

 

6.4 Har du märkt ett ökat intresse efteråt? 
 
6.4.1 Tidsresor 

 

Lärare A 

 Absolut, de tycker att det är jättespännande.  

 Vi har varit och tittat på bronsålderslämningar efteråt. 

 De har tittat på gravar och kommer och berättar om det efteråt. 

 De resonerar om gravarna, om man tror på livet efter döden eftersom de hade 

yxor i gravarna. 

 



  
 

18 

 

Lärare B 

 

 Absolut större engagemang när vi jobbat med bronsåldern.  

 När vi var ute och såg vass, börjar de på eget bevåg prata om vasstak som de 

hade förr i tiden. 

 

Lärare C 

 

 Ja jättestort, roligaste dagen i skolan. 

 De pratar om det på rasterna. 

 De vill åka på fler tidsresor. 

 
6.4.2 Prova på att gräva 

 

Arkeolog Gertie Ericsson: 

 

 Ja det väcker intresse att få göra något praktiskt. 

 Hitta saker är spännande. 

 
6.4.3 Guidning vid grävning 

 

Pedagog Pia-Lena Björnlund: 

 

 De tycker att det är jättehäftigt att det är i närheten där de bor. 

 En del brukar vilja bli arkeologer efter att de varit med på guidningen. 

 Tar med mamma och pappa till utgrävningen.  

 Kommer tillbaka till museet. 

 Berättar för mamma och pappa vad de vet. 

 

 
6.4.4 Barnböcker 

 

Författare och arkeolog Anna-Karin Andersson 

 

 Ja, jag tror att det väckt ett intresse för arkeologi. 

 När jag varit och pratat om boken i skolklasser och bibliotek har jag märkt ett 

intresse. 

 

Författare arkeolog Jonathan Lindström 

 

 Ja det tror jag man får en känslomässig kick av att läsa.  

 Positiv påverkan. 
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6.5 Har du något eget förslag på att göra forntiden mer greppbar för 
barn? Har du provat andra metoder? 
 
6.5.1 Tidsresor 

 

Lärare A 

 

 Leka stenåldern, hitta på egna namn och bygga kojor.  

 Göra ett långt snöre som en tidslinje. 

 

Lärare B 

 

 Skapa och integrera olika ämnen i skolan t.ex.bild, musik, no m.m. 

 T.ex. tillverka svärd i bilden i skolan och lära sig mer om dem på no.  

  

Lärare C 

 

 Ha workshops 

 Jobba på flera olika sätt, göra hällristningar, titta på film, läsa.  

 Optimala att få komma ut och prova och uppleva som på tidsresedagen.  

 
6.5.2 Prova på att gräva 

 

Arkeolog Gertie Ericsson: 

 

 Använda sig av Minecraft, bygga upp Lund i olika tidperioder. 

 Barnböcker 

 Youtube 

 Nå barn genom olika medier. 

 En app till mobilen om arkeologi och historia. 

 Bra lärare. 

 

 
6.5.3 Guidning vid grävning 

 

Pedagog Pia-Lena Björnlund: 

 

 Skriva berättelser och berätta 

 Jobba vidare i skolan på bilden och slöjden. 

 Göra en arkeologisk utgrävning. 

 Skriva början på en bok som en författare får avsluta. 

 Arkeologer på skolbesök. 

 Musik arkeologi 

 Jag har guidat i roll 
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6.5.4  Barnböcker 

 

Författare och arkeolog Anna-Karin Andersson 

- 

 

Författare arkeolog Jonathan Lindström 

 

 Skapa en sensationell känsla av tid i skolkorridoren, dela upp den som en 

tidslinje och låt barnen ställa sig längs den kroppsligt 

 Ha med riktiga föremål i skolklassen.  

 Vädja till känslor, skapa känslor av att det är roligt och intressant. 

 Jag har grävt ut med barn och gjort utställning. Fungerade utmärkt. 
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7 Analys av undersökningens resultat 
 

7.1 Ökat intresse 
 

Jag tror att dessa metoder som tidsresor, guidning på utgrävning, böcker och prova -på -

grävning ger barnen ett intresse att utforska vidare på egen hand om forntiden. T.ex. har 

skolbarnen som varit med på tidsresor, själva varit och tittat på gravar och resonerat om 

man trodde på livet efter döden säger lärare A. Och när en klass var ute och gick såg de 

vass och började prata om vasstak som man hade förr i tiden berättar lärare B. De pratar 

om det på rasterna säger lärare C. Jag tror att det är bra att det fått uppleva något som de 

kan knyta an till. Att just få göra något praktiskt gör att kunskapen blir lättare att förstå. 

Just det ökande intresset som väckts vid dessa aktiviteter tyder på det att det behövs 

någonting mer än just traditionell undervisning. En del vill bli arkeologer själva när de 

varit med på guidningarna vid utgrävningsplatsen och kommer tillbaka till museet för 

att lära sig mer. De berättar för sin mamma och pappa om allt de fått lära sig säger Pia-

Lena Björnlund. Böckerna väcker ett intresse för forntiden. Det har Anna-Karin 

Andersson märkt när hon var ute på bibliotek och i skolklasser och mötte barnen. Det 

ger en kick för barnen att läsa, en positiv påverkan säger Jonathan Lindström. Det 

väcker intresse att få göra något praktiskt och hitta saker säger Gertie Ericsson. Jag 

anser att de uppgifter jag fått tyder på att dessa metoder har stor betydelse för att väcka 

intresse för arkeologi hos barn. 

 

 

7.2 Elever med ett svagare resultat 
 

När man använt sig av dessa kreativa metoder märks exempelvis att elever med ett 

svagare resultat som har problem i skolan och har svårt med läsförståelsen, har bättre 

resultat på prov kopplat till ämnet än tidigare när de upplevt en tidsresa säger lärare C. 

De har lättare att ta till sig kunskapen genom att få pröva och uppleva historien än att 

sitta i skolbänken. Också de elever som har ett annat modersmål hade lättare att ta till 

sig kunskapen säger lärare B. Det måste vara skönt för dessa elever att få göra något 

aktivt och bli visade istället för att behöva koncentrera sig på språket. Alla elever har 

rätt att få lära sig i skolan och dessa metoder är till stor hjälp för dessa barn. Om det inte 

funnits några praktiska eller annorlunda moment som dessa så hade dessa elever haft 

svårare lära sig och fått sämre betyg. Det visar på hur otroligt viktigt det är att förmedla 

informationen publikt. Elever får en stor del av sin kunskap genom en 

envägskommunikation i skolan och det är lätt för dem att tappa intresset när de själva 

inte får vara delaktiga i processen, särskilt när det gäller svagare elever.   

 

 

7.3 Väcker känslor 
 

Det som händer när barnen får kunskapen till sig genom dessa metoder är att de får ett 

triggat intresse och de blir lyckliga, spralliga och exalterade säger Gertie Ericsson. Och 

det blir ett lustfyllt sätt att lära sig något nytt. Ett barn som tidigare varit med vid en 

utgrävning vaknar kl. 4 på morgonen och ville entusiastiskt ut och gräva. De skapar ett 

stort intresse och engagemang hos barnen säger lärare A. Det är en särskild händelse att 

få se och prata med en arkeolog i arbete hävdar Pia-Lena Björnlund. Att få läsa en 

skönlitterär bok om arkeologi väcker ett känslomässigt intresse säger Anna-Karin 
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Andersson. Att dessa metoder väcker sådana känslor bör vara mycket viktigt för 

inlärningen av kunskap. Att få vara delaktig i en kunskapsprocess väcker lust till 

inlärning. Om metoden för förmedlingen väcker så starka känslor bör det bli lättare att 

lära. Att de ska kunna delta på ett sätt som gör att deras spekulationer tas på allvar och 

att de är viktiga i kunskapsprocessen. 

 

7.4 Andra metoder 
 

Eftersom de personer som jag intervjuat är experter på att förmedla arkeologi till barn 

ville jag ta reda på om de har några andra metoder att förmedla kunskap om forntiden än 

just de vi talat om. Om det går att utveckla metoder som finns ytterligare och göra dem 

bättre. Lärare A tycker att man kan utveckla genom att leka stenåldern i skolan, att 

barnen får bygga stenålders kojor och hitta på sina egna namn. Det tror jag är bra 

eftersom barn lär sig mycket av att leka. Här kan man ju även föra in kunskap om hur 

det var under denna tid. Läraren kan se till att föra in mer kunskap i leken genom att 

berätta och leda in händelseflödet till att såhär gjorde vi ju på stenåldern och berätta och 

visa hur man gjorde m.m. Samt att barnen tidigare har fått lära sig och sökt kunskap 

tillsammans med sin lärare om stenåldern och t.ex. hur man tillverkade redskap, hur 

man lagade mat, hur man jagade, hur man bodde m.m... Hon tycker också att det är bra 

att göra upp en tidslinje över perioderna i människans historia. Det tycker Jonathan 

Lindström också men han utvecklar det ännu ett snäpp genom att låta barnen kroppsligt 

ställa sig på tidslinjen i olika tider i skolkorridoren. Han poängterar betydelsen av att ha 

riktiga föremål ut i klasserna och vädja till känslorna att det är roligt och intressant. 

Lärare B är inne på att man ska integrera olika ämnen i skolan för att lära sig om 

forntiden. T.ex. kan man ju få tillverka svärd på bildkunskapen om man läser om 

bronsåldern. Om man jobbar i dessa teman och integrerar olika ämnen får barnen en 

bredare bild av tiden de undersöker och mer tid att arbeta med den. Samt att lärarna kan 

samarbeta och ta hjälp av varandra med att utforma temat. Lärare C tycker man kan ha 

workshops, göra hällristningar, titta på film och läsa. På kulturen i Lund har man 

funderat på att använda sig av Minecraft för att bygga upp Lund under olika 

tidsperioder. Minecraft är ett spel som barnen känner till och då utgår man från deras 

perspektiv med en sådan metod bör det vara lättare att få med alla typer av elever. De 

som spelar mycket hemma och annars kanske inte intresserar sig så mycket för skolan, 

kommer också med i denna metod. Gertie Ericsson säger också att man kan använda 

barnböcker, Youtube, sociala medier, göra en app till telefonen om arkeologi och 

historia samt att ha bra lärare i skolan. Pia- Lena Björnlund tycker att barnen kan få 

skriva berättelser och berätta, integrera ämnen i skolan som bild och slöjd, göra en 

utgrävning tillsammans med barnen, skriva början på en bok som en författare får 

avsluta, arkeologer på skolbesök, musikarkeologi, guida i en roll. Två stycken talar om 

att integrera ämnen i skolan och det tror jag kan vara väldigt bra för då får eleverna både 

läsa om ämnet och pröva det praktiskt. Lärare skulle kunna få hjälp att utveckla nya 

metoder genom att t.ex. få vidare utbildning av muséer personal. 

 

7.5 Skillnad mot att jobba på ett traditionellt sätt 
 

Jag tycker det är viktig att undersöka hur eleverna hade lärt sig om man inte jobbat på 

ett publikt sätt utan på ett mer traditionellt sätt. Lärare A som varit med under en 

tidsresa svarar att barnen hade haft svårare att sätta sig in i kunskapen. Det talar 

verkligen för ett sådant här sätt att arbeta för att få en bred förståelse för ämnet som 

passar fler elever. Lärare B sa att det fanns elever som tidigare intresserat sig för 
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forntiden. Men när de varit med på tidsresan fick alla medverkande upp intresset för 

forntiden. Om de inte gjort tidsresan så hade man förlorat de andra elevernas intresse för 

forntiden. När lärarna föreslår alternativ så är det aktiva metoder man önskar, jag anser 

att det ytterligare bekräftar att metoder där eleverna aktivt får delta är bäst. Jag tror att 

det är viktigt att eleverna får vara med vid denna typ av förmedling för att göra 

forntiden mer nära och tillgänglig och lättare att förstå för alla typer av människor. De 

blir även triggade och får ett intresse som de tidigare inte haft eftersom kunskapen har 

gjorts mer tillgänglig för dem. De har fått använda mer av sig själva både kroppsligt och 

intellektuellt samt har de fått vara delaktiga i en tvåvägs kommunikation. Och varit 

delaktiga i kunskapssökandet och inte bara blivit matade med fakta kunskaper och årtal. 

Den geografiska närheten till det som undersöks är också en viktig del för att det berör 

dem känslomässigt och tillhör deras del av världen.    

 

7.6 Hur kan man göra arkeologi mer tillgänglig för barn? 
 

Jag anser att det viktiga är att barn får uppleva någonting och att inte bara får läsa om 

det i böcker, att få se riktiga artefakter, att vara med på en utgrävningsplats och att få 

använda kroppen och känslorna. Likaså att få uppleva och ta del av t.ex. en 

stenåldersmiljö, få pröva redskap från denna tid, få laga och äta den mat man åt under 

denna tid och ta del av den vardag som dessa människor levde i. Att få diskutera med 

kunnig personal och själva fundera över hur det kunde ha varit. Att inte bara bli 

serverade ett färdigt svar. Att komma ut för att möta och utforska miljön i barnens 

närområde. Det är viktigt att få känna sig delaktig och att få lära känna sin kulturmiljö 

då det stärker barnens identitet och ger perspektiv på tillvaron (Regeringens proposition 

2009/10:3) När man arbetar publikt ges också barnen en möjlighet att vara med och 

spekulera kring fynd och boplatser, vilket gör att de själva blir delaktiga och känner att 

deras åsikt är viktig. När de känner det görs den arkeologiska kunskapen mer tillgänglig 

för dem när de deltar i utforskandet av den. De får också känna samhörighet och möts 

på lika villkor. Förmedlingen blir ett samspel mellan publiken och de som förmedlar 

den. Jag tycker att förmedling och kommunikation ska ingå kunskapsspridningen för 

arkeologiska projekt och att den bör utföras på ett kreativt sätt. Jonathan Lindström 

säger att det finns olika sätt att nå hjärtat på barn. För att göra arkeologi mer tillgängligt 

för barn så behöver man vara kreativ och jobba på ett praktiskt plan. Ju fler sinnen man 

använder desto mer kommer man ihåg hävdar lärare B. Marie Sandell skriver i sin bok 

Lära sig kan alla-men inte på samma sätt ”Vissa saker måste upplevas med andra sinnen 

och testas för att man ska förstå och lära sig”. Hon skriver också att ”de som har många 

sinnen öppna tar också till sig mer information och kunskap”(Sandell 2005:191). Barn 

lär sig genom att använda händerna hävdar Gertie Ericsson. Det som eleverna upplevt 

under tidsresan gör att kunskapen sätter sig bättre, hävdar lärare C. I ett rollspel befäster 

man, fördjupar och integrerar kunskaperna (Nilsson & Waldemarsson 1998:12f) 

Min åsikt ovan bekräftas alltså av informanterna. Värdet av sådan här verksamhet 

bekräftas också genom det ställningstagande som görs från staten och länsstyrelserna 

där man anser att det är viktigt att intresset för forntiden stimuleras på ett aktivt sätt.  

 

Det finns också viktiga projekt idag som gör arkeologin tillgänglig för barn. 

Skapande skola, arkeologidagen och om museer beslutar sig för att samarbeta med 

skolor under utgrävningsprojekt som t.ex. E22 projektet, Motala ström, Människor och 

platser m.m. 
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7.7 Hur levandegör man kunskap om forntiden för barn? 
 

Ett bra sätt är att använda sig av och visa upp riktiga artefakter vid förmedling av forntid 

säger Jonathan Lindström. Det är bra att följa upp barnens egna initiativ t.ex. när barnen 

började leka stenåldern och bygga kojor beslöt sig lärare A att ta med dem på en 

tidsresa. Och när barnen blev så exalterade över att få gräva i dumphögar så beslöt sig 

arkeolog Gertie Ericsson att göra ett prova -på -att - gräva -projekt med barnen vilket 

blev mycket lyckat. Att få vara med och uppleva på en tidsresa är nog det mest ultimata 

sättet att levandegöra forntiden vilket bekräftas av lärare jag intervjuat. Lärare C säger 

att hennes elever tyckte det var den roligaste dagen i skolan när de var med under en 

tidsresa. När barnen läser en skönlitterär bok om forntiden skapas det inre bilder om hur 

det kunde varit och tiden blir levade. Det är en styrka att genom text och bild skapa ett 

eget universum säger Jonathan Lindström. Det är också värdefullt att vara på plats och 

få prata med en riktig arkeolog och se deras arbetsplats samt att se fynd och kunna knyta 

dem till en verklig plats. Detta levandegör materialet. Om barnet sedan söker egen 

information genom att titta på fornlämningar och få diskutera det vidare med en 

pedagog så blir bilden ännu tydligare om hur det kunde ha varit under denna tid. 

Engagemang och inlevelseförmåga är också viktigt från den som förmedlar arkeologi 

för att skapa känslor att det är roligt och intressant säger Jonathan Lindström. När man 

själv tycker att det är roligt och intressant förmedlas detta vidare till barnen, så det är 

viktigt att gilla det man gör. Att ha en dålig pedagog kan dra ner ämnet avsevärt.     

Jag minns själv när jag var på museet som barn och blev guidad av museets personal i 

roll d.v.s. guiden var klädd i tidstypiska kläder och föreställde en historisk person. Det 

kändes som man var där under den tiden då det hände och allt runt omkring blev 

levande. Guiden berättade med sådan kraft och energi så att skeppet Kronan gungade.  

 

7.8 Hur fungerar de olika metoderna för att förmedla kunskap om 
forntiden? 
 

7.8.1 Tidsresa 

 

Tidsresan är den metod jag tycker fungerar bäst för förmedling av arkeologi eftersom 

den ger en helhetsbild av tiden de får uppleva med tidsenliga kläder. Det är också en 

metod som är aktiv och eleverna är delaktiga. De får tillverka och använda redskap från 

tiden och laga mat så som man gjorde då. De får en roll och ett nytt namn som de får 

utveckla under dagen. Då får de känslan av att de befinner sig i den tiden de gestaltar. 

Metoden väcker också positiva känslor hos eleverna som att det är kul och att de aldrig 

vill sluta. Pedagogerna själva väljer vad de vill rikta in sig på och lära ut. En 

tänkbarfallgrop i detta sätta att förmedla kunskap om forntiden är att det kan förvandlas 

från att vara lärorikt till något som bara är ”kul”. Det är nog bra att ha med sig i tanken 

att det bara inte bara blir som en maskerad, det kan nog vara lätt hänt. Frågan är också 

vad man vill förmedla under tidsresan? En av lärarna ville ha mer vardags sysslor och 

mer om vad kvinnor och män gjorde för olika saker. Detta kan vara svårt att besvara 

eftersom vi inte vet exakt vem som gjorde vad och man under den senaste tiden gjort 

upptäckter om att det visst fanns kvinnor som jagade t.ex. Jag tror att man idag är 

försiktig att dela upp kvinnligt och manligt eftersom det lätt blir stereotypa bilder av 

dem som levde då. Och att man tar in dagens sätt att leva och för in det på t.ex. 

stenålderns sätt att leva och vara vilket kan bli farligt och ge en alltför generell bild av 

hur samhället såg ut. Men dagen Lärare C och hennes klass upplevde en dag som var en 

höstfest och då kan det hända att man missar de mer vardagliga levernet. Det som jag 
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tycker är positivt är att man får använda sina händer under tidsresan och känslor och 

upplevelsen.  

  
7.8.2 Prova på grävning 

 

Att få delta i en utgrävning är spännande. Jag tror att det är viktigt att låta barn få prova. 

Det är en metod som är väldigt bra, barnen blir delaktiga och aktiva i processen. Säkert 

är det många arkeologer som tror att det skulle bli kaos på utgrävningsplatsen med barn. 

Att eleverna inte skulle ta uppgiften på allvar och att de skulle gräva sönder fynd och att 

det skulle bli svårt att registrera fynd osv. Men enligt Holmén så var eleverna vid E-22 

projektet nyfikna, entusiastiska och noggranna. Det är klart att det skulle ta längre tid 

och krävas mer personal för att få det att fungera men jag tror att man skulle vinna 

mycket på att göra det. Lärarna på dessa skolor tyckte att eleverna hade fått bestående 

kunskaper och intresse för historia. De tyckte också att det var bra att de fick prova 

riktiga uppgifter vid utgrävningen (Holmén 2013:15ff). Att fysiskt få delta gör att 

kunskaperna stannar kvar och att ett intresse för fortsatta studier växer. Det man får göra 

med kroppen fastnar i knoppen. Kunskapen blir befäst eftersom eleverna både får 

använda huvet och kroppen. Detta är värdefullt metod att lära sig kunskap om forntiden 

och arkeologi. Jag tror att kunskapen blir mer ”riktig” och ”verklig” av att få delta i 

prova-på-grävning. Det är inte en kunskap som ligger långt borta här och nu utan den 

upptäcks i stunden. 

 
7.8.3 Böcker  

 

Jag tror att en bra skriven skönlitterär bok kan fungera på att förmedla kunskap om 

forntiden. Det som är viktigt är att det finns böcker där huvudkaraktärerna både är tjejer 

och killar. Jag tror inte att en tjej tycker det är lika roligt att läsa ur ett manligt 

perspektiv. De flesta böcker skönlitterära böcker om forntiden för barn är skrivna ur en 

pojkes historia. Om man ska skriva faktaböcker om forntiden gäller det att de är 

illustrerade med bilder och är lättlästa och roliga. Det ska finnas en bläddereffekt, så att 

man ska vilja läsa vidare. Fakta kan framställas på ett litterärt sätt. Det som är bra med 

böcker är att det skapar inre bilder och man kan föreställa sig om hur det kunde varit. 

 

 

 
7.8.4 Guidning vid grävning 

 

Det är spännande att komma ut för elever och se en riktig utgrävning. Likaså att få träffa 

riktiga arkeologer och se dem jobba. Att se en sådan här plats gör ett stort intryck på 

barn och för dem ett steg närmare historien och känslan av att det är på ”riktigt” ökar. 

Här tror jag att själva utförandet är viktigt och att barnen ges möjlighet att ställa frågor 

så att det inte bara blir en envägskommunikation. Barnen kan också få frågor om vad de 

tror hände här av den som guidar för att få känna sig delaktiga och vara med samt att 

spekulera och bidra med egna erfarenheter. Det som är negativt med denna metod är att 

den är mer passiv för åhörarna men går att utveckla det beror helt på utförandet. Det 

positiva är att få komma ut och se verkligheten. När man är på plats går det även att 

koppla och se samtiden ur ett dåtidsperspektiv säger pedagog Pia-Lena Björnlund. Man 

kan prata skillnader mellan nu och då om demokrati, framtid, mänsklighet och tolerans 

(Malmlöf 2013:8). T.ex. konfliktlösning, hur hanterade de konflikter förr och hur 

hanterar vi dem idag? Barnen tycker även att det är extra spännande om 

utgrävningsplatsen är i närheten där de bor, då får det automatiskt en koppling till 
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utgrävningsplatsen. Man skulle också kunna ha en person som guidar i roll t.ex. en 

person som bodde i området förr eller något liknande. Jag tycker att metoden fungerar 

bra för att förmedla kunskap om forntiden men att det kan vara bra att göra den lite 

mera aktiv. Enligt Pia-Lena Björnlund fungerar denna metod bra och barnen lyssnar 

intresserat. 

 

8 Slutsats 
Aktivitet och delaktighet är viktigt vid inlärning av arkeologi och kunskap om forntiden 

för att det gör det lättare att lära och gör det mer tillgängligt för alla. Jag tycker att de 

metoder som fungerar är bäst vid förmedling till barn och vid publikt arbete är tidsresor 

och prova-på-grävning. Det är viktigt att få vara aktiv i sin kulturmiljö och sitt kulturarv 

och få perspektiv på tillvaron. Det stärker den lokala förankringen och den egna 

identiteten och känslan av tillhörighet. Barn har rätt att ta del av professionell 

kulturverksamhet och få fördjupad kunskap. Arkeologi måste vara tillgängligt för alla 

och inte bara för forskare. Jag har använt fenomenologisk teori och förstått det sociala 

fenomenen utifrån de intervjuades egna perspektiv och beskrivit världen såsom den 

upplevts av den tillfrågade. Jag har också klargjort det som framträder ur deras 

perspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

27 

9 Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att redogöra för hur man förmedlar arkeologi till barn, hur 

man levandegör den och hur de olika metoderna som jag tittat på fungerar. Jag har 

fokuserat på publika insatser som tidsresor, prova-på-grävning, guidning på utgrävning 

och barnböcker om arkeologi. Jag har intervjuat sju personer som på något sätt arbetar i 

samband med dessa metoder. Det är lärare, arkeologer, pedagoger och författare. Jag har 

utgått ifrån kulturpolitiska mål, propositioner från regeringen och forskning på ämnet. 

Jag har läst om tidigare publika insatser, hur de fungerat och vilka resultat som 

uppnåtts. Hur barnen har upplevt denna förmedling och hur det fungerat praktiskt. 

Ledord som aktivitet och delaktighet i förmedlingen av kunskap om forntiden och 

arkeologi har varit betydelsefulla. Miljöerna har också skapat samhörighet och 

identitetsskapande samt ger perspektiv på sin egen tillvaro. Att undersöka något nära sin 

boendemiljö har varit ett viktigt inslag vid tillämpningen av metoderna.  

 

Det har under de senaste åren funnits en debatt om förmedling av arkeologi. Det finns 

ett mål från regeringen och genom länsstyrelsen har man uppmanats att arbeta mer 

publikt och kommunikativt. Ett samarbete mellan institutionerna och allmänheten har 

förordats och man har bland annat lånat begrepp som Community Archaeology från 

engelskan och inspirerats från detta begrepp i sitt arbete (Högberg 2008: 119). Under 

debatten startades det olika projekt för att jobba mer publikt, bland annat genom E22 

projektet Kalmar länsmuseum och Anders Högberg i Malmö, ”Min plats vid Motala 

ström” m.m. 2007 skrevs en bok genom ett forskningsprojekt om publik arkeologi 

(Svanberg & Wahlgren 2007:37). Kalmar läns museum var tidiga genom att använda 

tidsresemetodik för att förmedla kunskap om forntiden i närmiljö till barn. Tidsresorna 

var en slags rollspel där eleverna under en dag fick uppleva forntiden i tidsenliga kläder 

och miljöer. Det hade sin början år 1989 och en av eldsjälarna som jobbade med detta 

var Ebbe Westergren. Idag har projektet växt från några få klasser till 50-60 skolor som 

deltar per år. Projektet och metoden att arbeta har även spridits utomlands och Kalmar 

läns museum undervisar också utomlands (Holmén 2013:10). Man ser ett ökat intresse 

än vid traditionell förmedling. Genom skapande skola projekt har förmedlingen av 

arkeologi kunnat tas till en ny nivå, tillgängligheten har blivit större och elever har fått 

möjligheten till fördjupad kunskap av kunnig personal. Att göra arkeologin tillgänglig 

för alla är viktigt och med dessa metoder har det visat sig att man har fått med elever 

som haft det svårare i skolan och väckt allas intresse, inte bara de som haft ett tidigare 

intresse. Elever med vanligtvis svaga resultat har visat stor förbättring genom prov och 

elever med utländsk bakgrund har också haft lättare att delta och förstå. Barn idag har 

en helt annan utgångspunkt vid inlärningen av forntidskunskap. Men det krävs fler 

insatser och jag hoppas att framtida mål och metoder utvecklas vidare så att ännu fler 

kan delta i det publika och kommunikativa förmedlandet av kunskap. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuer 

 

Frågor till lärare A 

 

Skulle du kunna beskriva hur tidsresan och samarbetet med länsmuseet gått till? 

 

Det är ett kulturprojekt vi fick ta del av, och tidsresa var det vi ville ha. Vi blev inbjudna 

till länsmuseet för en informations träff om hur det skulle gå till. Vi var 2 pedagoger 

som höll i varsin station bland annat jakt- och vapenstation, tillverka smycken, måla 

med ockra färger station. Vi fick utbildning i det på museet. Vi fixade med mat och 

vatten ved och museet fixade med kläder och kunskap. Vi förarbetade på skolan och 

pratade om tidsepoker och med bildämnet gjorde eleverna pärlor i lera som de skulle ha 

på sig under tidsresan. De fick även hitta på egna stenåldersnamn och gjorde brickor i 

ene trä med namn på.  

 

Hur kom det sig att du valde tidsresor som ett sätt att jobba med forntiden till dina 

elever? 

 

Förra våren när vi jobbat med stenåldern och då byggde barnen stenålderskojor och 

lekte stenåldern så det var därför vi ville prova att göra en tidsresa. På det sättet så 

fångade vi lättare intresset hos barnen. Det var lättare för dem att ta till sig och skapade 

stort engagemang hos barnen. 

 

 

Bra dåligt med tidsresorna? 

 

Bra det har get oss jättemycket att jobba vidare i klassrummet vi fick djup kunskap från 

länsmuseet. Det var bra att få laga mat och allt var genomtänkt. Vi hade önskat lite 

längre tid vi höll på från halv 9 till 1 och barnen ville aldrig sluta. 

 

Vad hade varit skillnaden tror du om du bara hade haft traditionell undervisning? 

 

Jag tror att barnen hade svårare att sätta sig in i det. Om hur var var lättare nu när vi 

genomfört tidsresan om barnen frågade om något efteråt. Film är också bra att se på om 

forntiden.  

 

Har ni fortsatt att jobba med stenåldern efter av tidsresedagen? 

 

Ja, vi jobbade vidare länge och tog reda på mer fakta och skrev texter. 4 veckor jobbade 

vi med det efteråt och en och en halv vecka innan tidsresan. 

 

Har du märkt ett ökat intresse för forntiden hos barnen efter tidsresan i så fall hur? 

 

Absolut, de tycker det är jättespännande. Vi har varit och tittat på bronsålderslämningar 

och har varit att tittat på gravar. Och som barnen berättat om egna observationer de har 

gjort. Barnen resonerade om hur man kan veta att man tror på livet efter döden eftersom 

de hade yxor i gravarna. Vi är jättepositiva till tidsresor.  
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Har du något eget förslag på hur man kan göra forntiden mer greppbar för barn? 

 

Man kan ju leka stenålder med egna namn, bygga kojor, måla upp tidslinje med ett långt 

snöre och kolla hur det ser ut. 

 

Pratar ni något om arkeologi i skolan?  

 

Ja vad en arkeolog är och vad man gör om man hittar fornfynd.  

 

Frågor till lärare B 

 

Skulle du kunna beskriva hur tidsresan och samarbetet med länsmuseet gått till? 

 

De kontaktade oss, vi brukar göra tidsresan i årskurs tre. De skickade mail och vi 

tackade ja till informationsträff men vi missade den dag dagen, så vi fick istället en lista 

vad vi skulle göra med mat och utsmyckning. De stod för det mesta ifråga om uppstart 

eller nedstart. Vi hade bara pratat lite om stenåldern innan. Sedan möttes vi upp på 

Skälby där man satt upp skyltar om att det var tidsresa. De visade upp karta om att det 

var blötlagt på det området innan och istiden innan. Sedan bytte vi om till stenålders 

kläder och sjöng och spelade. Barnen fick blunda och vi gick in i en ritual. Sedan 

presenterades aktiviteter som att hugga flintasten, kroppsmålningar med röd färg, 

pilbågsskjutning och matlagning. Alla testade allt vissa blev mer förtjusta i vissa saker. 

Under matlagningen kryddade vi lax, krydda med enbär å sånt de hade på den tiden och 

eldade den i kokgrop. Sen åt vi den goda laxen och gjorde fruktsoppa med blåbär och 

äpplen i ett träkärl och kokade sten i vattnet. 

 

Hur kom det sig att du valde tidsresor som ett sätt att jobba med forntiden till dina 

elever? 

 

Kollegan innan hade berättat om det att barnen tar åt sig kunskapen genom att göra och 

lyssna. Det är ju känt att ju fler alla sinnen man använder ju mer kommer man ihåg. Det 

finns forskning som visar på det. Sedan kopplar vi stenåldersresan till bronsåldern och 

de tider vi jobbat med efteråt. 

 

Bra och dåligt med tidsresedagen? 

 

Vi var inte så förberedda från skolan men vi är nöjda med hela dagen och de fick med 

de viktiga bitarna, en jättebra dag. 

 

Vad hade varit skillnaden tror du om du bara hade haft traditionell undervisning? 

 

Vissa hade intresset innan men skillnaden var att alla blev intresserad under tidsresan, 

alla kunde hjälpa till på något sätt. En del gillade t.ex. att och måla och skapa. Vi kunde 

tillgodose allas behov och de som inte har modersmålet hade lättare att ta till sig. 

 

Har märkt ett ökat intresse för forntiden hos barnen efter tidsresan i så fall hur? 

 

Absolut när vi jobbar med bronsåldern märktes det. De har ett större engagemang en 

dag när vi var ute och såg vass. Började de på eget bevåg prata om vasstak från 

stenåldern.  
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Har du något annat förslag på hur man kan göra forntiden mer greppbar för barn? 

 

Skapa och integrera ämnen t.ex. bild, musik, no. De fick göra egna svärd när vi talade 

om bronsåldern. De fick  innan ta reda på saker och kolla på bilder av metallsvärd sedan 

fick de måla svärdet, ämnesintegrering musik, bild, no mm. 

 

Frågor till lärare C 

 

Skulle du kunna beskriva hur tidsresan och samarbetet med länsmuseet gått till? 

 

Vi och en klasslärare var på informationsmöte om hur dagen ska gå till. Vi fick en 

workshops på museet vi skulle hålla i två stationer.2 

 

Hur kom det sig att du valde tidsresor som ett sätt att jobba med forntiden till dina 

elever? 

 

Det är tradition att i år 3 att göra en tidsresa på skolan. Vi uppskattade det och vill gärna 

göra fler tidsresor. Jag har även gjort tidsresor själv när jag var liten. 

 

Vad hade varit skillnaden tror du om du bara hade haft traditionell undervisning? 

 

Skillnad att det de har fått uppleva sätter sig i de. Vi hade ett prov med bra resultat. De 

svaga eleverna hade bättre resultat än vanligt. Svagare elever som har problem med 

läsförståelse och jobbigt i skolan ta in kunskap, att läsa och lyssna, fick en bättre chans 

att befästa kunskapen. 

 

Har ni fortsatt att jobba med stenåldern efter av tidsresedagen? 

Ja det har vi gjort läste på lite innan förberedde namn och kläder och efter fortsatte vi 

jobbet. Koppla det till vad vi gjorde. De fick uppleva vad kvinnor och män barn vad 

man gjorde, vad gör vi idag. 

 

Har märkt ett ökat intresse för forntiden hos barnen efter tidsresan i så fall hur? 

 

Ja jättestort, de tycker att det varit den roligaste dagen i skolan. De pratar om det på 

rasterna, vill åka på fler tidsresedagar.  

 

Har du något eget förslag på hur man kan göra forntiden mer greppbar för barn? 

 

Ha workshops och jobba på flera olika sätt. Göra hällristningar, titta på film, läsa 

böcker. Det optimala att komma ut och få uppleva och få prova själv, det de gjorde på 

den tiden.  

 

Styrkor och svagheter med metoden? 

 

Styrkor: får uppleva och vara del av en sådan miljö de tar det med sig. Svaghet att vi 

gjorde en höstfest och de fick inte den traditionella kunskapen inga generella kunskaper 

om hur en vanlig dag såg ut. Men upplevelsen var stark. Men vi fick inte reda på vad 

var skillnaden kvinna och man och vad de gjorde för olika sysslor. Men det var ett 

fantastiskt sätt att jobba på. Kunskapen blir fördjupad av detta sätt att arbeta.  

 

Prova på att gräva Arkeologi dagen Kulturen i Lund Gertie Ericsson 24/11 
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Skulle du kunna beskriva hur ni jobbar med när ni gräver ut med barn? 

 

I sambandband med arkeologidagen 

 

Hur kom det sig att ni valde att jobba med att gräva med ut barn för att förmedla 

arkeologi? 

 

Det är en sådan grej som är att viktigt att förmedla till barn i stadsmiljö. Det kommer 

folk och frågar om man får vara med och gräva under utgrävningar, och jag pratade med 

pedagogerna och de ville göra en utgrävningsdag. Länsstyrelsen tyckte också att vi 

skulle göra det. Och barn är intresserad av att hitta saker och tvätta och m.m. 

 

Vad är styrkor och svagheter med denna metod? 

 

Inga svagheter med denna metod förutom att vi är väderberoende. Styrka är att 

arkeologi är intressant för alla som bor mitt i medeltida staden Lund. Schakten var 

ganska små det var lite negativt. Men det finns ett stort intressen och vi fick en otrolig 

återkoppling från barn och föräldrar. En förälder som varit med tidigare, deras barn 

vaknade upp kl. 4 och ville gräva och var väldigt entusiastisk över uppdraget. 

 

Vad är skillnaden att jobba på detta sätt mot en traditionell utställning bilder/ text/ 

utställning om forntiden? 

 

Barn funkar mycket genom handen att få direkt triggat intresse och vi når fler genom att 

ha en aktiv aktivitet. Många vuxna med föräldrarna också vill vara med och det är 

viktigt att ha med båda.  

 

Har ni gjort någon uppföljning/utvärdering för projektet prova på grävningen? 

 

Vi gjorde en undersökning för några år sedan. Vissa barn visades fynd och fick gissa 

vilka ben det var. Några andra fick gräva i dumphögarna och var exalterade och kom 

tillbaka till museet. Vi funderat på det sen dess att jobba mer pedagogiskt och med nån 

grävning. Efter arkeologidagen rapporterade vi in hur mycket folk som besökte 

grävningen, det var mycket folk som kom. 

 

Vad tycker barnen om med att få vara med att gräva? 

 

De blev väldigt lyckliga och glada, spralliga och exalterade, en del blev ledsna när de 

inte fick ta med fynden hem. Så det behöver vi bli lite tydligare på att berätta att de inte 

får.  

 

Tror du att barnens intresse för arkeologi och forntiden påverkats med att vara med om 

detta? 

 

Ja det tror jag väcker intresse på det att få göra något praktiskt. Man har mycket prao 

elever och det praktiska minns de. Det är en spännande vardag, att hitta saker.  

 

Har du jobbat med andra metoder för att lära ut om arkeologi och forntiden för barn? 

Nej jag tar hjälp av pedagogerna som undervisat.  
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Har du något annat förslag på hur man kan göra forntiden mer greppbar för barn? 

 

Försöka använda Minecraft för att få dem att förstå arkeologi. Man skulle kunna bygga 

upp Lund i olika tidsperioder, barnböcker, youtube. Vi har diskussioner om detta. I 

samhället tror jag att man ska fundera på hur man lär ut. Att tänka ut hur man lär ut 

historian är så viktigt för att man ska vara del av samhället. Jag hade en tråkig 

historielärare och tråkiga böcker då var jag inte intresserad av arkeologi. Men på 

gymnasiet hade vi en bättre lärare och då blev det intressant. Vi måste anpassa oss till 

ett nytt samhälle.  Någon skola har gjort en app om arkeologi och historia. Man måste 

hitta nya sätt att nå barn genom olika medier.   

 

Guidning på grävning för barn Pia-Lena Björnlund 

 

Skulle du kunna beskriva detta projekt? 

 

Hur kom det sig att du valde detta sätt att förmedla arkeologi till barn? 

 

Guidat på grävningar ingår i budgeten för grävningen. Vi vill väcka intresse för när 

kulturen barnen tycker det är spännande och vi väcker det intresset. Man kan också se 

samtiden i ett dåtidsperspektiv, varför gör vi som vi gör, vad åt de var kommer varorna 

ifrån, konflikthantering hur löser vi det idag?    

 

Hur gör du för att fånga intresset för forntiden för barn? 

 

I olika projekt, en timme i klassrummet och visa dem föremål och berätta på ett 

fängslande sätt, visa bilder av utgrävningsplats, en eldstad, strandlinje visa teckningar 

av hus. Jag tar mycket hjälp av Jonathan Lindström böcker som handlar om 

utgrävningar. De kan få prova att sålla på utgrävningsplatsen. 

 

Vad använder du dig av för redskap för att förmedla? 

 

 

Använder du någon form av rekvisita/ bilder?  

Jag använder kartor, föremål, tecknade bilder, fotografier av utgrävningar. Jag målar 

upp en bild hur det ser ut.  

 

Får barnen prova och visas redskap? 

 

Ibland brukar få sålla titta på försöka identifiera föremål och prata med 

grävmaskinisten. Vi hade en sandlåda inne på museet innan under utställningen ”I 

döden fotspår”. Där fick de prova att gräva. 

 

Hur reagerar barnen att vara på plats och se ”verkligheten”? 

 

De tycker att det är jättehäftigt att det är i närheten som de bor. En del brukar vilja bli 

arkeologer när de har varit på utgrävningsplatsen. Det händer att de släpar med mamma 

pappa på utgrävningen sen. De berätta för manna och pappa vad de vet och har sett och 

kommer tillbaka till museet med. 

 

Hur tror du skillnaden varit om barnen läst om arkeologi/forntiden i en fakta bok? 

 



  
 

36 

Det blir en händelse att de fått se och göra i kombination prata med en arkeolog. Jag 

jobbar mycket med muntligt berättande och att tolka föremål, händelseförlopp och 

kritiskt tänkande. 

 

Har du något förslag på hur man kan göra forntiden mer greppbar för barn? 

 

Berättelse skriva och berätta, jobba vidare med det i skolan på bilden och i slöjden. 

Göra en arkeologisk utgrävning. Vad skulle framtidens människor tro om oss om de 

hittade en enkrona. 

Att en författare skriva början på en bok och eleverna får skriva slutet. Att det kommer 

ut en arkeolog till skolan och berättar om fornlämningar. Att pedagoger besöker skolor 

och berättar historier om skolan och området. 

 

Bra dåligt med att guida barn på utgrävning?  

 

Inget dåligt utan bara bra, de lyssnar bra. Det enda negativa hade väll varit om de 

klafsar ner sig i dåligt väder. Annars bara positiva effekter.    

 

Hur provat några sätt att förmedla? 

Musik arkeologer verkar spännande. Tidsresorna, muntligförmedling, guidat i roll. 

 

Barnboksförfattare om arkeologi Anna-Karin Andersson 

 

Hur fick du idén att skriva denna bok? 

 

Skrev den efter det arkeologiska projektet på Blå Jungfrun. Jag tycker det är mer 

spännande att hitta på en historia om arkeologin och det skönlitterära. 

 

Hur kom det sig att du valde detta sätt att förmedla arkeologi till barn? 

 

Inte medvetet, valde det ville skriva om ön på grund av eget intresse. Böckerna riktar 

sig till barn i 6-11 år. Jag har eget intresse för arkeologin och ville visa hur fascinerande 

det kan vara.  

 

Har du jobbat med andra metoder när det gäller förmedling av arkeologi?  

 

Nä inte av förmedling till barn men intresserad av folkbildning till alla. På grävplats har 

vi förmedling då vet man ju vilken nivå man lägger det på. Väldigt olika mot att skriva 

en bok framför allt hur man kan tänka igenom en bok mer när man skriver den. Det är 

enklare att förmedla känslor genom arkeologi. Man kan väcka ett intresse för att ta upp 

ett specifikt ämne som en begravd hund.  

 

Hur tror du skillnaden varit om de läst en vanlig faktabok om forntiden?  

 

Det är enklare att göra gestaltningar ska på ett känslomässigt sätt. Jag blev arkeolog när 

jag såg en film om Pompeji. 

 

Har du något annat förslag på hur man kan göra forntiden mer greppbar för barn? 

Nä  
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Tror du att intresset för att läsa mer ta reda på mer om forntiden väckts efter att de läst 

denna bok?  

 

Ja det tror jag det har jag märkt att det väckts ett intresse för arkeologi när jag varit och 

pratat om boken på bibliotek och i skolklasser. 

 

Styrkor och svagheter med denna metod? 

 

En styrka är att man får hitta på, att inte allt behöver vara fakta.  

Det är lättare att förstå fakta genom skönlitterär berättelser det är bra att varva. 

 

Författare om arkeologi Jonathan Lindström 

 

Hur fick du idén att skriva böcker för barn om forntiden?  

 

Kombination att jag jobbade med barn på fritids och jobbat med pedagogik på museet 

och fick barn själv. Jag tecknar och skriver själv för skolbarn de är en viktig målgrupp 

och jag är bra på det. 

 

Hur kom det sig att du valde detta sätt att förmedla arkeologi till barn? 

 

Dels för att jag tecknar och skriva och föreläser och tycker det är roligt.  

 

Hur tror du skillnaden varit om de läst en skönlitterär bok om forntiden? 

 

Det finns olika sätta att nå hjärtat på barn, skillnaden är inte så stor. Jag framträder fakta 

på ett litterärt sätt och försöker berätta en historia. Folk ska tycka det är roligt att läsa 

det ska finnas en bläddereffekt. Att man inte vill lägga den ifrån sig.   

 

Har du jobbat med andra metoder när det gäller förmedling av arkeologi?  

 

Jag har föreläst, haft utgrävningar t.ex. ”Håll Sverige Rent”, radio och tv. Jag åkte ut till 

skolor och grävde med barn och gjorde med utställning. Det fungerade utmärkt det är 

jätteroligt men det var för slitsamt för mig att gräva ut.  

 

Har du något annat förslag på hur man genom förmedling kan göra forntiden mer 

greppbar för barn? 

 

Bra att arbeta rumsligt skapa sensationella känslan av tid skolkorridorer och dela upp 

den i olika tider kroppsligt. Ha riktiga föremål att visa för skolklasser. Vädja till känslor 

skapa känslor att det är roligt och intressant.  

 

Tror du att intresset för att läsa mer ta reda på mer om forntiden väckts efter att de läst 

denna bok?  

 

Ja hoppas det, jag tror att man får en känslomässig kick en positiv påverkan. 

 

Styrkor och svagheter med denna metod? 

 

Styrka genom bild och text själv skapar eget universum. Nackdel böcker har lite svårt 

att konkurrera med tv-spel men föräldrarna har ett ansvar. 
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