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Abstract 

The title of this licentiate thesis is: Urban contract archaeology, public outreach 
and schools. Beyond the horizons of history teaching.   

The aim of my licentiate thesis is to investigate how educational programs 

for schools are implemented within the framework of contract archaeology. I 

study the underlying incentives that motivate public outreach within contract 

archaeology, who carries out the outreach and what impact educational 

programs have on schools. My research project also aims to explore how public 

outreach within contract archaeology can be organized to meet schools´ demand 

for knowledge and activities. With an interdisciplinary approach, taken from 

archaeology and educational sciences, the goal is to instigate a dialogue between 

the scientific community and contract archaeology, as well as between contract 

archaeology and schools. 

As a primary goal, midway into in my doctoral degree, I have chosen in this 

licentiate thesis to study the practices of public outreach on urban excavation 

sites in Sweden, specifically studying outreach practices towards schools.  

The research queries in the licentiate thesis are: 

 

1. What are the purposes and objectives with public outreach in contract 

archaeology? 

2. What are the preconditions for working with public outreach in 

contract archaeology? 

3. How are the practices of public outreach aimed at schools conducted 

at urban excavation sites? 

4. How do educational programs within contract archaeology address the 

needs and goals of school education? 

 

Based on these queries, I also discuss how contract archaeology in the future 

can make possible broader collaborations with schools. This serves as an 

introduction to how archaeo-didactics can evolve bringing together contract 

archaeology's goals and potential in an educational situation, with the needs and 

goals of school education. 

 

Key words: Contract archaeology, urban archaeology, public archaeology, 

outreach, educational programs, school education, historical consciousness, 

didactics, archaeo-didactics.  
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Förord 

Det bästa med att resa är att resa i gott sällskap. Resan till den här 

licentiatuppsatsen hade varit omöjlig på egen hand. Många är de som har gjort 

mig sällskap och visat vägen fram. Nu vid vägens slut av första etappen av min 

doktorandutbildning är det många på denna resa jag vill tacka. Först och främst 

ett stort tack till Cornelius Holtorf, Anders Högberg och Per Lekberg för er 

kreativa drivkraft att starta upp forskarskolan GRASCA. Utan ert initiativ hade 

denna uppsats inte blivit till. Ett stort tack till Per Lekberg för din uppmuntran 

att söka till GRASCA och tillit till min förmåga och mina idéer. Också ett stort 

tack till Örjan Molander och Kalmar läns museum som sätter värde på 

GRASCA och forskning, och som har stöttat mig hela vägen. 

Ett särskilt stort tack till min handledare Anders Högberg för vägledning, 

goda råd och skarpa kritik som har gjort min forskning så oerhört mycket bättre. 

Ludvig Papmehl-Dufay, min tidigare företagsmentor på Kalmar läns museum, 

för stöd och korrektur, och Kenneth Alexandersson också för korrektur, stort 

tack till er båda. Och tack till Johan Åstrand som efterträdde Ludvig som 

företagsmentor under pågående arbete. Lena Berg-Nilsson och Robin Lucas, 

förutom för er ovärderliga vänskap, också för granskning av referenser 

respektive engelskan. Bodil Petersson, min examinator, tack för uppmuntran 

och konstruktiv kritik som möjliggjorde den sista behövliga handpåläggningen. 

Ett stort tack till nyckelpersonerna i min forskning, informanterna, som avsatte 

tid för att besvara på mina frågor och som har gjort min forskning möjlig. Tack 

alla medarbetarna inom projektet Nya Lödöse som på olika sätt också har 

bidragit till att göra detta arbete möjlig. Särskilt tack till Mikael Eboskog, 

Christina Toreld och Imelda Bakunic Fridén som hjälpt mig med att ta del av 

förmedlingsarbetet, komma i kontakt med skolor och mycket annat. Stort tack 

till doktorandkollegorna i GRASCA, ni har varit fantastiska i med- och 

motvind. Stort tack till Helena Victor och kollegorna på Museiarkeologi Sydost 

på Kalmar läns museum som dagligen antar uppdragsarkeologins alla 

utmaningar. Ert stöd och uppmuntran har varit motorn framåt. 

Också ett stort tack till Kalmar läns museum, Linnéuniversitetet och KK-

stiftelsen för finansiering. 

Slutligen, min älskade familj: mina föräldrar Amelie och Zelmar som 

gladdes som inga andra över mina prestationer (stora som små) men som inte 

fick uppleva resans slut, Matilde, Pablo, Joaquín och Martín samt mina nära och 

kära vänner (ni vet precis vilka ni är), ni har alla varit oskattbara. Er nyfikenhet, 

insikter, uppmuntran och kärlek har tillfört mig och det här arbetet omistlig 

energi. Stort, stort tack till er.  
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1. Introduktion 

Ämnesval och bakgrund 

Det har tagit lång tid för förmedlingen att etableras inom uppdragsarkeologin 

och bli en självklar del av uppdraget. Och än idag är det ett ämne för diskussion. 

Det är mot bakgrund av den utveckling som har skett inom uppdragsarkeologin 

som mitt forskningsämne tagit form. Ämnesvalet grundar sig i reflektioner från 

mina samlade erfarenheter inom uppdragsarkeologin. Som tämligen 

nyexaminerad och förväntansfull fick jag mitt första arbete som arkeolog vid 

Kalmar läns museum 1998. Min första undersökning berörde ett äldre 

järnåldersgravfält som skulle tas bort i samband med vägomläggningen av E22 

i Kalmar län. Tidigt fick jag höra att E22-projektet var unikt. Jag var ny i 

branschen och visste inte riktigt vad det syftade på. Allt var nytt för mig och 

unikt men i relation till vad? Under pågående undersökning kom skolklasser till 

utgrävningen för att hjälpa oss att gräva under några dagar. Sida vid sida 

avtäckte elever och arkeologer stenar i stenpackningar. Kalmar läns museum 

hade i samband med den arkeologiska undersökningen bjudit in skolbarn till 

omfattande kulturmiljöpedagogiska program där det bland annat ingick 

undervisning, att delta på en riktig arkeologisk undersökning och tidsresor. 

Skolbarnens entusiasm gick inte att ta miste på. Som nyexaminerad tog jag 

intryck av detta och tänkte att det är så det skall vara. 

Den typen av satsningar var vid den här tiden fortfarande sällsynta inom 

uppdragsarkeologin och fick därför stor uppmärksamhet i tidningar och 

tidskrifter (Althén et al. 1999; Angelin-Holmén 2001, 2013a). Det kom att dröja 

många år innan jag återigen kom att bevittna en liknande satsning på förmedling 

riktad till skolan inom uppdragsarkeologin, trots att jag fortsatte att vara 

verksam som arkeolog. Det tog närmare bestämt ända fram tills att jag deltog i 

min första stadsarkeologiska undersökning av kvarteret Åkroken i Nyköping år 

2010. Självfallet hade det förekommit skolsatsningar i samband med 

arkeologiska undersökningar på andra platser men när allt kommer omkring så 

har de hört till undantagsfallen. Först år 2008 när de nya 

verkställighetsföreskrifterna och allmänna råd för uppdragsarkeologin trädde i 

kraft (KRFS 2007:2) öppnades möjligheter för länsstyrelsen att lägga in 

förmedling som en del i beställningarna av arkeologi. Därmed tog förmedlingen 

inom uppdragsarkeologin fart på allvar. Det blev vanligare, åtminstone i 

samband med beställningar av större arkeologiska uppdrag, att förmedling kom 

att ingå i länsstyrelsernas förfrågningsunderlag. 

År 2011 var jag tillbaka i Kalmar och år 2012 kom jag att delta i de 

stadsarkeologiska undersökningarna av kvarteret Gesällen i centrala Kalmar. 

Även i detta projekt gjordes satsningar på förmedling med bland annat 
omfattande skolprogram. I detta projekt hade jag överlag en liten del i 
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förmedlingsarbetet men jag arbetade nära kanten på undersökningsområdet. 

Många förbipasserande stannade till för att ställa en fråga. Oftast blev det fler. 

Det var två frågor som återkom gång efter annan. Den ena var: ”hur vet du vad 

du vet?” och den andra frågan var ”men vad vet man om människorna?” Jag 

hörde själv att frågorna var relevanta. Där stod jag och berättade om strukturer 

som går längs med och utmed, som var hus eller spisar i hus, och gårdsplaner. 

Någon gång visade jag ett fragment av något fynd som jag hade till hands. I 

mångt och mycket uttryckte jag mig ganska skralt i förhållande till allt som finns 

att berätta från en arkeologisk undersökning.  

Frågorna hängde sig kvar och det var dessa frågor som så småningom ledde 

in mig på att skriva en artikel om personliga föremål från kvarteret Gesällen 

(Dutra Leivas 2016). Avsikten var att komma människorna som hade bott i den 

tidigmoderna staden närmare, men också att sätta in föremålen i ett 

sammanhang för att skapa förståelse för människorna i det förflutna och förklara 

hur föremålen kan förstås i sina sammanhang. Att sätta in materiella lämningar 

i sammanhang för att skapa förståelse är inget nytt i sig men när det gäller 

personliga föremål från stadsarkeologiska undersökningar är det något av ett 

försummat kapitel. Ändå är det just dessa typer av föremål som många gånger 

lyfts fram i det publika mötet, ofta på grund av att dessa föremål väcker intresse 

och öppnar upp för dialog. När man inom arkeologin har diskuterat de 

materiella lämningarnas betydelse som källor till kunskap, har man pekat på 

föremål som viktiga på flera sätt, däribland genom att de har en emotionell och 

reflexiv dimension. Det kan handla om hur ting berör, hur de frammanar 

minnen, väcker tankar och får oss att reflektera över tillvaron. Det har bland 

annat framförts att en av sakerna föremål gör med människor är att de 

aktualiserar det förflutna och väcker intresse, i synnerhet sådana fynd som känns 

igen från vardagen (Burström 2007).  

När jag i samband med forskarskolan GRASCA fick möjlighet att fördjupa 

mig i dessa frågor lades grunden för valet av mitt forskningsämne. Jag ställdes 

inför frågan vad den här typen av föremål egentligen har för 

förmedlingspotential, samtidigt som jag skulle få möjlighet att utforska vad en 

av uppdragsarkeologins tydligast definierade målgrupper, nämligen skolan, 

skulle ha för nytta av sådan kunskap. 

Genom min forskning gick jag in genom en dörr och kom ut genom en 

annan. Jag började med att studera förmedlingens förutsättningar och praktiker 

inom uppdragsarkeologin och skolan som målgrupp och insåg att det finns mer 

övergripande frågor att utreda. 

Frågeställningar och syfte 

Mitt forskningsprojekt syftar till att undersöka hur förmedlingen riktad till 

skolan struktureras inom uppdragsarkeologin. Jag undersöker vilka incitament 
som ligger till grund för förmedlingen, vem som genomför förmedlingen och 



15 

vilka effekter förmedlingen har för skolan. Mitt forskningsprojekt syftar även 

till att utforska hur förmedlingen inom uppdragsarkeologin kan organiseras för 

att tydligt möta de behov av kunskap och aktiviteter som skolan har. Med ett 

tvärvetenskapligt angreppssätt hämtat från arkeologi och utbildningsvetenskap 

är ambitionen att skapa dialog dels mellan forskarvärlden och 

uppdragsarkeologin, dels mellan uppdragsarkeologin och skolan. 

Förväntade resultat av mitt forskningsprojekt är att med utgångspunkt i den 

mångfacetterade (såväl nationella som internationella) diskussionen kring 

Public archaeology (Matsuda & Okamura 2011; Skeates et al. 2012) och med 

stöd i allmändidaktisk teori (Uljens 1997, Hansén & Forsman 2017) och 

historiedidaktisk teori (Högberg 2004a; Karlsson & Zander 2014) utveckla en 

didaktik anpassad till uppdragsarkeologins förutsättningar och skolan som 

målgrupp. En ”arkeodidaktik” som innefattar metoder som vidareutvecklar 

uppdragsarkeologins tidigare erfarenheter av förmedling, till nya arbetssätt som 

kan tillämpas i framtida samarbeten mellan skolan och arkeologi. En 

”arkeodidaktik” som även avser att behandla uppdragsarkeologins 

kommunikativa förutsättningar och potential, innehållet i förmedlingen samt 

skolans behov och mål med arkeologisk kunskap, i relation till 

uppdragsarkeologins kulturmiljömål. 

Ännu finns ingen samlad kunskap kring förmedlingspraktiker inom svensk 

uppdragsarkeologi och kunskapsförmedling. Som första delmål i min 

forskarutbildning har jag i denna licentiatuppsats valt att studera utvecklingen 

av förmedling på stadsarkeologiska undersökningar inom uppdragsarkeologin 

och specifikt tittat på förmedlingspraktikerna riktade mot skolan. 

Stadsarkeologiska undersökningar har ofta stor förmedlingspotential. De 

uppvisar ofta lämningar av pedagogiskt tacksam karaktär, med tydliga 

strukturer och rika fyndmaterial. Lämningarna är dessutom oftast belägna på 

platser där många människor rör sig, inte sällan med skolor i närheten. Allt 

sedan förändringarna i verkställighetsföreskrifterna trädde i kraft 2008 (KRFS 

2007:2) har det blivit vanligare att länsstyrelserna lagt in förmedling i 

beställningen av större arkeologiska undersökningar. Jag har därför begränsat 

mig till ett urval stadsarkeologiska undersökningar som har ägt rum mellan 

2010–2017 och där det i förfrågningsunderlagen finns en beställning om en 

ambitiös förmedling riktad till skolan eller mot barn och unga. Mitt arbete 

inbegriper studier av tidigare erfarenheter från uppdragsarkeologiska 

samarbeten med skolor, samt studier av uppdragsarkeologins styrdokument som 

förmedlingspraktikerna omfattas av. För att utforska förmedlingens relevans för 

skolan har jag också studerat skolans styrdokument. 

 

Övergripande frågeställningar som behandlas i denna licentiatuppsats är: 

 

1. Vad är förmedlingens syfte och mål inom uppdragsarkeologin? 

2. Vilka är uppdragsarkeologins förutsättningar att arbeta med 
förmedling? 
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3. Hur kommer förmedlingspraktikerna riktade till skolan till uttryck på 

stadsarkeologiska undersökningar? 

4. På vilket sätt tillmötesgår skolprogrammen inom uppdragsarkeologin 

skolans behov och mål? 

 

Utifrån dessa frågor diskuterar jag även hur vi kan öppna upp för bredare 

samarbeten med skolan i framtiden. Detta som en ingång till hur en 

arkeodidaktik kan utvecklas. Frågor om arkeodidaktisk utveckling avser jag 

däremot undersöka i min kommande doktorsavhandling, liksom frågor rörande 

hur förmedlingen inom uppdragsarkeologin kan organiseras för att möta skolans 

behov. 

Källmaterial 

För att undersöka vad förmedlingens syfte och mål är inom uppdragsarkeologin 

har jag studerat uppdragsarkeologins olika styrdokument, från kulturpolitiska 

mål, nationella mål för kulturmiljöarbetet, kulturmiljölagen, 

verkställighetsföreskrifter för uppdragsarkeologin, till vägledningar och 

anvisningar som Riksantikvarieämbetet har formulerat. Styrdokumenten har 

även legat till grund för att fastställa förmedlingens förutsättningar inom 

uppdragsarkeologin. Jag har gjort en tillbakablick på förmedlingens utveckling 

utifrån några tidiga exempel på rapporterad förmedling.  

För att fastställa förmedlingens förutsättningar på stadarkeologiska 

undersökningar har jag utgått från sju fallstudier. Urvalet av fallstudier utgörs 

av större stadsarkeologiska undersökningar där det har gjorts stora satsningar 

på förmedling riktad mot skolan (tabell 1). Utgångspunkten har varit att 

inkludera sådana projekt där det varit möjligt för länsstyrelserna att efterfråga 

förmedling till följd av de förändrade verkställighetsföreskrifterna och allmänna 

råd för uppdragsarkeologin (KRFS 2007:2) och sedermera lagändringen som 

trädde i kraft 2014 (KRFS 2015:1; SFS 2013:548) och där undersökningarna 

också lämpat sig för sådan efterfrågan. Valet av fallstudier grundar sig på 

ambitionen att få en representativ geografisk spridning med 

förfrågningsunderlag från skilda länsstyrelser i Sverige. Stora stadsarkeologiska 

undersökningar har i huvudsak ägt rum i Götaland och Svealand, varför inte 

Norrland har tagits med. 

Jag har strävat efter att inkludera olika utförare, det vill säga olika 

arkeologiska företag som är verksamma inom uppdragsarkeologin. Flertalet av 

de valda projekten har varit omfattande vilket vanligen inneburit att flera 

utförare har gått samman för att kunna genomföra de arkeologiska projekten. 

Bland utförarna finns såväl privata som statliga aktörer liksom lokala och 

regionala museer. Målsättningen har varit att undersöka vad som ligger till 

grund för dagens förmedlingspraktiker inom uppdragsarkeologin i stadsmiljöer 
och utformningen av uppdragsarkeologins skolprogram. 
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Projekt År Länsstyrelse Utförare 

1.Åkroken 2010–

2011 

Södermanlands län Riksantikvarieämbetet UV-Mitt*;  

Sörmlands museum 

2.Gesällen 2012 Kalmar län Riksantikvarieämbetet UV-Öst*;  

Kalmar läns museum 

3.Växjö 2013 Kronobergs län Riksantikvarieämbetet UV-Syd*; 
Kulturen – kulturhistoriska föreningen för 

södra Sverige; Kulturparken Småland; 

Museiarkeologi sydost – Kalmar läns 
museum 

4.Fältskären 2013–

2014 

Uppsala län Arkeologikonsult AB* 

5.Nya Lödöse 2013–

2017 

Västra Götalands län SHMM Arkeologerna*, Rio Göteborg 

Natur- och kulturkooperativ, Bohusläns 

museum  

6.Slussen 2016-

pågår 

Stockholms län Arkeologikonsult AB*; Stockholms stad – 

Stadsmuseet & Medeltidsmuseet 

7.Traktören 2017–
2018 

Uppsala län SHMM Arkeologerna*; Upplandsmuseet 

Tabell 1. Tabell över fallstudier. I tabellen framgår undersökningens namn, år för 
undersökningen, länsstyrelse samt utförare. *Huvudmän för de arkeologiska projekten. 

 

Jag har gjort studier av länsstyrelsernas förfrågningsunderlag, utförarnas 

undersökningsplaner och i förekommande fall deras avrapportering av 

förmedlingsinsatserna med syftet att sammanställa förmedlingspraktikerna 

riktade till skolan. Jag har delvis använt mig av det topografiska arkivet vid 

Kalmar läns museum men i huvudsak har jag begärt ut relevanta handlingar från 

de aktuella länsstyrelserna rörande de valda arkeologiska undersökningarna. Jag 

har kompletterat materialet med anteckningar från deltagarobservationer, 

enkäter och intervjuer. Jag har intervjuat arkeologer, pedagoger och lärare som 

har deltagit i olika skolprogram. För att analysera hur förmedlingen inom 

uppdragsarkeologin möter skolans behov har jag även utgått från läroplanen för 
grundskolan (Skolverket 2011, 2018). 
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Projekt FFU UP Rapport Intervju Studie-

besök 

D.OBS. Fält-

arkeolog 

1.Åkroken X X X    X 

2.Gesällen X X X X   X 

3.Växjö X X X X   X 

4.Fältskären X X X X    

5.Nya Lödöse X X (X) X  X X 

6.Slussen X X  X X   

7.Traktören X X  X X   

Tabell 2. Förteckning över källmaterial i respektive fallstudie: förfrågningsunderlag (FFU), 
undersökningsplaner (UP), rapport (Nya Lödöse är delvis rapporterad), intervjuer, 
studiebesök, egna deltagarobservationer (D.OBS.), deltagande som fältarkeolog. 
 

I fyra av de valda projekten (Åkroken, Gesällen, Växjö och Nya Lödöse) har 

jag själv deltagit som fältarkeolog. I vissa fall har jag varit involverad i delar av 

förmedlingsarbetet. Med undantag av Nya Lödöse har mitt deltagande i dessa 

projekt inte skett i egenskap av forskare eftersom jag inte hade påbörjat min 

forskarutbildning då utgrävningarna pågick. Däremot har mina erfarenheter från 

dessa undersökningar bidragit till ett inifrånperspektiv som i viss mån också 

fungerat som ett komplement till den rapportering som redan finns. Det har även 

givit mig en inblick i förmedlingsarbetet inom respektive projekt som varit av 

betydelse för hur jag skulle komma att angripa mitt avhandlingsämne. En del 

av projekten är för länge sedan avslutade medan andra pågår i skrivandets stund. 

Inom projektet Nya Lödöse som utgör undantaget har jag dock kunnat vara 

delaktig i egenskap av forskare och fått en unik inifrån perspektiv. Övriga 

projekt har jag följt på distans och genom studiebesök, sociala medier och 

intervjuer (se tabell 2). 

Jag har i nästan samtliga fall kunnat komplettera källmaterialet med 
intervjuer, utom i fallet med Åkroken. Jag arbetade emellertid som fältarkeolog 
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under första säsongen av det projektet och deltog i visa delar av 

förmedlingsarbetet vilket har gjort att jag ändå har fått visst inifrånperspektiv. 

Metod 

Jag har byggt upp min forskning utifrån fallstudien som forskningsmetod. 

Fallstudiens styrka är dess förmåga att hantera olika typer av empiriskt material. 

Fallstudien är deskriptiv till sin karaktär samtidigt som den kan visa 

komplexiteten i en företeelse. Fallstudien har även sedan tidigare visat sig vara 

en användbar metod inom pedagogisk forskning för att förstå och tolka 

observationer av pedagogiska skeden och företeelser (Merriam 2010). 

Materialinsamlingen har skett successivt alltsedan jag påbörjade mina 

doktorandstudier i november 2015, dock mest koncentrerat till perioden 

september 2016 till och med december 2017. 

Deltagarobservationer 

Inom ramen för ett samarbete mellan Bohusläns museum och Kalmar läns 

museum deltog jag i de arkeologiska undersökningarna av Nya Lödöse från 

februari 2015 till och med oktober 2015. När jag sedan påbörjat min 

forskarutbildning kunde jag parallellt med min forskning fortsätta samarbetet, 

men nu med en forskares blick. Jag kom att involveras mer i det publika arbetet, 

bland annat fick jag ansvar för de guidade visningarna för allmänheten och jag 

blev också delaktig i skolprogrammen som genomfördes under höstterminen 

2016 och vårterminen 2017. I vissa fall spelade jag in ljudet från aktiviteterna 

men vanligast var att jag regelbundet skrev ner minnesanteckningar efter mina 

deltagarobservationer. Under hela tiden som jag deltog som observatör var jag 

öppen om min roll, dels när jag arbetade inom projektet berättade jag för övriga 

medarbetare i projektet om min forskning, dels berättade jag för de lärare som 

deltog i aktiviteterna om min roll som forskare. 

Deltagarobservationerna har varit av betydelse för att få en inblick i hur 

förmedlingsarbetet varit organiserat och ta del av förmedlingspraktikernas 

ambitioner och mål i praktiken. Deltagarobservationerna har använts för att 

skapa en inblick i detaljer som ligger till grund för alla de olika överväganden 

som måste göras i samband med stadsarkeologiska undersökningar och 

förmedlingsarbete riktad till skolan. Inifrånperspektivet som 

deltagarobservationerna därmed ger har varit centralt, liksom möjligheten att 

anlägga ett källkritiskt förhållningsätt till vad som tas upp i rapporteringen av 

förmedlingsinsatserna, respektive vad som kanske utelämnas. 

Genom mitt deltagande har jag tagit del av planeringsmöten för olika delar 

av skolprogrammen och varit delaktig i genomförandet av vissa program. Jag 

har varit med om att ta emot skolbarn men också besökt skolor. I vissa fall har 

mitt deltagande varit passivt då jag endast deltagit som observatör och iakttagit 
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aktiviteterna på håll medan jag i andra fall har deltagit aktivt genom att själv 

vara delaktig i förmedlingsarbetet. 

Därtill har jag även gjort studiebesök i samband med undersökningarna av 

Slussen i Stockholm och Traktören i Enköping. I Slussen deltog jag i en av de 

öppna stadsvandringarna för allmänheten i anslutning till 

undersökningsområdet. I Traktören deltog jag i två stadsvandringar riktade till 

skolan, också dessa i anslutning till undersökningsområdet. 

Enkätundersökning 

Enkätundersökningen var riktad till lärarna i de deltagande skolorna. I tidigare 

undersökningar rörande förmedling inom uppdragsarkeologin som varit riktade 

till skolan, har det visat sig svårt att i efterhand få återkoppling från lärarna 

(Persson & Richardt 2004, Bernhard 2013, Skyllberg 2013, Balić et al. 2015). 

Därför blev min strategi istället att återkoppla till lärarna i direkt anslutning till 

aktiviteterna och att utifrån enkäterna sedan kontakta lärarna för fördjupade 

intervjuer. 

I samband med aktiviteterna med skolan fick ansvariga arkeologer i uppgift 

att dela ut en enkät till varje lärare. På grund av tidsbrist, för att aktiviteterna 

hade dragit ut på tiden, fanns det tillfällen då enkäterna inte blev ifyllda eller 

utdelade. Av 24 skolklasser inkom svar från 11 skolklasser från minst en lärare, 

i vissa fall två. Sammanlagt inkom 16 enkäter. 

Enkätsvaren har främst använts som underlag för förberedelserna av 

intervjuerna med lärarna. De har tjänat som ingångar till samtalen med lärarna 

då jag utifrån enkätsvaren har kunnat ta avstamp i vad lärarna hade tagit fasta 

på i mötet med uppdragsarkeologin. Enkäterna har även varit av betydelse för 

att samla in kontaktuppgifter till lärarna inför kommande intervjuer. 

Intervjuer 

Intervjuerna gjordes från oktober 2016 till december 2017, där intervjuerna med 

grundskolelärarna genomfördes under en veckas tid i månadsskiftet februari - 

mars 2017. Sammanlagt intervjuades sex museipedagoger och sju 

fältarkeologer varav fem av fältarkeologerna var knutna till projektet Nya 

Lödöse. Därtill intervjuades sex lärare som deltagit i skolprogrammen i 

samband med undersökningarna av Nya Lödöse. 

Jag intervjuade samtliga pedagoger ansvariga för skolprogram i de olika 

arkeologiska projekten med undantag för Åkroken där båda pedagogerna 

anställda vid Sörmlands museum hade slutat. Från Fältskären intervjuade jag 

den arkeolog som ansvarade för förmedlingen. I huvudsak genomfördes 

intervjuerna genom personliga möten, med undantag för tre telefonintervjuer. 

Bortsett från telefonintervjuerna ägde samtliga intervjuer rum på 

informanternas arbetsplats. Två av lärarna som deltog i samma aktivitet 

intervjuades vid ett och samma tillfälle. 
Jag har utgått från en så kallad halvstrukturerad intervjumetod (Gillham 

2008:103ff.). Det halvstrukturerade intervjuandet utgår från frågor kring ett 
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avgränsat och ett specifikt område inom ett valt tema, samtidigt som det skapar 

öppenhet och spridning i informanternas svar. En av styrkorna med den 

halvstrukturerade intervjun är att den banar väg för oväntad information kring 

olika detaljer, samtidigt som dess strukturerade fokus möjliggör analys utifrån 

likheter. 

Kort innebär metoden att några utgångspunkter formar delar av en 

sammanhållen struktur (Gillham 2008:103): 

 

• samma frågor ställs till alla inblandade och ungefär lika lång 

intervjutid avsätts för alla intervjuer; 

• typen av frågor genomgår en viss utvecklingsprocess för att 

säkerställa ämnesfokus; 

• för att säkerställa att intervjuernas innehåll blir jämförbara (med 

tanke på den efterföljande komparativa analysen) leds 

intervjupersonerna vidare med hjälp av följdfrågor om någon av de 

relevanta underrubrikerna inte spontant har tagits upp. 

 

Jag hade förberett frågeformulär med nyckelfrågor som syftade till att utforska 

vad det är som förmedlas till skolan vid arkeologiska undersökningar. Då 

licentiatuppsatsen utgör en första etapp i min kommande doktorsavhandling 

ingick även frågor med relevans för detta kommande arbete. Intervjuerna med 

pedagoger, arkeologer och lärare utgick från olika frågeformulär (se bilaga 3). 

Samtliga informanter visade ett stort intresse av att med egna ord berätta om 

sina erfarenheter och upplevelser. Jag lät därför samtalet till stora delar styra 

intervjun där frågeformuläret användes som stöd. Ofta kom informanten in på 

mina frågor utan att jag ens behövde ställa dem och under samtalet kunde jag 

flika in med följdfrågor till vad som hade berättats. 

I den halvstrukturerade intervjun förekommer delar som är mindre 

strukturerade i den bemärkelsen att de inte är förutbestämda och styrande 

(Gillham 2008:103): 

 

• frågorna är öppna – det vill säga de är inte styrda av ett val, till 

exempel ja eller nej; 

• det förekommer sonderande frågor som används om intervjuaren 

upplever att det finns mer att berätta. 

 

Jag berättade för informanterna i förväg att jag beräknade intervjuerna skulle ta 

mellan en halv timme till en timme beroende på hur mycket de själva skulle ha 

att berätta. Intervjuerna varierade därför i tid, exempelvis varade intervjuerna 

med lärarna mellan 22–44 minuter, med pedagogerna mellan 47–73 minuter 

medan intervjuerna med arkeologerna varierade mellan 26–92 minuter (se 

bilaga 2). 

Intervjuerna transkriberades och utifrån dessa gjordes en analys som syftade 
till att hitta distinkta mönster och plocka ut substantiella delar som besvarade 
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mina övergripande frågeställningar om vad det är som förmedlas. I min analys 

utgick jag från de övergripande frågeställningarna i denna licentiatuppsats (se 

under ”Frågeställning och syfte”, detta kapitel) och ringade in de relevanta 

svaren i transkriptionerna. I kapitel 7 och 8 redogör jag för intervjusvaren 

genom urval av citat som har varit av relevans i min analys. 

Fallstudien som forskningsmetod 

Kapitel 2 där jag presenterar min teoretiska utgångspunkt baseras på 

litteraturstudier i olika relevanta fält. I kapitel 3 och 4 har jag använt mig av 

skriftligt källmaterial, framförallt olika styrdokument för uppdragsarkeologi 

och rapporter, för en kronologisk redovisning av förmedlingens utveckling 

inom uppdragsarkeologin och utforskning av förmedlingens förutsättningar och 

mål. I kapitel 5 och 8 har jag använt mig av textanalys för att identifiera skolans 

behov av förmedling i relation till uppdragsarkeologins förutsättningar. I kapitel 

8 kompletterar jag dessutom med intervjuer av lärare. 

Det är i kapitel 6 som jag presenterar mina fallstudier för att undersöka 

förmedlingens praktiker på stadsarkeologiska undersökningar, med fokus på 

förmedling riktad till skolan. I detta avsnitt har jag använt mig av kvalitativ 

information som inhämtats, som tidigare nämnts, från olika dokument, enkäter, 

intervjuer och observationer som sedan analyserats var för sig. I kapitel 6 

presenterar jag varje undersökning som en enskild fallstudie. Här använder jag 

mig främst av länsstyrelsernas beställningar i form av förfrågningsunderlag för 

de arkeologiska undersökningarna, utförarnas undersökningsplaner och 

rapporter. I förekommande fall använder jag mig även av intervjuer och 

observationer för att beskriva förmedlingen inom respektive undersökning. De 

olika analysenheterna (dokument, enkäter, observationer och intervjuer, var för 

sig) har använts för att hitta relevanta delar som svarar mot mina 

frågeställningar.  Tillsammans har dessa legat till grund för beskrivningarna av 

förmedlingspraktikerna på de olika arkeologiska undersökningarna. 

I kapitel 7 använder jag mig av kapitel 6:s resultat för att göra en komparativ 

korsanalys utifrån de olika fallstudierna. Analysresultaten visar att 

förmedlingen riktad till skolan kan beskrivas utifrån tre olika kategorier 

(flerstegsskolprogram, förenklade skolprogram och skolvisningar). I kapitel 7 

undersöks innehållet i respektive kategori utifrån intervjuer och observationer 

för att på ett mera detaljerat sätt beskriva vad som kännetecknar respektive 

kategori. De olika kategorierna har även varit till hjälp för att göra generella 

beskrivningar av förmedlingspraktikerna och skolprogrammens innehåll. 

Ett av de övergripande syftena med min licentiatuppsats är att utforska 

skolans behov av förmedling i relation till uppdragsarkeologin. Mitt fokus har 

varit inriktat på utforskning, förståelse och tolkning, snarare än 

hypotesprövning. Kvalitativa undersökningar som fokuserar på innebörder och 

sammanhang kräver datainsamlingsinstrument som är känsliga för innebörder 

och sammanhang, i synnerhet när det gäller uppgiften att observera, intervjua 
och analysera andra människor. Den kvalitativa metoden är därför induktiv till 
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sin natur då den utvecklar abstraktioner, begrepp, hypoteser och teorier, snarare 

än prövar dessa. Fallstudiemetoden är särskilt användbar när frågeställningarna 

syftar till att utveckla en ny inriktning av forskningen (Merriam 2010). 

I kapitel 9 presenterar jag mina resultat, där jag bland annat identifierar 

bristerna i skolprogrammen att möta skolans behov. Bland annat pekar jag på 

bristen av en didaktisk ingång i skolprogrammen som tar hänsyn till de faktorer 

som inverkar i mötet mellan skolan och uppdragsarkeologi, tar hänsyn till 

skolans olika målgrupper och tar hänsyn till skolans behov. Därför föreslår jag 

ett forskningsfält som specifikt fokuserar på dessa förhållanden, ett 

”arkeodidaktiskt fält” som kan fungera som en brygga att överkomma bristerna 

och möta möjligheterna i mötet mellan skolan och uppdragsarkeologi. 

Källkritik 

Materialet i de olika fallstudierna är olika till sin karaktär. Studien av Åkroken 

bygger uteslutande på arkivmaterial till skillnad från Nya Lödöse som till stora 

delar bygger på deltagarobservationer och intervjuer. Vissa projekt har ägt rum 

i närtid medan andra avslutades för flera år sedan vilket kan ha inverkat på 

informanternas minne om detaljer om sina insatser inom respektive projekt. 

Därför har fokus lagts vid de utmärkande dragen i källmaterialet som beskriver 

förmedlingspraktikerna riktade till skolan och som besvarar de övergripande 

frågeställningarna i min undersökning. Jag går inte in på detaljer utan mer på de 

generella tendenserna. 

Som redan nämnts har jag varit öppen med min roll som deltagarobservatör 

under den pågående materialinsamlingen i Nya Lödöseprojektet. Som arkeolog 

har det i vissa fall varit svårt att hålla en forskares distans i vardagen. Det har 

varit lätt att dras med i aktiviteterna och därmed påverka den miljö som 

studerats. Exempelvis blev jag tilldelad olika uppgifter i samband med 

aktiviteterna med skolorna vilket resulterade i att även jag satte min prägel på 

vad som förmedlades. På sätt och vis har detta inneburit något av en 

privilegierad situation som har möjliggjort för mig att få tillgång till situationer 

som jag annars inte fått tillgång till på annat sätt (jfr. Gillham 2008:70). Jag 

kunde som deltagare vara med om elevernas och lärarnas omedelbara reaktioner 

på vad de precis hade upplevt och ta del av deras spontana reaktioner. 

Möjligheterna att kunna föra en dialog med skolelever innebar att jag även fick 

ett inifrånperspektiv som det annars varit svårt att få. 

Som också redan nämnts är det sedan tidigare känt att det är svårt att 

kvantitativt mäta och utvärdera förmedlingens utfall (Persson & Richardt 2004; 

Bernhard 2013; Skyllberg 2013; Balić et al. 2015). Framförallt för att det 

generellt är svårt att få exempelvis lärare att ställa upp i olika former av 

utvärderingar eller intervjuer. Detta har visat sig genom att det är långt färre 

lärare som ställer upp i utvärderingarna än antalet lärare som har deltagit i 
aktiviteterna riktade till skolan. Oftast har lärarna fullt upp med sitt ordinarie 
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arbete och har svårt att hitta tiden, alternativt har lärarna ganska snart gått vidare 

med andra delar av skolundervisningen, varför en återkoppling inte känns lika 

relevant. Risken är att det är de mest intresserade och positiva lärarna som 

återkopplar medan eventuella kritiska röster bland lärarna uteblir. Det innebär 

att det bara är de uppfattningar från lärare jag intervjuat som jag har kunnat 

förhålla mig till och kan presentera. 

Av 19 informanter utgörs två av män, en arkeolog och en lärare, vilket är en 

anmärkningsvärd könsfördelning. Att det rör sig om en överrepresentation av 

kvinnor som arbetar med förmedlingsfrågor inom uppdragsarkeologin är känt 

inom branschen, vilket återspeglas i informanternas könsfördelning. Det är även 

känt att det är fler kvinnor som arbetar som grundskolelärare (SCB 2015) vilket 

också återspeglas i könsfördelningen mellan de intervjuade lärarna. Specifikt 

för min studie innebär könsfördelningen att det är omöjligt att undersöka 

skillnader i hur förmedlingsarbetet uppfattas mellan de olika könen. En 

överrepresentation av kvinnor väcker emellertid frågor kring segmenterade 

könsroller inom arkeologi och skolan. Ett förhållande som väl skulle kunna 

tillåtas undersökas utifrån ett genusperspektiv men som faller utanför ramen för 

min studie. 

Etiska överväganden 

Samtliga informanter tillfrågades om de önskade vara anonyma. Ingen av 

informanterna uppgav någon sådan önskan. Jag har ändå valt att anonymisera 

mina informanter med hänvisning till skyddande av personuppgifter i enlighet 

med EU:s dataskyddsförordning, GDPR och med hänvisning till 

Vetenskapsrådets regler och riktlinjer för forskning (Vetenskapsrådet 2017, 

2018). Den information om informanterna som framgår i mitt arbete refererar 

till informanternas yrkesroll inom projekten. 

Intervjumaterialet kommer att förvaras i Kalmar läns museums arkiv som 

hanterar och behandlar personliga uppgifter i enlighet med 

dataskyddsförordningen GDPR. Kalmar läns museum är en arkivhållande 

institution som därför i vissa avseenden kan komma att spara viss information i 

sitt topografiska arkiv vilket är offentligt. Informanternas personuppgifter 

kommer emellertid att skyddas med hjälp av kodnycklar och lagras på ett sådant 

sätt att det ej kommer att vara möjligt att identifiera enskilda personer. 

Licentiatuppsatsens upplägg och innehåll 

Licentiatuppsatsen är indelad i nio kapitel. Kapitel 1 utgör introduktionskapitlet, 

kapitel 2–8 utgör analysavsnitten och avslutas med en sammanställning av 

resultaten och en avslutande diskussion i kapitel 9. 
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Kapitel 1 

Introduktionskapitel med presentation av ämne, forskningsfrågor, källmaterial 

och metod. 

Kapitel 2 

I detta avsnittet presenterar jag nyckelbegreppen som ramar in min teoretiska 

utgångspunkt. Detta gör jag utifrån fyra delar: ”Förmedling – definition och 

användningsområde”, ”Autenticitet och platsanknytning”, ”Didaktik och 

historiedidaktik” och ”Historiemedvetande”. 

Kapitel 3 

I detta kapitel studerar jag uppdragsarkeologins olika styrdokument för att skapa 

mig en förståelse för hur förmedlingen kom att bli en del av 

uppdragsarkeologins uppdrag och få en förståelse för varför förmedlingen ser 

ut som den gör idag. Därför gör jag här en historisk tillbakablick på hur 

riktlinjerna för uppdragsarkeologin har förändrats under de senaste decennierna. 

Kapitel 4 

I detta kapitel gör jag en tillbakablick på utvecklingen av 

förmedlingspraktikerna inom uppdragsarkeologin sedan slutet av 1990-talet. I 

detta kapitel fokuserar jag på utförarnas praktik. 

Kapitel 5 

I detta kapitel diskuteras skolan som målgrupp i förmedlingsarbetet inom 

uppdragsarkeologin, i relation till kulturmiljöarbetets mål och skolans mål. 

Skolundervisning styrs av läroplaner och när skolan besöker 

uppdragsarkeologin gör den det i ett utbildningssyfte. Därför kommer de delar 

av läroplanen som kan kopplas till skolprogrammen att lyftas fram. 

Kapitel 6 

I detta kapitel presenterar jag sju fallstudier av förmedling på stadsarkeologiska 

undersökningar från åren 2010–2017. Innan jag gör djupdykningar i hur 

förmedlingen riktad till skolan har sett ut på de olika undersökningarna 

presenterar jag förmedlingsprogrammen i de olika projekten. Detta gör jag med 

utgångspunkt i: 1) länsstyrelsernas formuleringar angående förmedling i 

förfrågningsunderlagen; 2) utförarnas förmedlingsplaner i 

undersökningsplanerna; 3) förmedlingens genomförande så som den har 

rapporterats i tekniska rapporter och utifrån intervjuer jag gjort. 

Kapitel 7 

I detta kapitel fortsätter jag analysera hur förmedlingspraktikerna har sett ut på 

de stadsarkeologiska undersökningar jag studerat. Detta görs genom en 
komparativ djupanalys av de olika former av skolprogram som 
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utkristalliserades i kapitel 6. Syftet är att utifrån intervjuer med arkeologer och 

pedagoger åskådliggöra innehållet i skolprogrammen. 

Kapitel 8 

I detta kapitel undersöker jag på vilka sätt förmedlingen inom 

uppdragsarkeologin fungerar som ett komplement till skolundervisningen. 

Utifrån enkätsvar och intervjuer med lärare som deltagit i aktiviteterna i Nya 

Lödöse kommer lärarnas perspektiv på skolprogrammen att presenteras. Vidare 

undersöker jag utifrån läroplanen hur förmedlingen på en stadsarkeologisk 

undersökning skulle kunna utvecklas för att nå ut till fler grupper inom 

skolväsendet än de årskurser som normalt redan nås. 

Kapitel 9 

I detta kapitel knyts licentiatuppsatsens resultat samman och avslutas med en 

diskussion om hur man i framtiden skulle kunna utveckla en ”arkeodidaktik” 

anpassad till uppdragsarkeologins förutsättningar och skolans behov. 
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2. Begreppsdiskussion och teoretisk 

inramning 

I det här avsnittet presenterar jag nyckelbegreppen som ramar in min teoretiska 

utgångspunkt. Detta gör jag i fyra delar: ”Förmedling – definition och 

användningsområde”, ”Autenticitet och platsanknytning”, ”Didaktik och 

historiedidaktik” och ”Historiemedvetande”. 

Förmedling – definition och användningsområde 

Många diskussioner har ägt rum kring begreppet ”förmedling” och 

invändningar har framförts genom åren om huruvida det är en adekvat 

benämning för vad som egentligen avses inom uppdragsarkeologin. Redan på 

1980-talet ifrågasatte Mats P. Malmer begreppet och ville hellre tala om 

”samhällskommunikation” eftersom kommunikation antyder ett givande och 

tagande, en tvåvägskommunikation (Jennbert 1995:9 och där anf. litt.). Tidigare 

inbegrep förmedling inom uppdragsarkeologin i huvudsak en enkelriktad 

förmedling av arkeologiska resultat. Med tiden har förmedling inom 

uppdragsarkeologin kommit att inbegripa mer än detta, med en ambition om att 

förutom att skapa förståelse för arkeologi, också demokratisera arkeologin 

genom att bjuda in till dialog och delaktighet och vara relevant i samtiden. Som 

Anders Högberg (2013:49) påpekar, har begreppet förmedling i många analyser 

lyfts fram som otillräckligt för att täcka alla de mångfacetterade förmedlande, 

utåtriktade, kommunicerande och samskapande publika insatserna som idag 

utförs inom uppdragsarkeologin. På sätt och vis kan man säga att innehållet i 

förmedlingen har växt ur sin kostym. Åtskilliga försök har gjorts för att byta ut 

begreppet förmedling mot kommunikation då det senare i högre grad anses 

kunna omfatta vad som egentligen avses med förmedling inom 

uppdragsarkeologin (Karlsson 2004:6f; Petersson 2005:78ff; Högberg 

2013:49). Detta har inte fått genomslag i vare sig lagstiftning eller andra 

styrdokument för uppdragsarkeologin. I gällande verkställighetsföreskrifter och 

allmänna råd för uppdragsarkeologin slås det fast att ”med förmedling avses en 

populärvetenskaplig förmedling till allmänheten”, men utan att definiera 

närmare vad detta innebär (KRFS 2015:1 29§; KRFS 2017:1 29§). I 

verkställighetsföreskrifterna framgår dock att stor vikt läggs på framställningen 

av populärvetenskapliga texter i form av sammanfattningar och publikationer. I 

Riksantikvarieämbetets vägledning för uppdragsarkeologi föreslås det 

emellertid att förmedlingen av arkeologiska resultat kan ske på olika sätt, 

antingen analogt eller digitalt och att den vanligtvis sker skriftligt eller muntligt, 

men kan också ske på andra sätt (Riksantikvarieämbetet 2015b:23f.). 
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Fredrik Svanberg och Katty H. Wahlgren har introducerat begreppet ”publik 

arkeologi” i Sverige (2007). De har velat definiera begreppet till att inbegripa 

ett aktivt sökande efter en publik utan specialintresse för att bjuda in till 

delaktighet och samskapande. Vidare menar de att den publika arkeologin 

skiljer sig från en enkelriktad förmedling genom att den har ett 

lärandeperspektiv som ambition. Begreppet är lånat från engelskans Public 
Archaeology men har i den engelskspråkiga forskningen en betydligt vidare 

innebörd. Här rör det sig snarast om ett samlingsbegrepp för olika former eller 

inriktningar av kommunikativa insatser inom arkeologin i stort, där 

samskapande arkeologi kan utgöra en av formerna (Matsuda & Okamura 2011; 

Skeates et al. 2012). 

I linje med vad andra fört fram, se ovan, anser jag att begreppet 

kommunikation är bättre lämpat än förmedling för att beskriva de aktiviteter 

som faktiskt omfattas av vad vi idag kallar för förmedling inom 

uppdragsarkeologin. I mitt arbete har jag dock valt att hålla mig till begreppet 

förmedling då det oftast är det som används i styrdokumenten för 

uppdragsarkeologin och som hänvisas till i mina fallstudier. Det används också 

av flera av mina informanter när de beskriver sitt arbete. 

Förmedling inom uppdragsarkeologin och uppdragsarkeologins samarbete 

med skolan är ännu inte undersökt genom omfattande forskningsinsatser. De 

undersökningar som presenterats har istället i huvudsak baserats på mindre 

studier, eller är debatterande artiklar som väger perspektiv mot varandra, 

snarare än att presentera resultat baserat på undersökningar. Då förmedling 

diskuterats har debatten i hög grad präglats av resonemang om arkeologins 

samhällsnytta genom förmedling. Tillspetsat och förenklat, som Bodil 

Petersson (2005:83f.) har formulerat det, har diskussionen handlat om: 

 

att arkeologins roll antingen syftar till hur vi ska kunna använda det 
förflutna för våra syften idag, eller hjälpa oss att analysera det 
förflutna för att nå kunskap om dåtiden. 

 

I Sverige tog diskussionerna framförallt fart i och med projektet ”Agenda 

kulturarv”, som syftade till att demokratisera kulturarvsarbetet och väckte 

frågor som: Vems kulturarv skall tolkas? och Vem skall ha rätten till 

tolkningsföreträde? (Riksantikvarieämbetet 2004). Detta är frågor som i hög 

grad har inverkat på uppdragsarkeologins utveckling och framförallt 

förmedlingens inriktning (Wall 2005; Gill 2008). Som ett led i debatten om 

demokratisering av kulturarvet har frågor rörande tillgängliggörande på senare 

år kommit att lyftas fram allt mer. Exempelvis märks detta genom att frågor om 

tillgängliggörande av arkeologi för personer med funktionsvariationer och 

tillgängliggörande av arkeologin genom digital teknik fått allt större 

uppmärksamhet (Engström 2017; Gruber 2017; Gunnarsson 2018; Ní 

Chíobháin Enqvist 2018). 
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I och med att verkställighetsföreskrifterna trädde i kraft 2008, har förmedling, i 

de fall det har förekommit, kommit att avrapporteras i de arkeologiska tekniska 

rapporterna som ett moment i den uppdragsarkeologiska processen. 

Avrapporteringen av förmedlingen följer traditionella utvärderande mönster där 

man redovisar hur det har gjorts, vilka kanaler och verktyg som har använts, 

samt redovisning av besöksstatistik (Angelin-Holmén 2001; Jörnmark & 

Nordell 2004; Persson & Richardt 2004; Fontell & Jahn 2005a:15f; Petersson 

2005; Wikborg 2013:28ff., 2015:24ff; Balić et al. 2015:92ff; Tagesson 

2015:29ff; Nordström & Lindblad 2016:22ff; Öbrink & Rosén 2017:25f.). 

De metodiska ”Hur-” frågorna om medieformer, pedagogik och 

kommunikationsmetoder har i många fall dominerat och även överskuggat 

”Vad-” och ”Varför-” frågorna (Högberg 2004a:12). Endast i undantagsfall 

diskuteras förmedlingens innehåll eller vilka intressen och behov som finns 

bland de utpekade målgrupperna. Inte heller har fältarkeologens roll i 

förmedlingsarbetet diskuterats närmare. Det finns emellertid några studier som 

diskuterar arkeologisk förmedling i Sverige som behandlar vad det är som 

förmedlas, varför det görs och hur denna verksamhet kan fördjupas (Karlsson 

& Nilsson 2001; Högberg 2004a, 2006; Svanberg & Wahlgren 2007; 

Synnestvedt 2008a, 2008b; Persson 2014). Det finns dock endast ett fåtal studier 

om förmedling i samband med uppdragsarkeologiska undersökningar som mer 

specifikt behandlar dess möjligheter och förutsättningar (Högberg 2004a, 2006; 

Malmlöf 2013; Skyllberg 2013; Arnberg & Gruber 2014). 

Publik arkeologi 

Det är inte bara i Sverige som intresset har ökat för publika frågor inom 

arkeologin. Utvecklingen och det ökade intresset kan vi också se på andra 

platser i världen (Matsuda & Okamura 2011; Skeates et al. 2012). Fältet har 

sedan början av 2000-talet till och med tillägnats en egen internationell tidskrift 

Public Archaeology. 

Den engelskspråkiga benämningen används inte enbart för att beskriva de 

publika insatserna utan även som benämning på forskningsfältet som behandlar 

de kommunikativa aspekterna av arkeologi (Richardson & Almansa-Sánchez 

2015, Moshenska 2017). Forskningsfältet är i huvudsak inriktat på relationen 

mellan arkeologin och dess publik. Framförallt diskuteras metoder för en ökad 

demokratisering av arkeologin som syftar till att öka medborgarnas inflytande 

och deltagande i samhällets kulturarvsprocesser. Begreppet publik arkeologi har 

använts i Sverige i över ett decennium men många av de frågor som diskuteras 

inom fältet har tidigare diskuterats inom fälten för kulturarvspedagogik och 

kulturmiljöpedagogik (se avsnitt för kulturmiljöpedagogik i detta kapitel). 

Akira Matsuda och Katsyuki Okamura har identifierat tre faktorer (2011:8) 

som kan förklara det ökande intresset för det publika arkeologiska fältet: 

 

• Utvecklingen inom en arkeologisk teoribildning som bland annat 
åskådliggjort att de arkeologiska tolkningarna är ett resultat av sin 
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samtid och att det kan finnas flera tolkningar av samma 

arkeologiska material eller av det förflutna. 

• Den postkoloniala diskursen som många arkeologer har varit 

tvungna att förhålla sig till i samband med såväl förvaltningsarbetet 

kring kulturarvet som i tolkningarna av de materiella lämningarna. 

• Marknadsanpassningen inom kulturarvssektorn, inte minst inom 

uppdragsarkeologin, som har inneburit en ökad medvetenhet om 

branschens behov av att vara till gagn för samhället. 

 

Den publika arkeologin kan ha olika inriktningar som innehåller ett 

lärandeperspektiv eller andra kommunikativa perspektiv som inte enbart är 

inriktade på ”Vad” och ”Hur” det förmedlas utan även på ”Varför”, ”För vem”, 

”Med vem” och ”Av vem”. Inom den publika arkeologin har det identifierats 

fyra olika inriktningar: (1) den pedagogiska, (2) den PR-aktiga (public relation) 

eller den kommunikativa, (3) den kritiska och (4) den multivokala inriktningen 

(Matsuda & Okamura 2011:5f. och där anf. litt.): 

 

1. Den pedagogiska inriktningen har ett lärandeperspektiv och syftar till 

att sprida kunskap om arkeologi och det förflutna. 

2. Den kommunikativa inriktningen, är inriktad på informativa och 

kommunikativa aspekter och mediala former för att stärka 

arkeologins roll och image i samhället. 

3. Den kritiska inriktningen syftar till att utforska och synliggöra vems 

intressen som gynnas av de arkeologiska tolkningarna. 

4. Den multivokala inriktningen syftar till att identifiera olika tolkningar 

av arkeologiskt material och det förflutna bland olika intressegrupper 

eller målgrupper. 
 

De olika inriktningarna kan uppträda var för sig eller verka mer eller mindre 

integrerade. Inom svensk uppdragsarkeologi utmärker sig främst den 

pedagogiska inriktningen, i olika former av publika möten med visningar, 

skolprogram, föredrag, utställningar och populärvetenskapliga publikationer 

samt den kommunikativa inriktningen genom regelbundna kontakter med 

massmedia och ett flitigt användande av sociala medier. Ambitionen och 

tendenserna går dock i riktning av att vilja inkludera såväl det kritiska som det 

multivokala perspektivet. 

Skolan kommer främst i kontakt med den pedagogiska inriktningen. Den 

pedagogiska publika arkeologin har hämtat sin inspiration från framförallt 

kulturarvspedagogiken (Molyneux & Stone 2002; Matsuda & Okamura 2011; 

Skeates et al. 2012; van Boxtel et al. 2016). Särskilt utmärkande är att i lärandet 

står ett aktiv deltagande i centrum som utgår från dialog och samskapande. 

Den samskapande arkeologin är en variant av den pedagogiska inriktningen 

som har en demokratisk dimension där professionella arkeologer och allmänhet 
deltar och samarbetar på lika villkor. De äldsta exemplen på samskapande 
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arkeologi i Sverige återfinns i olika typer av samarbeten med 

hembygdsföreningar och den så kallade ”amatörarkeologin” (Ljungberg 1983, 

1986). Utvecklingen har gått mot att i den samskapande arkeologin allt mer vilja 

betona delaktighet på lika villkor, att arbeta med publika mål och målgrupper, 

ett lärandeperspektiv som bottnar i erfarenhet och delaktighet för att öka 

medvetenhet om hur arkeologi och historia skapas och fungerar i samhället, 

samt knyta den arkeologiska verksamheten till samhällets kulturpolitiska mål 

(Svanberg & Wahlgren 2007:9ff.). Generellt är det främst i samband med 

forskningsgrävningar vi i Sverige har kunnat se samskapande arkeologi 

(Karlsson 2004; Burström 2008; Synnestvedt 2008a, 2008b; Söderström 2011; 

Persson 2014; Wickerts 2014). 

Inom det uppdragsarkeologiska fältet är den samskapande arkeologin 

ovanligare, men den förekommer då och då, framförallt inom ramen för 

skolprogram kopplade till förmedlingen. Vi har kunnat se tidiga exempel i 

samband med E22-projektet i Kalmar och Citytunnelprojektet i Malmö (Althén 

et al. 1999; Angelin-Holmén 2001; Persson & Richardt 2004). På senare år har 

liknande insatser förekommit på flera platser, bland annat har flera 

stadsarkeologiska undersökningar i olika utsträckning bjudit in framförallt 

skolan att delta i undersökningarna (se kapitel 6). Det är då inte ovanligt att de 

pedagogiska programmen genomförs av ett museum med lokal förankring. 

Riksantikvarieämbetets undersökningsverksamhet, RAÄ UV (numera 

Statens historiska museer, SHMM Arkeologerna), som är Sveriges största aktör 

inom uppdragsarkeologin, har endast i undantagsfall arbetat med samskapande 

arkeologi i egen regi inom ramen för uppdragsarkeologiska uppdrag. Ett 

exempel är när en gymnasieklass fick vara med i fält på undersökningarna i 

Motala 2011 (Arnberg & Gruber 2013). Riksantikvarieämbetets 

undersökningsverksamhet har dock några exempel på när man valt att arbeta 

med samskapande arkeologi i samband med forskningsprojekt eller kurser i 

amatörarkeologi (Svanberg & Wahlgren 2007:26). Södra Rådaprojektet, som 

syftade till att undersöka platsen för den nedbrända medeltida träkyrkan i Södra 

Råda i gränsbygderna mellan Värmland och Västergötland, är ett exempel på 

ett sådant forskningsprojekt. Till forskningsprojektet kopplade RAÄ UV ett 

omfattande kommunikationsprojekt med olika aktiviteter. Återuppbyggnaden 

föregicks bland annat av forskningsgrävningar och en studiecirkel där 

intresserade fick delta i den arkeologiska undersökningen (Karlsson 2004). 

Kulturmiljöpedagogik 

Tankar om att tillgängliggöra arkeologin har funnits länge inom 

kulturarvsinstitutionerna. Verksamheter som syftar till delaktighet, dialog och 

till ett brukande av kulturarvet för pedagogiska ändamål går tillbaka till 

åtminstone 1970- och 1980-talen, om inte dessförinnan, då man på flera platser 

runt om i landet började arbeta med gör själv- och prova-på-pedagogik. I den 

verksamhet som riktades mot skolan blev det vanligt att använda sig av 
landskapet som ”lärobok”. Man ansåg att landskapet kan lära ut mer än 
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läroböcker. Dessa tankar kom att ligga till grund för kulturmiljöpedagogiken 

(Angelin-Holmén. 2001:57ff.). 

Inspiration för de tidiga kulturmiljöpedagogiska programmen hämtades från 

verksamheterna ute på landets fornbyar (Angelin-Holmén 2001:57ff.), ”gräv 

där du står rörelsen”, en folkrörelse som växte fram under 1970-talet och som 

vilade på idén om att deltagarna skulle stå för den egna kunskapsproduktionen 

om sin egen historia (Sillén 1977; Lindqvist 1978), men också 

amatörarkeologin i samverkan med hembygdsrörelsen (Ljungberg, 1983, 

1986). Dessa verksamheter utgick från tankar om att kultur och historia skulle 

demokratiseras och komma ut till människorna och att människor skulle vara 

delaktiga i att skapa sin egen historia. 

Kalmar läns museum var tidigt ute med att utveckla en uttalad 

kulturmiljöpedagogik. Den kulturmiljöpedagogiska verksamheten växte 

successivt fram från slutet av 1970-talet genom samarbeten med skolor i länet, 

men tog egentligen inte fart förrän i mitten av 1980-talet (Westergren muntligt 

2017-11-10). Det var 1985 som Kalmar läns museum påbörjade en 

pilotverksamhet tillsammans med tre skolor i länet (Westergren 1995a:58; 

Angelin-Holmén 2001:57ff; Larsson & Aronsson 2001:18f.). Verksamheten 

grundades av arkeologer, inte av pedagoger, som reaktion mot hur förhistoria 

skildrades i skolböckerna och syftade till att skapa en motbild. Den bild av det 

förflutna som skildrades i skolböckerna uppfattades som felaktig och 

ålderdomlig. Med en kulturmiljöpedagogisk metodik ville man istället sprida 

aktuell kunskap om det förflutna. Pedagogiken utgick från 

fornlämningsregistret, fornlämningar och fynd i skolornas närhet, för att 

eleverna själva skulle skapa sina egna bilder av det förflutna. I centrum skulle 

den lokala historien stå samt elevernas egen forskning utifrån lärande med hjälp 

av alla sinnen. En viktig utgångspunkt var att kombinera teori med praktik. Som 

ytterligare en dimension ingick även att under en dag uppleva det förflutna med 

tidsenlig rekvisita genom en ”tidsresa”. I den mån det var möjligt bjöd man även 

in elever att prova på praktiska aktiviteter i samband med arkeologiska 

undersökningar (Westergren 1995b). Den pedagogiska verksamheten blev en 

succé, växte och kom att spridas i hela Kalmar län. På senare tid har framförallt 

tidsresemetodiken kommit att vidareutvecklas. Istället för att som tidigare lägga 

fokus på lärande om det förflutna är ambitionen idag att lägga fokus på 

undervisning genom det förflutna. Med utgångspunkt i lokala kulturmiljöer och 

lokala berättelser är målet att skapa reflektion kring frågor som är av relevans 

för vår samtid (Westergren 2017). Sammanställningar kring svenska museers 

pedagogiska verksamheter visar att olika kulturmiljöprogram utvecklades också 

på andra håll i landet och olika former av kulturmiljöpedagogik har bedrivits på 

flera av landets museer, åtminstone från 1990-talet och framåt (Larsson & 

Aronsson 2001; Gustafsson 2008; Synnestvedt 2008a; Högberg 2014).  

Kulturmiljöpedagogiken betraktas som ett verksamhetsfält inom vad som 

brukar benämnas kulturarvspedagogik som är ett samlingsbegrepp för flera 
verksamheter: kulturmiljöpedagogik, museipedagogik, arkivpedagogik och 
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konstpedagogik. Kulturarvspedagogik kan komma till uttryck genom såväl 

formellt som informellt lärande. Variationen på hur det sker, vad som görs eller 

motiven till varför det görs kan vara stor (Synnestvedt 2008a:23; Zipsane 

2008:174; Högberg 2014:28).  

Kulturarvspedagogiken har en pedagogisk inriktning som är tillämpbar på 

alla typer av kulturarv, medan kulturmiljöpedagogiken är särskilt inriktad på 

kulturmiljöer. Den publika arkeologin däremot är särskilt inriktad på 

arkeologins problemställningar. 

Autenticitet och platsanknytning 

I tidigare undersökningar av förhållandet mellan uppdragsarkeologin och 

skolan har det visat sig att lärarnas intresse för det arkeologiska projektet och 

utgrävningsplatser till stora delar består i de didaktiska ingångar dessa erbjuder 

för att förstå hur historisk kunskap kommer till (Carlie & Olsson 2005:13). 

Arkeologin uppfattas som ett pedagogiskt redskap för att synliggöra 

kunskapsprocessen och stimulera eleverna till att tänka självständigt och 

källkritiskt söka kunskaper. 

Arkeologiska undersökningsplatser har unika kvalitéer som inte läroböcker, 

rekonstruktioner eller museer har. Ett exempel är besökarnas upplevelse av 

närhet till de arkeologiska upptäckterna som sker just där och då. Besökarna 

känner sig delaktiga och får kanske till och med själva hålla i ett nyss upphittat 

föremål, känna dess struktur mot huden och dess tyngd i handen. Beröringen får 

det förflutna att kännas nära. Mats Burström (2015:17ff.) tar upp dessa aspekter 

som ett av flera exempel på arkeologins särskilda attraktionskraft. Han menar 

att få vetenskaper har förmånen att i ett så tidigt skede, redan vid 

materialinsamlingen, mötas av ett publikt intresse. Arkeologins lockelse ligger 

i källmaterialet och dess unika egenskaper. Det är också genom den unika 

fysiska kontakten med det förflutna som arkeologer kan konkurrera om 

autenticitet. Flertalet arkeologiska fynd återfår aldrig den laddning som de hade 

när de precis tagits fram ur jorden, vare sig genom visualisering, 

rekonstruktioner eller kopior, inte ens när de ställs ut i en utställningsmonter på 

ett museum. Efter att fynden väl har tagits upp ur jorden och rengjorts förlorar 

fynden sin fysiska förbindelse till sitt sammanhang och sitt ursprung 

(Lowenthal 2015:438, 445). 

Upplevelsen av en arkeologisk undersökningsplats kan också aktivera en 

särskild relation till platsen och skapa ”platsanknytning”. Alice P Wright 

(2015:214) pekar på att platsanknytningen uppstår i samband med upplevelsen 

av en plats och att ur interaktionen med platsen uppstår platsidentiteter. Med 

platsidentiteter menas de sätt på vilka människor (medvetet eller omedvetet) 

identifierar sig själva utifrån relationen till en specifik plats. Interaktionen med 

en plats och platsidentiteter uppstår i en reciprok process, det vill säga: genom 
interaktionen med platsen engageras deltagare aktivt i platsen och dess historia, 
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samtidigt som deltagaren blir en del av platsens historia. Mot denna bakgrund 

utgör ”platsanknytning”, ”interaktionen med platsen” och ”platsidentitet” 

begrepp som öppnar upp för förståelsen av de relationer som kan uppstå mellan 

en arkeologisk undersökning och brukare av platsen, brukare emellan, samt 

mellan nutida brukare och brukare i det förflutna, såväl som till framtida 

brukare. Platsanknytning uppstår således utifrån en växelverkan mellan 

relationen till det förflutna på platsen och förväntningarna kring framtida 

upplevelser, eller framtida relationer till platsen (Papmehl-Dufay 2012:19). 

Inom uppdragsarkeologin har man på vissa håll arbetat med förmedling 

utifrån alternativa mål, till exempel ett integrationsperspektiv. I dessa 

sammanhang har man just utgått från tanken om att arkeologins kunskaper om 

platsens mångtydighet genom tiderna kan bidra till deltagande, inkludering och 

stärkt platskänsla (Högberg 2004b:7f.). 

Didaktik och historiedidaktik 

Didaktik, allmändidaktik och historiedidaktik utgör centrala begrepp inom 

utbildningsvetenskaperna. Dessa begrepp är även av relevans för 

förmedlingsarbetet riktat till skolan som avser att möta skolans behov och mål. 

Didaktik handlar om förmågan eller konsten att förmedla ett budskap som 

hjälper andra människor att förstå situationer och upplevelser samt att tillägna 

sig viktiga kunskaper och färdigheter för att kunna handla övervägt och klokt. 

Didaktik likställs ofta med pedagogik men pedagogiken som disciplin anlägger 

ett vidare perspektiv på skolan och utbildning än didaktiken. Didaktiken tar sin 

utgångspunkt i själva undervisningsprocessen (Kansanen et al. 2017:29). 

Allmändidaktiken är en disciplin inom pedagogiken som möter generella, 

icke ämnesanknutna aspekter på undervisning. Det kan handla om aspekter på 

människans utveckling, undervisningen och de ramfaktorer som reglerar 

undervisningen samt läroplanen i dess allmänna betydelse (Kansanen et al. 

2017:32). 

I interaktionen som undervisningen utgår ifrån befinner sig olika parter alltid 

i växelverkan med varandra. Den didaktiska relationen konstitueras av 

undervisningens mål och innehåll och beskrivs utifrån den så kallade 

”didaktiska triangeln” (Hudson & Meyer 2011:18; Kansanen et al. 2017:44). 

Den didaktiska triangeln återger relationen mellan elev, lärare och 

ämnesinnehåll. Didaktik handlar således om undervisning i ett sammanhang, en 

undervisningssituation som oftast äger rum i skolan men som i sin tur styrs av 

utbildningspolitiken i samhället. Hudson & Meyer (2011:18) har utifrån den 

didaktiska triangeln utarbetat en modell som återger de olika aspekterna som 

inverkar på undervisningen i skolan (se fig. 1). En undervisningssituation kan 

emellertid också äga rum på ett museum (eller på en arkeologisk undersökning). 

Det historiedidaktiska fältet utgår från att det har sin utvecklingspotential i 
samarbete med historia som kunskapsområde. Historiedidaktiken som disciplin 
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syftar emellertid till att undersöka hur människor förstår, förmedlar och brukar 

historia som en aspekt av samhällets meningsskapande arbete med historia 

(Karlsson 2014:37f.). Historiedidaktik ska dock ej förväxlas med 

historiemetodik som beskriver den pragmatiska lärprocess i vilken läraren 

utifrån konkreta förutsättningar iscensätter undervisning i historia med till 

exempel källkritiska övningar (Karlsson 2014:32). Centrala begrepp inom 

historiedidaktiken är historiekultur, historiebruk och historiemedvetande. 

 

Figur 1. Modell över den didaktiska relationen med den klassiska didaktiska triangeln i 

mitten i relation till de sammanhang skolundervisningen ingår i. Efter Hudson & Meyer 

(2011:18). 

Historiemedvetande 

I den svenska läroplanen för historia presenteras historiemedvetande som en av 

utgångspunkterna för historieämnet och för lärprocesser, för såväl grundskolan 

som gymnasiet (Eliasson 2014:255ff; Karlsson 2014:57). I 

syftesformuleringarna i läroplanen för grundskolans historieämne kan man 

exempelvis läsa följande om syftet med historieundervisning i skolan 

(Skolverket 2011:172, 2018): 

 

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper 
om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt 
historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna 
präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. 
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 
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kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och 
metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska 
också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om 
likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. 
Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella 
sammanhang och levnadssätt. 

 

Med historiemedvetande menas inom historiedidaktiken de uppfattningar av 

sambandet mellan dåtid, nutid och framtid som styr, etableras och reproduceras 

i historiebruket (Högberg 2004a, 2006, 2013). Ett sätt att förstå begreppet är 

utifrån hur en individ, ur nutida behov, försöker skapa sig en tidsuppfattning av 

dåtiden för att orientera sig i samtiden och inför framtiden (Rudnert 2019:39). 

Joel Rudnert (2019:39ff.) menar att man kan identifiera två olika synsätt på 

historiemedvetande inom svensk historiedidaktisk forskning. Inom det ena 

synsätt förstås historiekultur som ett empiriskt begrepp där historiekultur blir 

olika materiella framställningar av dåtiden. Historiekultur förstås som en 

förutsättning som aktiveras i historiebruket, som i sin tur formar 

historiemedvetandet (Aronsson 2004:17f.). Det andra sättet att se på 

historiemedvetande utgår utifrån begreppet historiekultur mer som ett analytiskt 

redskap. Historiekultur betraktas som en dubbelprocess där historiemedvetande 

kommer till uttryck och kan undersökas i historiekulturen (Karlsson 2014:65f.). 

Som historiekultur betraktas den kulturella arenan där ett samhälle 

kommunicerar och värderar vilken historia som skall ägnas uppmärksamhet. 

Den första delen av processen rör kommunikationskedjan där historia 

produceras, kommuniceras, mottas eller konsumeras. Den andra delen av 

processen rör sättet på vilket historia värderas och bedöms som användbar och 

relevant eller inte. 

Begreppet historiemedvetande hänger alltså samman med begreppen 

historiekultur och historiebruk och kan inte användas isolerat. Det ena synsättet 

syftar till att historiemedvetandet aktiveras i historiebruket som en 

kedjereaktion, medan det andra sättet syftar till att historiemedvetandet 

aktiveras i analysen av historiekultur och historiebruk. 

Frågan om hur historiemedvetande skall bedömas i skolans undervisning har 

inte varit självklar. I en artikel om bedömning av hur elever utvecklar sitt 

historiemedvetande visar flera författare hur historiemedvetande hos en elev 

kan bedömas utifrån valda kriterier (Eliasson et al. 2012:263): 

 

Den elev som kan reflektera över sin egen och andras användning av 
historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv har ett mer 
utvecklat historiemedvetande än den elev som inte kan det. 

 

Här finner vi alltså en definition om vad ett utvecklat historiemedvetande 

innebär. Den här typen av reflektioner förutsätter enligt författarna en god 
historisk referensram och goda kunskaper i hur historia skapas. Författarna 
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menar vidare att det är svårt att föreställa sig att elever kan reflektera över 

historiebruk utan några som helst kunskaper om historia och om hur historia 

skapas. 

Inspirerad av Aronsson (2004) menar Högberg (2004a, 2013) att begreppen 

historiekultur, historiebruk och historiemedvetande kan ses som analytiska 

redskap för att verbalisera den uppdragsarkeologiska tolkningen av materialet 

som undersöks. Han menar att begreppen också kan användas i relation till 

samspelet som uppstår mellan den arkeologiska verksamheten och det 

omgivande samhället. Översatt till en uppdragsarkeologisk praktik innebär 

detta: 

 

• Historiekultur: utgör uppdragsarkeologins källmaterial och den 

uppdragsarkeologiska verksamheten med dess kunskap och den 

arkeologiska tolkningen. 

• Historiebruket: aktiverar källmaterialet och beskriver hur det 

används, inte bara inom vetenskapen utan även i samverkan med 

det omgivande samhället.  

• Historiemedvetande är de uppfattningar som ligger till grund för 

varför ett källmaterial aktiveras. Uppfattningarna om sambandet 

mellan dåtid, nutid och framtid bestäms emellertid av vilka 

förkunskaper och förförståelse man har och vilka sammanhang man 

ingår i. 

 
Högberg (2004a:14) understryker att uppdragsarkeologin verkar i nutiden och 

dess resultat är avsedda att användas i nutiden och i framtiden. I detta kan inte 

bara arkeologins kunskap om det förflutna lyftas fram. Arkeologin bör också 

framhålla kunskaper om hur berättelserna om det förflutna produceras och 

används. Källkritiken är central, det vill säga vikten av att hantera och värdera 

information och referenser, för att kunna förhålla sig till berättelser om en plats 

och det förflutna. 

Det räcker alltså inte att enbart förmedla arkeologiska resultat eller 

berättelser om det förflutna. Det är lika viktigt att tillhandahålla lämpliga 

verktyg som möjliggör förståelse av hur kulturarv brukas i olika sammanhang 

utifrån varierande syften. I detta kan begreppet historiemedvetande användas 

som en länk mellan kulturmiljövårdens mål och skolans mål. 

Sammanfattande begreppsdiskussion 

Förmedling inom uppdragsarkeologin omfattar idag mer än en enkelriktad 

kommunikation om arkeologiska resultat. Ambitionerna går mot att 

tillgängliggöra arkeologin för så många som möjligt, förankra 

uppdragsarkeologin i samhället och göra den relevant. Det finns även en 
ambition att bereda för dialog och delaktighet. Begreppet förmedling har dock 
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ifrågasatts för att begreppet i sig självt inte täcker in alla de aspekter av publika 

insatser som görs inom uppdragsarkeologin. Flera försök att ersätta begreppet 

med kommunikation eller publik arkeologi har gjorts. Dessa har inte fått 

genomslag i styrdokument eller hos uppdragsarkeologins olika aktörer. Jag har 

därför valt att behålla det vedertagna begreppet förmedling i mitt arbete, trots 

begreppets begränsade innebörd. 

Det finns många exempel på när uppdragsarkeologin har riktat förmedlingen 

till skolan. En naturlig utgångspunkt i förmedlingen är det arkeologiska 

källmaterialet och platsen. Autenticitetsaspekterna i samband med framtagandet 

av ett källmaterial tillsammans med den platsanknytning som uppstår i samband 

med upplevelsen av en arkeologisk undersökning ger unika pedagogiska 

värden. Dessa värden är unika för att de inte kan reproduceras eller återskapas 

någon annanstans, utan de uppstår där och då i mötet med arkeologin på plats. 

En arkeologisk undersökning är ett utomordentligt tillfälle för skolan att möta 

teorin från ordinarie undervisning med praktik. Den fysiska kontakten med det 

förflutna ger arkeologer möjligheter till samtal kring hur källmaterialet kan 

förstås och användas och knyta kunskapen till platsen. Platsen öppnar upp för 

platsanknutna samtal om människor i det förflutna och i vår samtid och om 

förståelsen av tid, kultur och mänsklig handling och för förståelsen för hur 

kunskap om det förflutna skapas och används. En arkeologisk 

undersökningsplats har också visat sig rymma andra värden än de rent 

pedagogiska, värden som syftar till medborgliga och mänskliga rättigheter. 

Genom platsanknytning och en stärkt platskänsla öppnas det upp för social 

inkludering och möjligheten till att kunna göra anspråk på platsens kulturarv. 

För att skapa mig fördjupade kunskaper om skolan har jag utgått från 

teoretiska resonemang lånade från didaktikens forskningsfält. Dessa har varit 

användbara för att skapa mig förståelse för de sammanhang som inverkar på 

skolundervisningen och skolan som målgrupp. Historiedidaktikens 

resonemang, där begreppet historiemedvetande är centralt, har sedan tidigare 

visat sig vara användbara för uppdragsarkeologin. Historiedidaktikens begrepp 

kan användas som analysredskap för att verbalisera den uppdragsarkeologiska 

tolkningen, eller användas i relation till samspelet som uppstår mellan den 

arkeologiska verksamheten och det omgivande samhället (se Högberg 2004a, 

2013 för diskussion). 

Den teoretiska inramningen löper som en röd tråd, direkt eller indirekt, 

genom samtliga avsnitt i min studie. Begreppen autenticitet och platsanknytning 

används för att peka på arkeologins kvalitéer i en förmedlingssituation. 

Historiemedvetande används för att sammanföra uppdragsarkeologins mål med 

skolans mål. 
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3. Förmedling – Förutsättningar och mål 

För att utreda förmedlingens förutsättningar och mål inom uppdragsarkeologin 

har jag i detta kapitel valt att studera uppdragsarkeologins olika styrdokument. 

För att skapa mig en förståelse för hur förmedlingen kom att bli en del av 

uppdragsarkeologins uppdrag och få en förståelse för varför förmedlingen ser 

ut som den gör idag, är det nödvändigt att göra en historisk tillbakablick på hur 

riktlinjerna för uppdragsarkeologin har förändrats under de senaste decennierna. 

Uppdragsarkeologi från hantverk till 
kunskapsindustri 

 
Genom uppdragsarkeologin har fältarkeologin i Sverige förvandlats 
från ett snarast förmodernt hantverk, som praktiserades i liten skala 
och med syftet att ta fram data till forskare vid universiteten, till en 
storskalig kostnadseffektiv kunskapsindustri med uppdraget att tolka 
och förmedla de mångtydiga spåren från det förflutna i enlighet med 
samtidens normer för god forskning. (Nilsson & Rudebeck 2010:20). 

 

Under efterkrigstiden inrättades kulturmiljövårdens uppdragsarkeologiska 

undersökningsverksamhet i Sverige som ett led i att bevara de arkeologiska 

lämningarna för eftervärlden. De arkeologiska undersökningsresultaten skulle 

uppväga förlusten av fornlämningarna till följd av moderniseringen genom 

omfattande byggprojekt (Lagerlöf 2002; Elfström & Lagerlöf 2005). Svensk 

kulturmiljölagstiftning (KML 1988:950) utgår därför från en uppfattning om att 

kulturarvet är hotat till följd av det ”moderna projektet”, det vill säga hotat av 

infrastrukturella satsningar och storskaliga exploateringar (Rosén 2007:9). I 

hela Europa har man upplevt hot mot kulturarvet från storskaliga 

exploateringar, men också från systematisk nedbrytning till följd av 

miljöförstöring och plundring (Andersson et al. 2010:14). Därför har allt fler 

länder kommit att lagstifta om lagskydd för kulturarvet. 

Vallettakonventionen (SÖ 1995:84), som formulerades av Europarådet 

1992, tillkom i syfte att tillförsäkra ett bevarande av kulturminnena för 

eftervärlden, men också för att skapa ett reglerat system för uppdragsarkeologi 

i Europa. Konventionen, som har undertecknats av flera europeiska länder, och 

däribland Sverige, anger en rad kvalitetshöjande åtgärder för att 

uppdragsarkeologin ska kunna verka, som exempelvis rättsligt skydd, riktlinjer 

för att de arkeologiska undersökningarna skall genomföras på ett vetenskapligt 

sätt samt säkerställande av nödvändiga resurser för att finansiera 
uppdragsarkeologin.  
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Ända fram till 1990-talet var uppdragsarkeologins huvudsakliga mål att gräva, 

dokumentera och rapportera (Petersson 2005:79). Under 1990-talet blev frågan 

om hur uppdragsarkeologi skulle bedrivas föremål för ett flertal omfattande 

utredningar (SOU 1992:137; Magnusson 2001:13; Nilsson & Rudebeck 

2010:19 och där anf. litt.). Utredningarna resulterade i att ändringar i KML 

(Lagen om kulturminnen 1988:950, sedan år 2014 Kulturmiljölagen 1988:950) 

genomfördes år 1997 (Prop. 1996/97:99, SFS 1988:950). Ändringarna innebar 

att det ställdes krav på att de arkeologiska undersökningarna skulle utföras både 

vetenskapligt och kostnadseffektivt. I praktiken innebar detta att det inför varje 

arkeologisk undersökning skulle upprättas en undersökningsplan med en 

fastställd kostnad. Detta hade tillämpats på sina håll sedan tidigare (Lekberg, 

muntligt 2016-12-06) men kom nu att regleras i lagen. Undersökningsplanerna 

har inte enbart kommit att fungera som kvalitetssäkring inom det 

uppdragsarkeologiska systemet utan har även kommit att bli avgörande 

dokument i anbudsförfarandena inom uppdragsarkeologin. I 

Riksantikvarieämbetets allmänna råd till verkställighetsföreskrifter för 

uppdragsarkeologi från 1998 framgår att länsstyrelserna skulle tillämpa och 

integrera ett system med anbudskonkurrens under upphandlingsliknande 

förfarande (KRFS 1998:01). Detta regelverk ansågs dock bristfälligt och inte 

tillräcklig tydligt vilket medförde en inkonsekvens i tillämpningen av 

upphandling (SOU 2005:80). Det var inte förrän i samband med de förändrade 

verkställhetsföreskrifterna som trädde i kraft den 1 januari 2008 som 

upphandlingssystemet kom att regleras i egentlig mening (KRFS 2007:2). För 

uppdragsarkeologin har förändringarna bland annat inneburit tydligare mål men 

också skärpta krav samtidigt som det medfört ökad konkurrens mellan olika 

utförare och fler utförare på marknaden. 

Värdeförskjutningar inom kulturmiljövården 

Under 1990-talet skede en värdeförskjutning inom svensk kulturmiljövård, från 

att ha deklarerat ett ”bevarande och levandegörande av äldre tiders historia” till 

att deklarera ett ”bevarande och brukande av kulturarvet” (Petterson 2003:92 

och där anf. litt.). Detta kan ses som en ansats till att tydligare göra kulturarvet 

relevant i samtiden. Detta märktes särskilt tydligt i den av 

Riksantikvarieämbetet, länsmuseernas och länsstyrelsernas framtagna 

programförklaring inom projektet ”Agenda kulturarv” (Riksantikvarieämbetet 

2004). Programförklaringens avsikter var goda, i det att man ville öppna för en 

demokratisering av kulturarvet och göra det tillgängligt för alla medborgare. 

Man poängterade allas rätt till sitt kulturarv och ville väcka engagemang och 

delaktighet i ett brukande av kulturarvet. Inom projektet ”Agenda kulturarv” 

avsåg man även att så många grupper i samhället som möjligt skulle bjudas in 

till samtal om vad som är viktigt och om vad som skall bevaras. 
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Alexander Gill (2008:6f.) menar att i och med den nya inriktningen öppnades 

även möjligheten upp inom arkeologin att rikta in sig på att identifiera 

”alternativa mål”. Han menar att i och med den nya inriktningen har man gått 

från en arkeologi som har haft som målsättning att förklara den sociala 

utvecklingen, till en arkeologi som riktar in sig på att identifiera och förmedla 

”andra historier”. Kulturlämningar och kulturmiljöer kom inte längre att anses 

lika intressanta för att förklara det ursprung vi utvecklats ur. Han menar att den 

nya inriktningen istället har en samhällskritisk agenda som använder det 

förflutna som källa till motbilder. Genom att framställa det förflutna som en 

främmande värld anses arkeologin kunna arbeta med att synliggöra nutiden. 

Inom uppdragsarkeologin mottogs Agenda kulturarv med blandade känslor. 

Många upplevde att Agenda kulturarv gick stick i stäv med 

uppdragsarkeologins mål. Det vill säga: kulturmiljölagens syfte och mål om att 

bevara kulturhistoriska lämningar för kommande generationer och att 

bedömningen om vad som är en fornlämning och vad som bör bevaras skall ha 

vetenskapligt stöd. Det ansågs även att Agenda kulturarvs formuleringar 

överlag var problematiska och inte tog hänsyn till arkeologisk forskning eller 

arkeologins verkliga potential att möta samtiden (Wall 2005:45). Som Peter 

Aronsson (2003:77) uttryckte det: 

 

Agendadiskussionen rör sig i den publikorienterade aspekten. Det 
arkivaliska, skattkammaraktiga och kunskapsmässiga (åtminstone i 

en mer begränsad mening) är frånvarande i de uttryckliga målen, 
även om de naturligtvis kan sägas utgöra en nödvändig förutsättning 
för dessa. 

 

De förändrade förutsättningarna inom kulturarvssektorn innebar, framförallt 

genom konsekvenserna av Agenda kulturarvs programförklaring, att livliga 

debatter följde inom arkeologin kring dess betydelse i vår samtid (Petersson 

2005:83). Även om uppdragsarkeologer fann det svårt att ta till sig Agenda 

kulturarvs programförklaring, kom den att spela en viktig roll för utvecklingen 

som följde inom svensk uppdragsarkeologi, inte minst därför att den publika 

aspekten kom att lyftas fram. 

Intresset för förmedlingsfrågor och den publika arkeologin har inte bara 

tilltagit i Sverige, utan utvecklingen kan man följa på många platser (Matsuda 

& Okamura 2011; Skeates et al. 2012). I Europa märks utvecklingen under 

2000-talet genom etablerandet av en publik arkeologi i syfte att stärka 

arkeologins roll och relevans i samhället. Det ökade intresset för publik 

arkeologi kan delvis förklaras med de av Europarådet framtagna 

ramkonventioner: dels den tidigare nämnda Vallettakonventionen från 1992 

(SÖ 1995:84) men även Farokonventionen från 2005 (Council of Europe, 

Treaty Series No. 199). I Vallettakonventionen anges bland annat att 

uppdragsarkeologin skall främja allmänhetens tillgång till viktiga delar av dess 
arkeologiska kulturarv, särskilt fornminnesplatser och främja visning av 
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arkeologiskt material, men det är i Farokonventionen vi finner motsvarande 

trender som i Agenda kulturarv. Farokonventionen är uppbyggd kring två 

viktiga utgångspunkter (Riksantikvarieämbetet 2014). Den ena handlar om att 

sätta människan i centrum genom en tydlig koppling till mänskliga rättigheter. 

Varje individ skall tillerkännas rätten att få vara med och uttolka vad kulturarvet 

kan vara. Den andra utgångspunkten framhåller de positiva fördelarna med att 

använda kulturarvet som en resurs. Ramkonventionens sammantagna syfte blir 

därmed att säkerställa kulturarvets plats i centrum av en ny vision om hållbar 

utveckling. Stora delar av Farokonventionen behandlar således hur kulturarvet 

kan utgöra en resurs för social och ekonomisk hållbarhet. Ratificering av 

Farokonventionen handlar emellertid inte om att uppfylla specifika mål utan 

mer om att verka i konventionens anda (Riksantikvarieämbetet 2014:6). 

Vallettakonventionen har undertecknats av ett drygt 40-tal länder medan 

Farokonventionen har skrivits på av ett 20-tal länder (Florjanowicz 2016:27). 

Sverige är ett av länderna som ännu inte skrivit på Farokonventionen, men 

många av de frågor som tas upp i Farokonventionen anses centrala för svensk 

offentlig kulturmiljöförvaltning (Riksantikvarieämbetet 2014:1). 

Förmedling inom uppdragsarkeologin tar form 

Publika visningar för besökare på uppdragsarkeologiska undersökningar har 

funnits lika länge som det har förekommit arkeologiska undersökningar. 

Däremot var det inte något man tidigare diskuterade och inte heller något som 

systematiskt dokumenterades. 

I januari 1994 anordnades ett seminarium vid Lunds universitet med temat 

”Arkeologi och förmedling”. Avsikten var att diskutera förmedling av arkeologi 

till allmänheten. Förmedlingen som togs upp var kopplad till vetenskapliga och 

populärvetenskapliga publikationer, utställningar samt förmedlingen som sker 

genom massmedia. Flera av föredragen publicerades sedermera i en rapport 

(Andersson et al. 1995). De exempel som tas upp i rapporten kan härledas till 

museivärldens verksamheter i form av utställningar, olika musei- eller 

kulturmiljöpedagogiska program samt framställande av olika 

populärvetenskapliga texter. Publika visningar av arkeologiska undersökningar 

nämns inte som en möjlig plattform för förmedling till en bredare publik. 

Mot slutet av 1990-talet börjar man se ett tilltagande intresse för 

förmedlingsfrågor. Tidskriften Kulturmiljövård (Riksantikvarieämbetet 1999) 

upplät ett helt nummer åt temat ”uppdrag arkeologi” där framförallt frågor 

rörande arkeologisk kunskapsförmedling behandlades. Här presenterades bland 

annat E22-projektet i södra Kalmar län (som nämnts tidigare). I flera avseenden 

betraktades E22-projektet som ett pilotprojekt bland annat på grund av att det 

var bland de första att omfattas av ändringarna 1997 i KML (1988:950) (Althén 

et al. 1999). Projektet var framsynt med att ta fasta på arkeologins 
förmedlingspotential och allmänhetens förväntningar och behov av att bli 
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informerade om de arkeologiska resultaten. Projektet var även tidigt ute med att 

rapportera kring förmedlingsinsatserna och särskild uppmärksamhet fick 

projektets omfattande skolprogram (Angelin-Holmén 2001). Kalmar läns 

museums förmedlingsarbete i samband med E22 undersökningarna kom att bli 

något av en förebild för andra uppdragsarkeologiska projekt, däribland för 

Malmö Kulturmiljö med Citytunnelprojektet (Persson & Richardt 2004:9). Med 

inspiration av E22-projktet tog arkeologerna vid Malmö Kulturmiljö initiativet 

till att utveckla en egen kulturmiljöpedagogik. På västkusten formulerade 

Bohusläns museum egna förmedlingsplaner inför de arkeologiska 

undersökningarna i samband med omläggningen av E6:an (Jörnmark & Nordell 

2004). Gemensamt för dessa projekt var att förmedling inte ingick i 

länsstyrelsernas beställningsuppdrag. Istället planlades och sjösattes 

förmedlingen av aktörerna själva i samråd med länsstyrelserna och 

exploatörerna. Samtliga var även tidigt ute med att avrapportera 

förmedlingsinsatserna. Ambitionen var att integrera förmedlingen i det 

uppdragsarkeologiska uppdraget. Generellt framstår det som att de lokala och 

regionala museernas kompetens och drivkraft kom att spela en viktig roll för 

utvecklingen av förmedling inom svensk uppdragsarkeologi. I synnerhet på 

grund av att förmedlingen inom uppdragsarkeologin riktad till skolor tog 

intryck av museernas övriga utåtriktade verksamhet. 

Inför de arkeologiska undersökningarna i samband med dragningen av nya 

E4 i Uppland betonades det i förfrågningsunderlaget från länsstyrelsen (daterat 

i december 2000) att den utåtriktade informationen var ett prioriterat mål 

(Fontell & Jahn 2005a:4, 2005b:288). De ekonomiska ramarna var däremot 

snäva och räckte i princip endast till en informationstjänst. Det var de grävande 

institutionerna som gick in med kompletterande medel. I början av 2000-talet 

var det överlag ovanligt att länsstyrelsen ställde krav på förmedling. Ett av 

undantagen är beslutet för Slättbygdsprojektet från Länsstyrelsen i Östergötland 

där det ställdes krav på att förmedlingsinsatser skulle ske i samarbete med 

Östergötland läns museum (Andersson 2005:17). Den arkeologiska 

undersökningen utfördes av dåvarande Riksantikvarieämbetet UV-Öst och 

förmedlingen genomfördes i samarbete med Östergötlands läns museum. 

Slutskedet av Slättbygdsprojektet kom att sammanfalla med 

Riksantikvarieämbetets, länsmuseernas och länsstyrelsernas utvecklingsprojekt 

och framtagning av programförklaringen Agenda kulturarv, varför man i 

projektprogrammet för Slättbygdsprojektet också hänvisar till Agenda kulturarv 

(Kaliff 2003:18). Det framgår i projektprogrammet att ambitionen var att arbeta 

mer målmedvetet med utgångspunkt från Agenda kulturarvs intentioner om 

bland annat demokratisering, delaktighet och tillgänglighet. De publika 

insatserna kom sedermera att utvärderas i en egen rapport (Andersson et al. 

2005). För såväl länsstyrelserna som Riksantikvarieämbetets 

undersökningsverksamhet kom Slättbygdsprojektet att innebära ett pilotprojekt 

för att se i vilken mån publikverksamhet och kunskapsåterföring fungerade. 
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Förmedlingen systematiseras 

I utredningen från 2005 för uppdragsarkeologi, ”Uppdragsarkeologi i tiden”, 

konstaterades en tilltagande förmedling inom uppdragsarkeologin vilken kunde 

härledas till de mål som hade ställts upp inom den nationella kulturpolitikens 

området (SOU 2005:80:123ff.). I utredningen lyftes även fram att 

informationen om arkeologiska undersökningar och kommunikationen av den 

kunskap och de insikter som uppdragsarkeologin ger upphov till är en uppgift 

för den uppdragsarkeologiska verksamheten. Förmedlingen borde därför ingå 

som ett moment i den sammanhängande processen som en arkeologisk 

undersökning utgör. Till följd av detta togs förmedling för första gången upp 

verkställighetsföreskrifterna för uppdragsarkeologin som trädde i kraft 2008 

(KRFS 2007:2). Det var inte förrän i anslutning till dessa som förmedlingen fick 

sitt egentliga genomslag inom uppdragsarkeologin. I och med att de nya 

föreskrifterna hade trätt i kraft kom allt fler länsstyrelser att ställa krav på 

förmedling i samband med de större arkeologiska undersökningarna, som till 

exempel i Motala i Östergötland mellan åren 2010–2011 (Arnberg & Gruber 

2013), Åkroken i Nyköping mellan åren 2010–2011 (Nordström & Lindblad 

2016:22ff.), Gesällen i Kalmar år 2012 (Tagesson 2015:29ff.), Gamla Uppsala 

år 2012–2013 (Wikborg 2013:28ff., 2015:24ff.), Växjö år 2013 (Balić et al. 

2015:92ff.) eller Nya Lödöse i Göteborg mellan åren 2013–2017 (Öbrink & 

Rosén 2017:25f.). De förändrade kraven gjordes med stöd i 26§ i 

Riksantikvarieämbetes föreskrifter och allmänna råd (KRFS 2007:2), som 

öppnade upp för att rapportering av resultaten kunde vara av skiftande slag och 

skulle vara användbar för allmänheten. Det var företrädelsevis större 

slutundersökningar som kom att omfattas av förmedling och därför långt ifrån 

alla arkeologiska undersökningar, som mindre slutundersökningar, 

förundersökningar eller övervaknings- eller utredningsärenden. 

Även om de nya verkställighetsföreskrifterna ökade länsstyrelsernas 

möjlighet att beställa förmedling riktad till en bredare publik, var förmedlingen 

ännu inte reglerad enligt lagen. Fortfarande förekom större arkeologiska 

undersökningar där länsstyrelsen beslutat om att begränsa 

förmedlingsinsatserna till en mycket ringa omfattning. De arkeologiska 

undersökningarna från år 2011 i samband med omläggningen av väg E22 i 

Blekinge är ett exempel på detta (Henriksson 2019:107). Här hade länsstyrelsen 

i förfrågningsunderlaget gjort bedömningen att: ”fornlämningarna längs vägen 

var av stor vetenskaplig- och pedagogisk potential” (Länsstyrelsen Blekinge 

Län Dnr: 431-2502-10) men vid beslut ändå valt att begränsa förmedlingens 

omfattning till ett minimum. 

Förmedling som del av uppdraget 

Till följd av kulturmiljöutredningens ”Kulturmiljöarbete i en ny tid” (SOU 

2012:37) och regeringens proposition ”Kulturmiljöns mångfald” (Prop. 
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2012/13:96) genomfördes ytterligare ändringar inom KML (SFS 2013:548), 

verkställighetsföreskrifterna för uppdragsarkeologin (KRFS 2015:1) samt de 

nationella målen för kulturmiljöarbetet (Riksantikvarieämbetet 2015a). 

Förändringarna syftade till att de objekt som lagen avser skydda också skall 

förvaltas utifrån en helhetssyn som bidrar till långsiktigt bevarande. Man ville 

också tydliggöra att kulturmiljöarbetet skall handla om att skapa förutsättningar 

för att kulturmiljöer skall bevaras, användas och utvecklas i syfte att tillförsäkra 

nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av 

kulturmiljöer (Prop. 2012/13:96:38). Dessa förändringar har bidragit till 

ytterligare förtydligande av uppdragsarkeologins samhällsuppdrag. 

Från och med 1 januari 2014 trädde ändringarna i KML i kraft, vilka 

möjliggjorde för länsstyrelserna att kunna ställa skäliga krav på förmedling med 

stöd av lagen (SFS 2013:548). Det är viktigt att påpeka att det i lagen inte står 

att länsstyrelsen ”skall” ställa krav på förmedling, utan endast att länsstyrelsen 

”får” ställa skäliga krav (SFS 2013:548 § 13). 

I och med lagändringen tydliggjordes för första gången exploatörens 

kostnadsansvar för förmedling. Lagändringarna kompletterades snart med nya 

föreskrifter från Riksantikvarieämbetet (KRFS 2015:1). Där framgår i de 

inledande bestämmelserna att ”Länsstyrelsens bedömning av kunskapsbehovet 

ska ligga till grund för val av ambitionsnivå inför en undersökning” samt ”vad 

som avses med fornlämningarnas kunskapspotential är bedömningen av hur en 

undersökning av fornlämningen kan bidra till att skapa kunskap om det 

förflutna”. I de nya verkställighetsföreskrifterna fick förmedlingen för första 

gången en egen paragraf (29§) som tillstyrker att resultat av betydelse skall 

förmedlas och att länsstyrelserna vid arkeologiska undersökningar av hög 

relevans kan ställa krav på en populärvetenskaplig publikation (KRFS 2015:1 

29§; KRFS 2017:1 29§): 

 

Resultat av betydelse från arkeologisk undersökning ska förmedlas. 
Med förmedling avses en populärvetenskaplig förmedling till 
allmänheten. För en arkeologisk undersökning ska en 
populärvetenskaplig sammanfattning framställas. Detta är inte 
behövligt om resultaten inte är av tillräcklig relevans för 

allmänheten. Vid undersökningar av hög relevans för allmänheten 
finns det skäl för länsstyrelsen att ställa krav på en 
populärvetenskaplig publikation. 

 

Överlag syftar riktlinjerna kring förmedling till att tillförsäkra att arkeologiska 

resultat finns tillgängliga i text för nuvarande och kommande generationer. Som 

stöd för tillämpningen av kulturmiljölagen och verkställighetsföreskrifterna har 

Riksantikvarieämbetet tagit fram ”Vägledning för tillämpning av 

kulturmiljölagen. Uppdragsarkeologi”, riktad till uppdragsarkeologins olika 

aktörer (Riksantikvarieämbetet 2012a, 2012b, 2012c, 2015b, 2015c, 2015d, 
2016a, 2016b, 2016c). Under avsnittet för förmedling framgår att 
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formuleringarna i verkställhetsföreskrifterna angående förmedling måste ses 

som ett minimikrav (Riksantikvarieämbetet. 2015b:23). Det framgår även att 

uppdragsarkeologin omfattas av de nationella målen för kulturmiljöarbetet och 

att dessa också behöver tillämpas i det uppdragsarkeologiska arbetet 

(Riksantikvarieämbetet 2015b:22, 2015c:4). I propositionen ”Kulturmiljöns 

mångfald” (Prop. 2012/13:96: 35f.), där revideringen av de nationella målen 

föreslås, föreslås även att de nationella målen för kulturmiljöarbetet ska styra 

de statliga insatserna på kulturmiljöområdet och att Riksantikvarieämbetet och 

länsstyrelserna ska ha ett särskilt ansvar för målens uppfyllelse. I praktiken 

fungerar de nationella målen snarare som utgångspunkter än traditionella 

målbilder som ska uppnås (Riksantikvarieämbetet 2016e:22ff.). 

De nationella målen för kulturmiljöarbetet från 2014 utgörs av fyra punkter 

som syftar till ett hållbart och inkluderande samhälle som knyter an till 

humanistiska perspektiv om kunskap, bildning och upplevelser. Människors 

delaktighet, förståelse och ansvar anses därför som förutsättningar för att nå 

målen (Riksantikvarieämbetet 2015a:11): 

 

• Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som 

bevaras, används och utvecklas. 

• Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå 

och ta ansvar för kulturmiljön. 

• Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa 

till kunskap, bildning och upplevelser. 

• En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att 

kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen. 

 

Genom att kulturmiljön framställs som källa till kunskap, bildning och 

upplevelser för alla medborgare framhålls kulturmiljöarbetets och således även 

uppdragsarkeologins egenvärde och relevans för det övriga samhället 

(Riksantikvarieämbetet 2015e:12). 

I vägledningen för uppdragsarkeologi framhålls förmedlingen som viktig för 

att uppdragsarkeologin skall kunna verka enligt de nationella kulturmiljömålen. 

Därmed förtydligas också förmedlingssyftet. Förmedlingen ses som nödvändig 

för att nå ut till samhällsgrupper där basrapporter och vetenskapliga 

fördjupningar inte kan anses som tillräckliga. Den populärvetenskapliga 

förmedlingen anses som nödvändig för att på ett lättillgängligt sätt presentera 

de viktigaste resultaten. Förutom att det i vägledningen återkopplas till 

lagstiftning och föreskrifter, föreslås olika former av förmedling 

(Riksantikvarieämbetet 2015b:23f.): 

 

Förmedlingen kan ske under fältarbetet eller rapportarbetet och vara 
analog eller digital. Oftast är förmedlingen muntlig eller skriftlig, 
men den kan också göras i andra former. I vissa fall kan det också 
finnas behov av tillgängliggörande genom tecken- eller syntolkning. 
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De vanligaste typerna av muntlig förmedling är visningar och 
föredrag, andra typer kan vara filmer eller sändningar via internet. 
Den skriftliga förmedlingen är mer mångfacetterad. Förutom olika 
typer av populärvetenskapliga skrifter görs inlägg på sociala medier, 
bloggar och i dagböcker. Ibland görs skyltar vid grävplatsen och 
tryckta broschyrer. [...] Att undersökaren är aktiv på olika 
internetforum är viktigt för att kunna ge en löpande information och 
skapa dialog kring undersökningen. Kontakter med massmedia bör 
också tas vid större undersökningar. [...] För att åstadkomma 
förmedling till allmänheten av god kvalitet kan särskild pedagogisk 
kompetens behövas. Att undersökaren samverkar med exempelvis ett 

museum kan ge god spridning av resultaten från undersökningen. 

Sammanfattande tankar utifrån kapitel 3 

För att förstå kulturmiljövårdens mål med en förmedling inom 

uppdragsarkeologin är det nödvändigt att blicka tillbaka på den utveckling som 

uppdragsarkeologin genomgått under de senaste 20 åren. Till en början var 

uppdragsarkeologins huvudsakliga mål att gräva, dokumentera och rapportera 

de arkeologiska resultaten. Under 1990-talet uppstod krav på att det 

uppdragsarkeologiska systemet skulle moderniseras, vara kostnadseffektiv men 

också relevant för samtiden. Kraven resulterade i ett reglerat marknadsanpassat 

system där länsstyrelsen utövar tillsyn över uppdragsarkeologin samt prövar 

och beslutar om tillstånd. Förändringarna har inneburit tydligare mål för 

uppdragsarkeologin men även ökade krav på vetenskaplighet och på 

kostnadseffektivitet. Ytterligare konsekvenser är ökad konkurrens och fler 

utförare på marknaden. 

Under 1990-talet kan man även notera en värdeförskjutning inom 

kulturmiljövården som bland annat innebar att man ville öka arkeologins 

betydelse för sin samtid till vara en resurs för ekonomisk och social hållbarhet. 

Detta märktes i nya kulturpolitiska mål som skiftade tyngdpunkt från ett 

bevarande och levandegörande av äldre tiders historia till ett bevarande och 

brukande av kulturarvet. Särskilt demokratiska värden med kopplingar till 

mänskliga rättigheter om allas rätt till kulturarvet lyftes fram. 

Värdeförskjutningen innebar att intresse för förmedlingsfrågor inom 

uppdragsarkeologin stärktes. Till en början var det enskilda lokala museala 

aktörer som såg uppdragsarkeologins förmedlingspotential, men förmedlingen 

fick så småningom även genomslag i uppdragsarkeologins olika styrdokument. 

En tillbakablick visar att det har varit en brokig utveckling. Å ena sidan finns 

de museala utförarnas, med inspiration i museernas utåtriktade verksamhet, 

bildningsideal och ambition om att tillgängliggöra och sprida kunskap om 

arkeologi i samhället. Å andra sidan finns de ökade kraven på kulturarvssektorn 
att definiera sin roll i samhället och att uppdragsarkeologins roll förtydligas. 
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Utvecklingen har succesivt gått mot att integrera förmedling i det 

uppdragsarkeologiska uppdraget med målet om att genom att kulturmiljön 

framställs och används som källa till kunskap, bildning och upplevelser också 

vara till gagn för samhället. 

Mina analyser visar att det finns en diskrepans mellan de breda nationella 

målen för kulturmiljöarbetet som möjliggör för arkeologins verkliga potential 

att möta samtiden och de tämligen snäva formuleringar i riktlinjerna för 

uppdragsarkeologin som begränsas till en förmedling av arkeologiska resultat 

och populärvetenskapliga berättelser om det förflutna, främst genom 

populärvetenskapliga publikationer. Konsekvensen är att man i riktlinjerna för 

förmedling inte utgår från uppdragsarkeologins fulla potential. Förmedlingen 

av arkeologiska resultat och framställningen av populärvetenskapliga 

berättelser begränsas till att tillmötesgå kulturmiljölagens mål om att garantera 

kommande generationer kunskap om det förflutna, istället för att utnyttja 

uppdragsarkeologins potential att möta samhällets behov. Frågan vi bör ställa 

oss är om inte uppdragsarkeologin innehåller långt fler perspektiv och värden 

som kan vara av relevans för samhället och möta samtiden. Detta kommer att 

undersökas i de kommande kapitlen med särskilt fokus på hur 

uppdragsarkeologin kan vara av relevans för det svenska skolväsendet. Men 

först skall vi göra ytterligare en tillbakablick. Denna gång inriktad på hur 

förmedlingspraktikerna har utvecklats inom uppdragsarkeologin. 
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4. Förmedlingspraktiker 

I detta kapitel gör jag en tillbakablick på hur förmedlingspraktikerna inom 

uppdragsarkeologin har utvecklats sedan slutet av 1990-talet och fram till idag. 

Utvecklingen av förmedling i praktiken 

I det föregående kapitlet kunde jag konstatera att utvecklingen av 

förmedlingspraktikerna föregått lagstiftningen, verkställighetsföreskrifterna 

och vägledningarna. Det finns ingen egentlig kartläggning av hur förmedlingen 

har utvecklats inom uppdragsarkeologin. Långt ifrån all förmedling som har 

gjorts inom uppdragsarkeologin finns dokumenterad. Det var inte förrän 

framemot 2000-talet som förmedling som ägde rum på arkeologiska 

undersökningar började att dokumenteras och rapporteras. Rapporteringen av 

förmedlingsinsatser kännetecknas generellt av redogörelser för formerna för hur 

man har gått tillväga och sällan eller inte alls redogörs det för innehållet i 

förmedlingen. 

Utvecklingen av förmedlingspraktiker tog till en början fart på initiativ av 

utförare i samband med uppdragsarkeologiska projekt. Under 2000-talet har det 

utvecklats vad man skulle kunna kalla en standardform av förmedling, vilken 

inbegriper information via sociala medier och trycksaker, visningar av plats och 

fynd, föredrag, kontakt med massmedia, skolprogram samt 

populärvetenskapliga publikationer. Ibland görs också utställningar på lokala 

eller regionala museer (Angelin-Holmén 2001; Jörnmark & Nordell 2004; 

Persson & Richardt 2004; Fontell & Jahn 2005a, 2005b; Petersson 2005; 

Larsson & Balić 2006:20; Arnberg & Gruber 2013; Wikborg 2013:28ff; 

2015:24ff; Balić et al. 2015:92ff; Tagesson 2015:29ff; Nordström & Lindblad 

2016:22ff; Öbrink & Rosén 2017:25f.). Tydligast är denna utveckling inom 

stora arkeologiska undersökningar i samband med omfattande infrastrukturella 

satsningar. 

Framförallt berörde de tidiga förmedlingsprogrammen förhistoriska 

undersökningsplatser (Angelin-Holmén 2001; Jörnmark & Nordell 2004; 

Persson & Richardt 2004; Fontell & Jahn 2005a, 2005b; Petersson 2005), men 

det finns tidiga exempel på ambitiösa förmedlingsprogram även inom ramen för 

stadsarkeologiska undersökningar. Ett exempel är undersökningarna av 

kvarteret Liljan i centrala Malmö där det genomfördes omfattande arkeologiska 

undersökningar av medeltida stadslager år 2004. De arkeologiska 

undersökningarna föregick byggnationen av bostadsrätter på platsen. 

Undersökningarna genomfördes i samarbete mellan Malmö Kulturmiljö och 

Riksantikvarieämbetet, UV-Syd. Malmö Kulturmiljö, som sedan tidigare hade 

utarbetat pedagogiska program anpassade för arkeologiska undersökningar, 
kom även att ansvara för de pedagogiska delarna av förmedlingen inom 
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projektet. Förmedlingen finns rapporterad i den tekniska rapporten för 

undersökningen (Larsson & Balić 2006:20), men saknar en egentlig 

utvärdering. Det framgår dock att man riktat in sig på flera olika målgrupper, 

däribland skolan. En jämförelsevis ovanlig insats som gjordes inom detta 

projekt var att man valde att samarbeta med de boende i den nya fastigheten. 

Medlemmarna ur bostadsrättföreningen fick ansvara för en mindre utställning i 

huset där resultaten från utgrävningen presenterades (Högberg 2013:61ff.). 

Vid en genomgång av ett urval av undersökningar framgår det att trots att 

förmedlingsinsatserna utgår från en standardiserad form kan uppläggen ändå 

variera. I samband med de omfattande arkeologiska undersökningarna utmed 

den nya E4:an i Uppland, mellan åren 2002 och 2004, genomfördes många 

insatser för att kommunicera de arkeologiska resultaten till allmänheten (Fontell 

& Jahn 2005a:15f.). Samtidigt gjordes förhållandevis begränsade satsningar på 

förmedling riktad till skolan. Istället gjordes en annorlunda satsning på den 

populärvetenskapliga publikationen (Skyllberg 2013:9). Oftast är det 

arkeologer själva som skriver texterna i de populärvetenskapliga 

publikationerna. I samband med E4-undersökningarna valde man istället att 

anlita en känd populärvetenskaplig författare, Maja Hagerman (Hagerman 

2011). Det var första gången en etablerad populärvetenskaplig författare hade 

anlitats på detta sätt för att förmedla uppdragsarkeologiska resultat. En av 

förhoppningarna var att en populärvetenskaplig författare skulle kunna göra 

resultaten mer tillgängliga för en bredare publik och att skolan lättare skulle 

kunna tillgodogöra sig resultaten. Boken Försvunnen värld har sålts i flera tusen 

exemplar men det visade sig i en undersökning att endast två av tretton 

tillfrågade lokala lärare i Uppland kände till Maja Hagermans bok (Skyllberg 

2013:16). 

Lokala och regionala museer, med sin långa museipedagogiska erfarenhet, 

utåtriktade verksamhet och lokala förankring, har hittills setts som självklara 

parter i förmedlingsarbetet. Det finns flera exempel på samarbeten mellan 

uppdragsarkeologins största aktör, Arkeologerna vid Statens Historiska museer 

(tidigare Riksantikvarieämbetets undersökningsverksamhet) och olika lokala 

eller regionala museer, där de lokala och regionala museerna många gånger har 

fått ansvara för en betydande del av förmedlingen. Som exempel på projekt kan 

dessa nämnas: E6:an i Bohuslän (Jörnmark & Nordell 2004), 

Slättbygdsprojektet (Andersson et al. 2005), Kv. Liljan (Larsson & Balić 2006), 

Växjö (Balić et al. 2015), Gesällen (Tagesson 2015), ESS (Brink & Larsson 

2016), Åkroken, (Nordström & Lindblad 2016) och Nya Lödöseprojektet 

(Öbrink & Rosén 2017). Det finns samtidigt en tendens till att fler utförare 

ansvarar för sin egen förmedling (Karlsson 2004; Arnberg & Gruber 2013; se 

även kapitel 6). 

I takt med de ökade kraven på förmedling och en nödvändig anpassning till 

det massmediala samhället, parallellt med en ökad konkurrens mellan olika 

utförare, kan man också se en ökad specialisering av förmedling inom 
uppdragsarkeologin. Ett exempel är att det i större infrastrukturella projekt ofta 
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tillsätts en informatörtjänst för att strategiskt nå ut med de arkeologiska 

resultaten till de olika målgrupperna. Exempel på detta är E22-projektet i 

Kalmar (Magnusson 2001:24), E4 i Uppland (Fontell & Jahn 2005a, 2005b), 

Gamla Uppsala (Wikborg 2013; 2015) och ESS i Lund (Söderström 2017). 

Förmedling riktad mot skolan sker ofta i samverkan mellan arkeologer och 

museipedagoger, som vid exempelvis E22 Kalmar (Angelin-Holmén 2001), 

E6:an (Jörnmark & Nordell 2004), Citytunnelprojektet (Persson & Richardt 

2004), Slättbygsprojektet (Andersson et al. 2005), Kv. Liljan (Larsson & Balić 

2006), Gamla Uppsala (Wikborg 2013, 2015), Växjö (Balić et al. 2015), 

Gesällen (Tagesson 2015), Åkroken (Nordström & Lindblad 2016) och Nya 

Lödöse (Öbrink & Rosén 2017). 

Länsstyrelsernas tidigare kravspecifikationer innehöll ofta en tämligen 

allmänt hållen förfrågan om förmedling (Högberg 2013:50). De senaste åren 

kan man notera en uppstramning i detta avseende. Till exempel har 

Länsstyrelsen i Stockholms län börjat efterfråga utarbetade förmedlingsplaner 

som skall innehålla en intresseanalys utifrån prioriterade målgrupper, förslag på 

innehåll, budskap och aktiviteter samt redovisning av planerade förberedelser 

såväl som planerade insatser (Länsstyrelsen Stockholms län: Dnr: 4311-22393-

2013; Dnr: 431-3853-2016). 

Mot en ökad tillgänglighet för alla 

En tillbakablick på förmedlingens utveckling visar på en tilltagande användning 

av digital teknik. Till en början nyttjades i huvudsak hemsidor och bloggar men 

på senare år har sociala medier som Facebook och YouTube kommit att bli 

vanliga förmedlingsplattformar (Gruber 2017). Överlag sker stora delar av 

kunskapsöverföringen om arkeologiska undersökningar idag via internet. 

Flertalet av utförarna tillhandahåller exempelvis digitala arkeologiska 

undersökningsrapporter antingen via egna hemsidor eller 

Riksantikvarieämbetets nationella kulturmiljöregister (Riksantikvarieämbetet 

u.å.a, u.å.b.). 

Digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvet är ett led i de nationella 

målen som Riksdagen har ställt upp för att de kulturpolitiska målen ska kunna 

nås (Kulturdepartementet 2011). Målet om ökad tillgänglighet genom 

digitalisering uppstår parallellt som kraven ökar i samhället på att information 

ska kunna användas i olika processer såsom lärande, forskning, upplevelser och 

tillväxt (Riksantikvarieämbetet 2012d:31ff.). Riksantikvarieämbetet har haft i 

uppdrag att ta fram en vision för hur kulturmiljöarbetet bör utvecklas till år 2030 

(Riksantikvarieämbetet 2016d). Visionen är: ”alla oavsett bakgrund, upplever 

att de kan göra anspråk på det kulturarv som har format Sverige”. 

I ambitionen om att nå ut till så många som möjligt har den digitala tekniken 

kommit att bli ett viktigt verktyg för tillgängliggörande. Hur digitaliseringen 
inom uppdragsarkeologin skall göras användarvänlig och tillgänglig för en 
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bredare publik, eller för till exempel skolan, framgår dock inte i den målbild 

som Riksantikvarieämbetet ställt samman för det uppdragsarkeologiska 

systemet (Riksantikvarieämbetet 2017). Utvecklingen går ändå mot att det blir 

allt vanligare att länsstyrelsen i förfrågningsunderlagen efterfrågar 

mediestrategier och förmedling genom internetplattformar (se kapitel 6). Det är 

även märkbart att olika digitala lösningar används allt mer flitigt på de 

arkeologiska undersökningarna (Gruber 2017; Gunnarsson 2018; Ní Chíobháin 

Enqvist 2018). En flitigare användning av digitala plattformar och verktyg, inte 

minst sociala medier, har medfört att uppdragsarkeologins resultat har fått en 

snabbare och större spridning än tidigare. 

I ambitionen att nå ut till så många som möjligt har nya målgrupper kommit 

att lyftas fram inom uppdragsarkeologin. I vägledningen för uppdragsarkeologi 

finns exempelvis formuleringar om tillgängliggörandet av resultaten för 

personer med funktionsvariation (Riksantikvarieämbetet 2015d:13). I en 

nyligen publicerad rapport framgår det dock att uppdragsarkeologin generellt 

saknat uttalade funktionshinderperspektiv, men att det finns goda möjligheter 

att inkludera sådana perspektiv i framtida förmedlingspraktiker (Engström 

2017). De digitala möjligheterna är särskilt fördelaktiga för att förmedla till de 

grupper som i vanliga fall saknar möjligheter att besöka en arkeologisk 

undersökning. Därför kan vi förvänta oss en fortsatt utveckling inom digital 

kunskapsöverföring. 

Kulturmiljöpedagogik inom uppdragsarkeologin 

I olika grad har kulturmiljöpedagogiska program kommit att knytas till 

uppdragsarkeologiska undersökningar. Inom uppdragsarkeologin kom inte den 

här typen av program att uppmärksammas förrän omkring millennieskiftet i 

samband med de stora linjeprojekten, i samband med vägomläggningar, E22-

projektet i Kalmar län och Citytunnelprojektet i Malmö (Althén et al. 1999; 

Angelin-Holmén 2001:55ff; Persson & Richardt 2004; Högberg 2006, 2013). 

I fallet med E22-projektet utgick skolprogrammen utifrån museets redan 

utarbetade kulturmiljöpedagogiska metodik (Althén et al. 1999; Angelin-

Holmén 2001; 2013a). I samband med projektet sattes omfattande skolprogram 

ihop och integrerades i det uppdragsarkeologiska uppdraget. De pedagogiska 

programmen inbegrep flera moment. Som ett första moment kontaktades 

skolorna som fick vara med och utforma programmen. Därefter följde 

introduktion i klassrummet, besök på undersökningsplats, deltagande i 

utgrävning, upplevelsedag genom tidsresa och avslutningsvis återkoppling 

tillsammans med arkeologer. Målsättningen var att ge skolelever inblick i hur 

arkeologer arbetar och hur forntidsmänniskor levde, genom att lära ut hur man 

kan tolka spåren i marken. En viktig förutsättning var att utgå från elevernas 

egna frågor. Ytterligare viktiga premisser man utgick ifrån var att det skulle 
vara arkeologer delaktiga i undersökningen som deltog i pedagogiken samt att 
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elevernas deltagande i den arkeologiska undersökningen skulle vara på riktigt 

så att eleverna skulle vara delaktiga i processen med framtagande av ny kunskap 

och medskapande av sin egen historia. 

Med inspiration i Kalmar läns museums kulturmiljöpedagogik utvecklade 

Malmö Kulturmiljö en egen kulturmiljöpedagogik, i samband med de 

arkeologiska undersökningarna inför järnvägsförbindelsen ”Citytunneln”, 

mellan åren 2001–2003. Malmö Kulturmiljö vidareutvecklade 

kulturmiljöpedagogiken genom upprättande av tydligare mål för 

kulturmiljöpedagogiken (Persson & Richardt 2004; Högberg 2006). Precis som 

i skolprogrammen för E22 utgick man från autenticitetsaspekten för att lärandet 

skulle vara förankrat i verkligheten. Skolprogrammen inom projektet för 

Citytunneln hade som mål att de skulle fungera i kombination och som 

komplement till annan arkeologisk förmedling, exempelvis den som äger rum 

på museer, i litteratur och i fornbyar. Ytterligare ett mål var att deltagarna i 

skolprogrammen skulle få möjligheten och redskap till att utveckla ett mer 

källkritiskt medvetet sätt att se på historien. Detta genom att få en inblick i hur 

bilder av det förflutna skapas utifrån arkeologin. Förmedlingen inom 

citytunnelprojektets pedagogiska verksamhet fokuserade på att förmedla och 

fördjupa ett historiemedvetande och inte ett medvetande om historien. I detta 

ingick aktiviteter som tydliggjorde hur bilder av historia skapas och hur dessa 

används i olika syften i nuet. 

Alltsedan de tidiga exemplen har det blivit vanligare med 

kulturmiljöpedagogiska skolprogram inom uppdragsarkeologin. I kapitel 6 och 

7 kommer vi att se hur de på senare tid har utformats inom ramen för 

stadsarkeologiska undersökningar. 

Sammanfattande tankar utifrån kapitel 4 

I en brokig process har uppdragsarkeologins utförare kunnat hitta vägar för att 

utforma förmedlingspraktiker som till stora delar har vunnit acceptans inom 

Riksantikvarieämbetet och flertalet av landets länsstyrelser. Initiativen kom till 

en början från lokala och regionala museer som i sin tur tagit intryck av musei- 

och kulturmiljöpedagogiken samt de aktiviteter som förekom på landets 

fornbyar. 

Utvecklingen har gått mot att integrera förmedlingen i det 

uppdragsarkeologiska uppdraget. Förmedlingen har även setts som ett led i 

rapporteringsarbetet och förmedlingsinsatserna har kommit att avrapporteras i 

de tekniska rapporterna. Vi har även kunnat konstatera en utveckling mot ökad 

specialisering av förmedlingspraktiker genom att specialistkompetenser knutits 

till de olika uppdragsarkeologiska projekten, inom såväl information och 

kommunikation som pedagogik. Förutom att integrera förmedlingen i 

uppdragsarkeologins uppdrag, har utvecklingen också gått mot en ökad 
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tillgänglighet. En särskild utveckling har skett inom digital 

kunskapsproduktion. 

Det är inte ovanligt med särskilda satsningar av förmedling som riktas till 

skolan. I mötet med skolan har man inom flera projekt tagit intryck av 

kulturmiljöpedagogiska program och utvecklat sådana program anpassade efter 

uppdragsarkeologins förutsättningar. Skolprogrammen har utgått från ett 

upplevelsebaserad lärande. I vissa fall har man även valt, med utgångspunkt i 

historiedidaktikens teori, att fokusera på hur arkeologin kan bidra till fördjupat 

historiemedvetande. 

I de tekniska rapporterna redogörs för hur förmedlingen har gått till, men 

vad som många gånger saknas är en redogörelse för förmedlingens innehåll eller 

varför den genomfördes på det sätt som skedde samt diskussioner kring vilken 

unik potential en arkeologisk undersökning innehar i en förmedlingssituation. 

Med unik potential menar jag unika förutsättningar och värden som varken den 

arkeologiska rapporteringen, populärvetenskapliga publikationer, läroböcker, 

museer och andra upplevelsecentra eller andra plattformar kan förmedla. 
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5. Uppdragsarkeologi och skolan 

I detta kapitel diskuteras skolan som målgrupp i förmedlingsarbetet inom 

uppdragsarkeologin, i relation kulturmiljöarbetets mål och skolans mål. 

Skolundervisning styrs av läroplaner och när skolan besöker 

uppdragsarkeologin gör den det i ett utbildningssyfte. Därför kommer innehållet 

i läroplanen att lyftas fram. Syftet är att undersöka på vilket sätt förmedlingen 

inom uppdragsarkeologin är av relevans för skolan. 

Skolan som målgrupp 

Skolan är en viktig målgrupp inom uppdragsarkeologin. Många av de publika 

insatser som görs är särskilt riktade mot skolbarn (Skyllberg 2013:6). I det 

föregående kapitlet (kapitel 4) har vi bland annat kunnat se hur särskilda 

kulturmiljöprogram som har varit inriktade på skolan utarbetats och anpassats 

till uppdragsarkeologins förutsättningar. Trots att skolan har varit en självklar 

målgrupp har det ännu inte genomförts övergripande studier kring utfallet av 

förmedlingsinsatserna riktade mot skolan. Skolans behov av förmedling har inte 

utforskats på allvar. Inte heller har man utforskat hur riktlinjerna för 

förmedlingen inom uppdragsarkeologin står sig i relation till 

uppdragsarkeologins kunskapspotential. Även om skolan direkt eller indirekt 

nämns som en viktig målgrupp i uppdragsarkeologins styrdokument är 

formuleringarna vaga i frågan om vilken typ av innehåll förmedlingen riktad till 

skolan kan ha. 

Riksantikvarieämbetet tog fram ett inriktningsdokument för Sveriges 

länsstyrelser inför framtagande av handlingsprogram för uppdragsarkeologin 

(Riksantikvarieämbetet 2012e). Med utgångspunkt i regeringspropositionen 

”Tid för Kultur” (Prop. 2009/10:3) där barn och ungas rätt till kultur framhävs, 

formulerades i dokumentet inriktningen för förmedling riktad till barn och 

ungdom (Riksantikvarieämbetet 2012e:17). Det tas upp att dialogen med andra 

på en arkeologisk undersökningsplats bör omfatta samtal med lärare och 

skolbarn. Man pekar på att en arkeologisk undersökning kan bidra till en social 

erfarenhet och väcka intresse för arkeologin och studiet av det förflutna utifrån 

materiell kultur. Lärarna behöver också få insikt om att dagens läroböcker ofta 

ger en föråldrad och/eller stereotypisk bild av människor och händelser i det 

förflutna. Det understryks även att påverkan på barns och ungas lärande kräver 

ett stort ansvar för vad som sägs och för vilken syn på arkeologins roll i 

samhället och vilken historieskrivning som förmedlas. Det poängteras också att 

det är viktigt att den kvalitet som myndigheterna kräver i andra fall, om till 

exempel medvetenhet om den kultur-, människo- och samhällssyn som 

förmedlas, måste vara vägledande även i en dialog med barn. 
Handlingsprogrammen som länsstyrelserna skulle utforma var tänkta att 



56 

fungera som stöd vid handläggning av uppdragsarkeologiska ärenden. Endast 

ett fåtal länsstyrelser har tagit fram sådana handlingsprogram. 

Ett för mitt arbete intressant sådant handlingsprogram är det som 

Länsstyrelsen i Uppsala län tog fram (Åkerlund 2014). I detta ingick nämligen 

en undersökning som syftar till att ta reda på hur resultaten från arkeologiska 

undersökningar når sina målgrupper, där i synnerhet skolan lyftes som en viktig 

målgrupp. Resultatet av undersökningen visade bland annat att det finns intresse 

för arkeologi i skolan men att kontakten med uppdragsarkeologin kan se olika 

ut (Skyllberg 2013:14ff.). En viktig förutsättning ansågs vara att arkeologiska 

undersökningar genomförs i skolans närhet men man pekade även ut betydelsen 

av att visningar för skolorna ingår i länsstyrelsens beställning. För att stärka 

uppdragsarkeologins samhällsrelevans och nå målet att fler människor skall ta 

del av arkeologiska resultat rekommenderar handlingsprogrammet att 

uppdragsarkeologin sätter som mål att involvera, engagera och informera 

skolan på ett strategiskt sätt. Till exempel föreslås det att utöver visningar av 

pågående undersökningar också andra former för kommunikation av 

arkeologiska resultat utvecklas med skolan i åtanke. Som exempel anger 

länsstyrelsen sammanfattningar (populärvetenskapliga sammanfattningar, egen 

anm.) av de arkeologiska resultaten och att uppgifter om var mer information 

finns att söka skall skickas ut till skolorna. Inför kommande 

förfrågningsunderlag föreslår därför länsstyrelsen att peka ut skolan som en 

särskild målgrupp och begära att pedagogiska insatser skall omfattas av 

undersökningsplanens budget. Det föreslås även att den populärvetenskapliga 

publikationen delvis skall riktas till skolan (Åkerlund 2014:20, 25f.). Hur de 

strategiska insatserna skall utformas diskuteras inte närmare men man kan 

notera att tonvikt läggs på förmedling av arkeologiska resultat och den 

populärvetenskapliga berättelsen, snarare än samskapande, delaktighet, dialog 

eller att aktiviteterna skall kunna bidra till utvecklat historiemedvetande (se 

Högberg 2004a, 2006, 2013 för diskussion). 

I Riksantikvarieämbetes vägledning för uppdragsarkeologi som är tänkt som 

stöd för landets länsstyrelser och uppdragsarkeologins utförare, är 

anvisningarna för förmedling allmänt hållna och föreskriver indirekt förmedling 

riktad mot skolan (Riksantikvarieämbetet 2015b:23ff.). Exempelvis nämns att 

förmedling är viktigt för att uppdragsarkeologin skall kunna verka i enlighet 

med de nationella kulturmiljömålen. Fornlämningar och arkeologiska resultat 

skall kunna användas, människor skall kunna vara delaktiga. Det som 

uppdragsarkeologin ger skall kunna vara en källa till bildning och upplevelser. 

För att åstadkomma förmedling av god kvalitet till allmänheten kan särskild 

pedagogisk kompetens behövas. Det nämns även att i vissa fall behöver 

förmedlingens tyngdpunkt ligga på det direkta mötet med arkeologerna, till 

exempel för skolbarn, utan att nämna närmare vad ett sådant möte skulle syfta 

till.   

I kulturarvspropositionen ”Kulturarvspolitik” från år 2017 (Prop. 
2016/17:116:78ff.) lyfts kulturarvets betydelse för lärande. I propositionen 
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föreslås bland annat att Riksantikvarieämbetet bör ges i uppdrag att kartlägga 

kulturarvsarbetets betydelse för skolväsendet samt främja ökad samverkan 

mellan kulturarvsinstitutionerna och skolväsendet. En del av uppdraget bör 

också ha ett mer framåtskridande perspektiv där man bland annat lyfter mer 

övergripande frågor, till exempel kulturarvets betydelse för lärandet och hur 

elever under vägledning av en pedagog/lärare kan möta och använda kulturarvet 

på olika sätt i lärandet. Riksdagen ställer sig bakom utskottets anförande om att 

det bör utredas hur samarbetet mellan museernas verksamhet och 

undervisningen i skolan kan stärkas. Kulturutskottet ser också positivt på att 

regeringen vill främja en ökad samverkan mellan kulturarvsinstitutionerna och 

skolväsendet, men ser svårigheter med att Riksantikvarieämbetet skall kunna 

åstadkomma någon större förändring på egen hand. Propositionen visar att det 

finns ett intresse även utanför kulturarvsinstitutionerna av att samarbetet mellan 

kulturarvsinstitutionerna och skolan bör stärkas. 

Vidare lyfts i propositionen uppdragsarkeologins samhällsuppdrag fram 

(Prop. 2016/17:116:150f.). Uppdragsarkeologin framhålls som unik då det är en 

verksamhet som naturligt når ut på många platser och där man i samband med 

undersökningar i fält har direktkontakt med människor där de bor. Bland annat 

framhålls att förmedlingsarbete som görs i samband med infrastruktursatsningar 

har en väsentlig betydelse för den vetenskapliga och allmänna 

kunskapsbildningen. Därför uppmanas ansvariga myndigheter och andra 

utförare att ta ett tydligt strategiskt ansvar för att uppdragsarkeologin bidrar till 

att bygga upp ny och angelägen kunskap. Regeringen menade att det är bara då 

som uppdragsarkeologin kan bidra till att uppfylla de kulturpolitiska målen och 

de nationella kulturmiljömålen. 

Det är för tidigt att säga på vilket sätt de nya kulturpolitiska målen kommer 

att avspeglas i förmedlingsarbetet inom uppdragsarkeologin. Värt att notera är 

ändå att regeringen bakom kulturarvspropositionen vill se en ökad samverkan 

mellan kulturarvsinstitutionerna och skolan och att man även lyfter fram 

uppdragsarkeologins kvalitéer för vetenskaplig och allmän kunskapsbildning. 

Läroplanen i skolprogrammen för uppdragsarkeologi 

Att den förmedling inom uppdragsarkeologin som är riktad till skolan tar 

avstamp i skolans läroplan och framförallt i kursplanen för historieämnet är 

inget nytt (Berg 2013). Det finns åtskilliga exempel på att så har skett. Tidigare 

erfarenheter från museipedagoger har bland annat visat att om skolan ska delta 

i olika former av skolprogram är det nödvändigt att innehållet är anpassat för 

målen i skolans läroplan (Forneheim & Strömberg 2012:12 f; Angelin-Holmén 

2016:21). Tidigare erfarenheter visar även att det är viktigt att läraren anser att 

innehållet är lämpligt i relation till de lärandemål eleverna för tillfället arbetar 

med. 

Den avrapportering på förmedling riktad till skolan som hittills har gjorts 

visar att det är främst låg- och mellanstadiet som tar del av skolprogrammen 
inom uppdragsarkeologin (Angelin-Holmén 2001; Jörnmark & Nordell 2004; 
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Persson & Richardt 2004; Fontell & Jahn 2005a, 2005b; Petersson 2005; 

Larsson & Balić 2006:20, Arnberg & Gruber 2013; Bernhard 2013; Malmlöf 

2013; Tagesson 2015:29ff; Balić et al. 2015:92ff; Nordström & Lindblad 

2016:22ff; Wikborg 2013:28ff., 2015:24ff.). Det förekommer möten mellan 

uppdragsarkeologi och andra utbildningsnivåer också men inte alls i samma 

utsträckning. Anledningen är att de kulturhistoriska perioderna som oftast 

berörs i en arkeologisk undersökning vanligen behandlas inom ramen för 

historieundervisningen för de lägre årskurserna (Skolverket 2011, 2018) och det 

är inte ovanligt att skolprogrammen utgår ifrån den historiska period som finns 

representerad i källmaterialet för den aktuella arkeologiska undersökningen 

(Angelin-Holmén 2001: 60). 

Skolans styrdokument 

All skolundervisning utgår från skollagen och läroplanerna. Skollagen anger 

vilka ramar som gäller för all skolverksamhet och där finns de övergripande 

målen och riktlinjerna för skolan. Skollagen skall tillsammans med läroplanen 

styra verksamheten i skolan. Därmed är läroplanen ett viktigt styrdokument för 

lärarna i deras undervisning. 

Det svenska skolväsendet verkar från förskolan till vuxenutbildningar: 

förskolan, förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

sameskolan, fritidshem, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal 

vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för 

invandrare (SFI). Samtliga skolformer har egna läroplaner (Skolverket u.å.). 

Det är i läroplanen för respektive skolform som ämnes- och kursplanerna 

återfinns. I ämnes- och kursplanerna för respektive skolform står vilket syfte 

och mål som undervisningen i varje ämne skall ha. Kursplanerna talar emellertid 

inte om hur undervisningen skall läggas upp eller vilka arbetssätt som skall 

användas. Däremot pekar kursplanerna för respektive ämne ut vilka 

kunskapskvalitéer som skall utvecklas hos eleverna. 

Med anledning av att jag i min studie i huvudsak fokuserar på 

uppdragsarkeologins samarbeten med grundskolan, kommer jag i det följande 

att fokusera på grundskolans läroplan. 

Läroplanens olika delar 

 

Den samlade läroplanen för grundskolan innehåller tre delar (Skolverket 

2011:3, 2018): 

 

1. Skolans värdegrund och uppdrag 

2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 

3. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav 
 



59 

De samlade läroplanernas första del är lika för förskoleklassen, grundskolan, 

grundsärskolan, fritidshemmet, specialskolan och sameskolan. I avsnittet 

”Skolans värdegrund och uppdrag” kan man läsa om de demokratiska 

grundvalarna svenskt skolväsen vilar på. Bland annat framgår det att 

utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 

vilar på. Därför skall var och en som verkar inom skolan också främja aktning 

för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. I detta 

avsnitt lyfts även kulturarvets betydelse i utbildningen (Skolverket 2011:7, 

2018): 

 

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma 
kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla 
tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor 
och värderingar. 

 

I avsnittet för ”Övergripande mål och riktlinjer” anges de normer, värden och 

kunskaper som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan 

(Skolverket 2011:12ff., 2018). Här nämns bland annat vilka grundläggande 

demokratiska värden eleverna ska få undervisning i. De övergripande målen och 

riktlinjerna i läroplanen innehåller flera rubriker, men det är under rubriken för 

”Kunskaper” som vi kan hitta beröringspunkter med arkeologins och 

kulturmiljövårdens mål. I avsnittet kan man bland annat läsa att skolan skall 

ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola (Skolverket 2011:13f., 

2018): 

 

• kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, 

samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska 

kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv, 

• kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för 

kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, 

skapande, kommunikation och lärande,  

• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera 

ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,  

• har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och 

västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de 

nordiska språken,  

• har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, 

urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, 

religion och historia,  

• kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om 

likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och 

historia,  
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• har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en 

hållbar utveckling,  

• har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens 

betydelse för hälsan, miljön och samhället.  

 
Av dessa formuleringar framgår det att det finns flera beröringspunkter mellan 

skolans mål och kulturmiljöarbetets mål, som dels syftar till 

kunskapsuppbyggande och dels syftar till att bidra till social sammanhållning 

för en hållbar samhällsutveckling (jfr. Riksantikvarieämbetet 2016d, 

Söderström 2018). Exempelvis kan vi se att flera av punkterna syftar till en ökad 

medvetenheten kring människan och miljö, kultur och samhälle, såväl i det 

förflutna som i vår samtid. Ett annat exempel är hur den digitala 

kunskapsproduktionen inom uppdragsarkeologin skulle kunna användas i 

lärandet, för kunskapssökande eller informationsbearbetning. Dessa 

beröringspunkter utgör viktiga utgångspunkter för samverkan mellan 

uppdragsarkeologi och skolan och det finns redan exempel på 

uppdragsarkeologiska projekt som har tagit fasta på den digitala teknikens 

möjligheter (se exempelvis Nya Lödöse i kapitel 6). Uppdragsarkeologin kan 

dessutom göras relevant för skolan på andra sätt. Under rubriken för ”Skolan 

och omvärlden” i avsnittet för de ”Övergripande målen och riktlinjerna” finns 

anmaningar som riktar sig till skolans personal om att personalen skall verka 

för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv. Lärarna skall dessutom 

medverka till att utveckla kontakter med till exempel organisationer, företag och 

andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det 

omgivande samhället (Skolverket 2011:13f., 2018). 

I läroplanens tredje del finns kursplanerna i de olika ämnena samt 

kunskapskraven som gäller för respektive skolform. Kursplanerna innehåller 

ämnets syfte och centrala innehåll och inleds med motiven till varför ämnet 

finns i respektive skolform. Därefter anges syftet och de långsiktiga målen för 

undervisningen. I det centrala innehållet anges vad som skall behandlas i 

undervisningen. För grundskolan är det centrala innehållet för respektive ämne 

fördelad på de olika stadierna: lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. 

Innehållet anges tematiskt och respektive tema specificeras i punktform. Texten 

är utformad så att den lämnar utrymme för läraren att göra egna fördjupningar 

eller tillägg. Med anledning av arkeologiämnets nära förbindelse till 

historieämnet är det naturligt att uppdragsarkeologin finner många 

beröringspunkter just i kursplanen för historieämnet. 

Kursplan för historieämnet 

När det gäller kursplanen i historia för lågstadiet har historieämnet gemensam 

kursplan med övriga samhällsorienterande ämnen (geografi, religion och 

samhällskunskap) och har därför ett gemensamt centralt innehåll. 

Beröringspunkter med arkeologin kan man till exempel finna inom ramen för 
kursplanen för de samhällsorienterande ämnena för lågstadiet inom temat ”att 
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undersöka verkligheten” vars innehåll specificeras enligt nedan (Skolverket 

2011:173, 2018): 

 

• Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, 

observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta 

källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.  

• Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor 

över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan 

digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga 

begrepp, till exempel plats, läge och gräns.  

• Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid. 

 

Inom temat ”att leva i närområdet” läser man i lågstadiet om hemortens historia 

(Skolverket 2011:173, 2018): 

 
• Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till 

exempel mark, vatten och klimat.  

• Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och 

vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns 

levnadsvillkor under olika perioder.  

• Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.  

• Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.  

• Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst 

och skola.  

• Yrken och verksamheter i närområdet. 

 

Tidsbegreppen sten-, brons- och järnålder behandlas normalt i lågstadiet, inom 

temat ”att leva i världen” tillsammans med bland annat (Skolverket 2011:173, 

2018): 

 

• Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt 

införandet av jordbruk.  

• Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i 

språkliga uttryck. 

 
I mellanstadiet separeras kursplanerna för de olika samhällsorienterade ämnena 

och förblir därefter separerade. 

I mellanstadiet behandlas främst perioderna vikingatiden, medeltiden, 

stormaktstiden och frihetstiden inom teman som: ”kring forntiden och 

medeltiden, till cirka 1500” och ”Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500–

1700”.  Det arkeologiska källmaterialet lyfts specifikt fram inom temat ”kring 

forntiden och medeltiden, till cirka 1500-talet” genom att innehållet specificeras 

i en av punkterna (Skolverket 2011:174, 2018): 
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• Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av 

föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om 

likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. 

 

Uppdragsarkeologins koppling till historieämnet för högstadiet är inte lika 

tydlig om man utgår från tidsperioderna som normalt berörs inom svensk 

uppdragsarkeologi. I högstadiet behandlas framförallt de förhistoriska 

högkulturernas framväxt i Asien, Afrika och Nord- och Sydamerika samt 

antikens utmärkande drag. Europa behandlas från industrialismen ända fram i 

våra dagar. 

Ovan har jag behandlat de delar av historieämnet som har beröringspunkter 

med de kulturhistoriska perioderna som normalt berörs på arkeologiska 

undersökningar. Historiebruk och historiemedvetande utgör emellertid viktiga 

delar av historieundervisningen, framförallt för undervisningen i mellan- och 

högstadiet. 

Historiebruk och historiemedvetande behandlas i huvudsak inom temat ”hur 

historia används och historiska begrepp”. Det är framförallt i mellanstadiet som 

historiebruk och historiemedvetande studeras utifrån kopplingar till de perioder 

som i vanliga fall berörs av uppdragsarkeologin (Skolverket 2011:175, 2018): 

 

• Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 

1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, 

språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.  

• Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning 

Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt 

genom olika tolkningar och under skilda tider. 

• Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak 

och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i 

historiska sammanhang.  

• Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och 

frihetstiden samt olika syn på deras betydelser. 

 

I högstadiet behandlas i högre utsträckning historiebruk och historiemedvetande 

utifrån centrala begrepp som identitet och källkritik i relation till hur historia 

används (Skolverket 2011:177, 2018): 

 

• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, 

till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och 

företag.  

• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella 

identiteter.  

• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor 

lever i påverkar deras villkor och värderingar.  
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En genomgång av läroplanen i historia visar att beröringspunkterna mellan 

uppdragsarkeologi och historieämnet för framförallt låg- och mellanstadiet inte 

är svåra att hitta. En tydligare inriktning mot historiemedvetande skulle 

emellertid i högre utsträckning kunna locka även högstadiet. 

Anders Högberg har (2004a) lyft fram hur begrepp som historiebruk och 

historiemedvetande kan användas i kommunikationen mellan 

uppdragsarkeologi och den omgivande samhället. Detta mot bakgrund av att 

uppdragsarkeologin är ett fält som verkar i nutiden för framtiden. Begreppen 

historiebruk och historiemedvetande möjliggör enligt Högberg en förmedling 

som lyfter fram andra perspektiv, kunskapsområden eller värden som 

uppdragsarkeologin besitter, bortom berättelser om det förflutna eller en 

specifikt historisk period. 

Digitalisering, ett område att samverka kring 

Regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i styrdokument i 

läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan, för att tydliggöra skolans 

uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens (Regeringskansliet 2017). 

Förändringarna i läroplanerna trädde i kraft den 1 juli 2018. Under rubriken 

”Skolans ansvar” finns följande formulering (Skolverket 2018): 

 
Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur 
digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla 

elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital 
teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och 
ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se 
möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. 

 

Förändringarna i läroplanen berör även kursplanerna för de enskilda ämnena. 

Inom historieämnet kan man till exempel notera ett förtydligande kring ”hur 

man kan värdera och bearbeta källor och information såväl med som utan 

digitala verktyg” (Skolverket 2018). 

Som tidigare nämnts har det på senare år skett en tilltagande digital 

kunskapsproduktion inom uppdragsarkeologin (se kapitel 3). Digitalisering och 

tillgängliggörande av arkeologiska resultat har kommit att bli ett led i 

kulturmiljömålen om ett levande kulturarv som används och utvecklas. I och 

med såväl skolans som uppdragsarkeologins ökade krav på digitalisering skulle 

uppdragsarkeologin och skolan kunna finna nya områden att samverka kring. 

Till exempel skulle man kunna samverka kring hur elever skall kunna 

tillgodogöra sig digital kunskapsproduktion från uppdragsarkeologiska 

undersökningar eller lära sig om arkeologins digitala metoder för 

materialinsamling. 
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Sammanfattande tankar utifrån kapitel 5. 

Skolan är en tydlig definierad målgrupp inom uppdragsarkeologin, men ingen 

hänsyn tas till att skolan består av flera skolformer och utbildningsnivåer. I 

styrdokument läggs främst tonvikt på förmedling av arkeologiska resultat och 

förmedling av kulturhistoriska berättelser genom populärvetenskapliga 

publikationer. Vad som däremot sällan lyfts fram är med vilket innehåll 

förmedlingen skall fyllas, eller vilka andra värden en arkeologisk undersökning 

kan tänkas inneha i samband med en förmedlingssituation. 

Verksamheter inom skolan styrs av skollagen och läroplanerna för de olika 

skolformerna. Alla aktiviteter som skolan deltar i, görs inom ramen för 

läroplanernas lärandemål och därmed i utbildningssyfte. Tidigare erfarenheter 

visar att om skolan skall delta i olika aktiviteter utanför skolan är det nödvändigt 

att aktiviteterna är utformade för att passa lärandemålen. En genomgång av den 

förmedling riktad till skolan som har gjorts inom uppdragsarkeologin visar att 

det är främst årskurserna från låg- och mellanstadiet som tar del av 

skolprogrammen (se även kapitel 6). En anledning är att det är främst inom 

ramen för grundskolans kursplan i historia för låg- och mellanstadiet man läser 

om de kulturhistoriska perioderna som oftast berörs på arkeologiska 

undersökningar. Konsekvensen är att andra skolformer eller utbildningsnivåer 

inte nås i lika hög utsträckning av förmedlingen inom uppdragsarkeologin. 

I läroplanen för grundskolan redogörs för vilka mål som skolans 

undervisning skall uppnå. I de inledande kapitlen kan vi läsa om skolans 

värdegrund och de övergripande mål och riktlinjer som finns för utbildningen. 

Bland annat framgår i de inledande kapitlen vilka grundläggande demokratiska 

värden eleverna ska få utbildning i och vilka grundläggande kunskaper om 

samhället som eleven bör ha utvecklat efter avslutad utbildning. I dessa avsnitt 

går det att finna flera beröringspunkter mellan skolans mål och 

kulturmiljövårdens övergripande mål i samhället, om exempelvis vikten av 

förståelse för kultur och miljö för perspektiv på en hållbar utveckling. 

I det tredje avsnittet finner man kursplaner och kunskapskrav för respektive 

ämne. Det är i kursplanen för historieämnet vi kan läsa att det främst är låg- och 

mellanstadiet som studerar hemortens historia, forntid, medeltid och 

tidigmodern tid, de tidsperioder som oftast berörs på arkeologiska 

undersökningar. I kursplanen för historieämnet kan man också läsa att 

historiebruk och historiemedvetande utgör centrala begrepp i 

historieundervisningen för framförallt mellan- och högstadiet. Ett större fokus 

på historiebruk och historiemedvetande i förmedlingen skulle förmodligen 

kunna locka andra utbildningsnivåer än låg- och mellanstadiet. En förmedling 

med en sådan inriktning skulle kunna lyfta perspektiv på uppdragsarkeologin 

som är av större relevans för till exempel högstadiet. 

Läroplanen för grundskolan visar också att det finns andra områden som 

uppdragsarkeologin och skolan kan mötas kring. Ett exempel på ett sådant 
område är digitalisering. De senaste årens kulturpolitiska mål om digitalt 
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tillgängliggörande av kulturarvet och de kulturpolitiska målen om ökad 

samverkan mellan kulturarvsinstitutionerna och skolan, i kombination med de 

nya politiska målen för skolan om att skolelevens digitala kompetens skall 

stärkas, öppnar upp för nya möjligheter att samverka. Här finns stor potential 

och möjligheter för uppdragsarkeologi och skolan att mötas på nya sätt som 

ännu är outforskade och outvecklade. 

Hur innehållet i förmedlingen av uppdragsarkeologi förhåller sig till 

kursplanerna i andra skolämnen än historia, eller andra skolformer, är hitintills 

tämligen outrett. Inom det tvärvetenskapliga fält som uppdragsarkeologin 

verkar i finns det dock goda möjligheter att man hittar långt fler 

beröringspunkter, gemensamma värden och mål i kursplanerna för fler 

skolämnen och skolformer, än de som uppdragsarkeologin redan utgår ifrån (se 

kapitel 8). 

Hittills har fokus på skolan inom uppdragsarkeologin främst legat på 

grundskolan och inom ramen för historieämnet, men det svenska skolväsendet 

består av fler skolformer, utbildningsnivåer och ämnen. Det finns även ett 

intresse inom kulturmiljövården att nå ut till långt fler grupper än de som 

uppdragsarkeologin redan når ut till. Därför finns det goda förutsättningar för 

uppdragsarkeologin att utveckla sina samarbeten med skolan. 
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6. Fallstudier - Stadsarkeologiska 

undersökningar 2010–2017 

Ett flertal omfattande stadarkeologiska undersökningar har genomförts till 

följd av stadsomvandlingar och förtätning av stadskärnor, framförallt i 

Götaland och Svealand. 
  

 
Figur 2. Karta över Skandinavien och Sverige med undersökningslokalerna utmärkta: 1. 

Åkroken i Nyköping, 2. Gesällen i Kalmar, 3. Växjö, 4. Fältskären i Enköping, 5. Nya Lödöse 

i Göteborg, 6. Slussen i Stockholm och 7. Traktören i Enköping. 
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För att undersöka villkoren och förutsättningarna för förmedling inom 

uppdragsarkeologin och framförallt förmedlingen riktad mot skolan, har jag valt 

att fördjupa mig i ett urval av jämförbara stadsarkeologiska undersökningar från 

åren 2010–2017. 

Innan jag gör djupdykningar i hur förmedlingen riktad till skolan har sett ut 

på de valda undersökningarna presenterar jag i detta kapitel 

förmedlingsprogrammen i de olika projekten. Detta gör jag med utifrån: 

 

1. Länsstyrelsernas formuleringar i förfrågningsunderlagen angående 

förmedling 

2. Utförarnas förmedlingsplaner i undersökningsplanerna 

3. Förmedlingens genomförande så som den har rapporterats i tekniska 

rapporter och utifrån intervjuer jag gjort 

1. Kvarteret Åkroken, Nyköping 2010–2011 

Mellan åren 2010–2011 undersöktes medeltida stadslager inom delar av ett 

centralt beläget kvarter i Nyköping, kvarteret Åkroken (Länsstyrelsen 

Södermanlands län: Dnr: 431-13068-2009; Dnr: 431-4780-2011; Nordström & 

Lindblad 2016). 

Länsstyrelsens förfrågningsunderlag 

I förfrågningsunderlaget framgår det att den arkeologiska undersökningen vid 

kvarteret Åkroken skall syfta till att skapa meningsfull kunskap med relevans 

för såväl myndigheter som forskning och allmänhet. Undersökningens resultat 

skall särskilt riktas till olika målgrupper såsom forskare, stadsplanerare och 

allmänheten. För de nämna målgrupperna efterfrågades förslag på förmedling 

och kommunikation. Det angavs även att en mediestrategi skulle upprättas. 

Innehållet i förmedlingen specificerades för respektive målgrupp. För allmänhet 

lades fokus på berättelserna om livet under medeltid för att stimulera intresset 

för arkeologi. Tonvikt lades även på att lyfta fram kulturmöten i det förflutna 

för att ifrågasätta föreställningen om ett helsvenskt samhälle i det förflutna. 

Avslutningsvis specificeras ”allmänheten” närmare genom att stadens invånare 

och skolbarn anges som målgrupper. 

Undersökningsplan 

Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutade att Riksantikvarieämbetet UV-

Mitt i samarbete med Sörmlands museum skulle utföra det arkeologiska arbetet. 

Sörmlands museum kom att ansvara för det övergripande förmedlingsarbetet i 

samverkan med Riksantikvarieämbetet UV-Mitt. I undersökningsplanen för den 

arkeologiska undersökningen finns en uppställd förmedlingsplan där insatserna 

för respektive målgrupp anges. I synnerhet för målgruppen allmänheten 
upprättades en ambitiös plan med visningar, föredrag, informationsvepor, 
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sociala medier, utställningsverksamhet samt ett pedagogiskt program för 

skolverksamhet. 

I undersökningsplanen anges att platsen för den arkeologiska 

undersökningen skall användas som kunskapskälla för berättelser om 

människorna och deras levnadsförhållanden under medeltiden. 

Skolprogrammet avses utformas av museipedagoger och arkeologer i 

samverkan med lärare. Det anges att det kommer att utgå från 

kulturmiljöpedagogiska metoder och museets pedagogiska program. Sörmlands 

museum hade sedan några år utarbetade metoder för att integrera den 

pedagogiska verksamheten och arkeologin inför och under ett fältarbete 

(Norberg & Svensson 2004:11ff.). I undersökningsplanen presenteras inte 

programmet närmare utan det anges att ett utskick kommer att göras till skolorna 

där programmets innehåll presenteras. Skolprogrammet riktades till 

grundskolan såväl som till gymnasiet. En aktivitet presenterades dock som 

syftade till att koppla samman det förflutna med nuet och framtiden. Vid 

förundersökningen 2008 (Gustafsson & Pettersson 2009:16) påträffades en 

flaskpost från arkeologer som hade varit och undersökt platsen redan på 1920-

talet.  Som en referens till denna händelse planerades att varje skolklass skulle 

få till uppgift att ta med sig en försluten flaska med ett meddelande till 

framtiden. Flaskorna skulle sedan grävas ned på lämplig plats under 

grundläggningen för den planerade byggnaden. Som komplement till 

skolprogrammen avsågs även att uppföra en tillfällig utställning invid 

undersökningsplatsen som skulle tillgängliggöra föremålen från pågående 

undersökning. Lärarna skulle även erbjudas Sörmlands museums 

lärarhandledning och tillgång till en studielåda om medeltiden. 

Inför den andra fältsäsongen undersöktes ett område mellan 

stadsbebyggelsen och åkanten. Förundersökningarna hade visat att området i 

stor omfattning kännetecknades av utfyllnadslager och inte lika tydliga 

strukturer. Det är oklart om detta var orsaken men inför den andra säsongen 

efterfrågades en betydligt lägre ambitionsnivå på förmedlingen i 

förfrågningsunderlaget. I princip angavs samma målgrupper som tidigare, även 

om man denna gång inte specificerade allmänheten som stadens invånare och 

skolan. Det enda som efterfrågades var beredskap för att möta intresse från 

media och allmänhet. 

Utförande 

I den tekniska slutundersökningsrapporten redovisas förmedlingsinsatsernas 

genomförande under både 2010 och 2011 i form av: aktiviteter på hemsidor, 

informationsfoldrar, vepor, film, utställning, visningar, föreläsningar samt 

skolprogram (Nordström & Lindblad 2016:22ff.). 

I redovisningen av skolprogrammen framgår aktiviteternas inriktning, till 

exempel att fokus låg på kulturmöten samt en kort redovisning av 

genomförande som påminde om upplägget i undersökningsplanen (Nordström 
& Lindblad 2016:24): 
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Under 2011 var det tillgängliga utrymmet mindre än under 2010, 
vilket satte ramar för den pedagogiska verksamheten. Under år 2010 
fick eleverna bland annat träffa en arkeolog som under 15 minuter 
berättade om undersökningen och medeltiden. Därtill fick eleverna 
prova på praktisk arkeologi genom att undersöka och dokumentera 
inom en arrangerad yta, samt diskutera kring olika fynd utifrån temat 
kulturmöten. År 2011 fick eleverna lägga pussel med djurben istället 
för att gräva och undersöka. I aktiviteten fördes diskussioner om 
benens användning under medeltiden (kammar, flöjter, skridskor och 
spel). Fyndmaterialet från undersökningen utgjorde också en ingång 

till funderingar kring kulturmöten nu och då. 
 

Varje skolklass fick även ta med sig en flaskpost precis som det omnämndes i 

den första undersökningsplanen. Trots att ingen förmedling till skolan 

efterfrågades för den andra fältsäsongen valde utförarna ändå att genomföra 

skolprogram. I rapporten redovisas emellertid endast begränsad information om 

tillvägagångsätt, innehåll och utfall kring förmedlingen till skolorna och de 

pedagogiska skolprogrammen. Bland annat saknas exempel på vilka berättelser 

man använde sig av för att belysa kulturmöten under medeltid eller vilka andra 

aspekter av arkeologin som åskådliggjordes med hjälp av aktiviteterna. I 

rapporten ligger fokus snarare på hur det förmedlades än vad som förmedlades. 

De arkeologiska resultaten har även publicerats i en populärvetenskaplig 

publikation (Norberg 2014). 

2. Kvarteret Gesällen, Kalmar 2012 

År 2012 undersöktes kvarteret Gesällen på Kvarnholmen i Kalmar. 

Undersökningen omfattade välbevarade tidigmoderna stadslager, 

bebyggelselämningar och delar av stadens befästningsverk (Länsstyrelsen 

Kalmar län: Dnr: 431-61-11; Tagesson 2015). 

Länsstyrelsens förfrågningsunderlag 

De målgrupper som anges i förfrågningsunderlaget från Länsstyrelsen i Kalmar 

län är i första hand länsstyrelsen, Kalmar kommun samt forskarsamhället. Det 

anges även att undersökningen skall bidra till den långsiktiga regionala 

kunskapsuppbyggnaden och att resultaten från undersökningen skall kunna 

knytas till och användas i kommunikation med såväl forskarsamhället som 

samhället i övrigt. Beträffande undersökningspotential och ambition hänvisas 

endast till KRFS 2007:2 § 2 och Riksantikvarieämbetets handbok för 

uppdragsarkeologi kap. 3.3.4 (avsnitten om undersökningens syfte, inriktning 

och ambitionsnivå). I avsnittet om rapporteringsstrategin anges att den skulle 
innehålla aktiviteter som riktar sig till de angivna målgrupperna samt till den 
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intresserade allmänheten. Här skall redogöras för hur visningar i fält och 

utställningar och andra aktiviteter skall genomföras. I förfrågningsunderlaget 

framgår inte vem som ingår i den intresserade allmänheten eller det övriga 

samhället. Inte heller vad kommunikationen förväntas ha för inriktning eller 

mål. 

Undersökningsplan 

Undersökningen kom att utföras av Riksantikvarieämbetet UV-Öst i samverkan 

med Kalmar läns museum. I undersökningsplanen lyfter utförarna fram 

allmänhetens lokalhistoriska intresse och föreslår att ett pedagogiskt program 

skall ingå som en integrerad del i undersökningsplanen. De pedagogiska 

aktiviteterna som föreslås är kommunikation via sociala medier, affischer, 

visningar, dramatiserade visningar, föreläsningar samt pedagogiskt 

skolprogram. Visningar riktade till skolan föreslogs för förskolan, mellanstadiet 

och gymnasiet. Visningarna skulle omfattas av en guidad visning av 

undersökningsytan och visning av föremål på plats. Utifrån detta skulle eleverna 

få rita och skriva och resultatet presenteras på grävningens blogg eller genom 

eventuell utställning vid Kalmar läns museum. Kalmar läns museum erbjöd sig 

även att genomföra tidsresor inspirerade av undersökningsresultaten. 

Utförande 

Förmedlingsinsatserna har redovisats i den tekniska undersökningsrapporten 

(Tagesson 2015:29ff.), i den vetenskapliga publikationen (Angelin-Holmén 

2016:19ff.) och i den populärvetenskapliga publikationen från utgrävningarna 

(Angelin-Holmén 2013b, c). Det har också behandlats i en studie i rapportform 

sammanställd av en student som ett led i sin utbildning vid Linnéuniversitetet 

(Bernhard 2013). 

Förmedlingsinsatserna resulterade i ett gediget och ambitiöst program i 

samverkan mellan Riksantikvarieämbetet UV-Öst, Kalmar läns museum och 

Kalmar kommun. Förmedlingsprogrammet omfattade i huvudsak visningar, 

skolvisningar, skolpedagogiska program, temavisningar, informationstorg med 

affischer och foldrar i anslutning till undersökningsplatsen, sociala medier, 

föreläsningar, stadsvandringar och utställningar. Förutom de målgrupper som 

länsstyrelsen särskilt pekat ut kom förmedlingsarbetet att riktas mot kalmarbor 

och särskilt mot barn och unga. 

Skolklasser erbjöds dels guidade visningar och dels mer omfattande 

skolprogram. De guidade visningarna genomfördes generellt av 

fältarkeologerna själva. De mer omfattande skolprogrammen inrymde flera 

olika moment som pedagoger från Kalmar läns museum huvudsakligen 

ansvarade för. Dessa erbjöds till skolklasser från låg- och mellanstadiet i en 

närbelägen skola. Aktiviteterna omfattades av besök av arkeolog i skolan, besök 

på undersökningsplatsen, både inför undersökningen och under pågående 
undersökning med ett moment av att prova-på grävteknik och fyndhantering. 

De olika aktiviteterna anpassades till de olika åldrarna. Undersökningsytan som 
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eleverna var hänvisade till var delvis preparerad med nedgrävda fynd men 

ambitionen var att eleverna skulle få en så verklighetsnära upplevelse som 

möjligt av det arkeologiska arbetet. Därtill ingick även en tidsresa genom 

rollspel, utställning av egna arbeten på museet, arbete med historiska källor 

samt stadsvandring. 

Pedagogerna från Kalmar läns museum har lång erfarenhet av 

kulturmiljöpedagogik och har ofta samarbetat med både skolan och arkeologer. 

I rapporteringen av skolprogrammen framgår tydliga målsättningar med de 

olika aktiviteterna som ingick. En viktig utgångspunkt har varit att utgå från 

målen i skolans läroplan och man har tagit fasta på målen för historia, 

lokalhistoria, mäns och kvinnors levnadsvillkor samt källkritik (Holmen-

Angelin 2013c, 2016:19ff.). Det är alltså tydligt att skolprogrammen planerades 

och genomfördes utifrån ett lärandeperspektiv. Aktiviteterna syftade till att 

engagera eleverna i arkeologin för att de i ett aktivt deltagande skulle lära sig 

om den arkeologiska processen. Det betonades att undervisa i kunskap kring 

källmaterialen samt att skapa reflektion kring det förflutna via att få uppleva en 

annan tid genom rollspel. 

I en intervju, ur en studie genomförd av studenten från Linnéuniversitetet 

(Bernhard 2013:16ff.) med en av arkeologerna som höll i guidningarna för 

skolan framfördes bland annat uppfattningen om att: ”för att förmedla vad som 

händer i fält är det en fördel att vara i fält”. Vidare menade arkeologen att det 

hade varit önskvärt med mer planeringstid. En lärdom som arkeologen tog med 

sig från sina erfarenheter är vikten av att anpassa gruppstorleken till miljön. En 

stadsmiljö kan vara bullrig och i synnerhet i en stadsarkeologisk undersökning 

med grävmaskiner i närheten. Arkeologen menar att det är viktigt att beakta 

utgrävningsplatsens förutsättningar inför planeringen av publika verksamheter. 

För övriga förmedlingsinsatser framgår inte lika tydliga mål i rapporteringen 

som vad gäller för den riktad mot skolan. Precis som med Åkroken låg fokus på 

att rapportera hur innehållet förmedlades istället för vad som förmedlades. 

3. Växjö 2013 

År 2013 undersöktes ett område i Växjö med bevarade kulturlager, strax öster 

om domkyrkan och det intilliggande skolhuset, Karolinerhuset från 1700-talet 

(Länsstyrelsen Kronobergs län: Dnr: 431-46-2013; Balić et al. 2015). Den 

arkeologiska platsen har under projektets gång benämnts med olika namn, 

Karolinerhuset, Domkyrkocentrum och slutligen i rapporten efter 

fastighetsbeteckningarna Växjö 10:14 och Domkyrkan 1. Därför benämner jag  

undersökningen endast för ”Växjö”. 

Länsstyrelsens förfrågningsunderlag 

Med anledning av att kunskapen kring Växjös äldre historia var begränsad 
gjordes bedömningen att undersökningen var av stor betydelse för att öka 
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kunskapen kring stadens framväxt och kulturhistoriska utveckling. 

Länsstyrelsen i Kronobergs län utformade därför ett förfrågningsunderlag som 

lade en betydande vikt på att resultaten skulle kommuniceras till allmänhet och 

skolklasser. Länsstyrelsen i Kronoberg anknöt bland annat till de av regeringen 

fastställda verksamhetsmålen för kulturmiljöområdet. Undersökningens syfte 

angavs vara att ge meningsfull kunskap med relevans för myndigheter, 

forskning och allmänhet och att kommunicera den. Målgrupperna 

specificerades som: ”allmänheten/skolklasser, kulturmiljösektorn och 

forskarsamhället”, i nämnd ordning (Länsstyrelsen Kronobergs län: Dnr: 431-

46-2013): 

 

Länsstyrelsen bedömer att det finns förutsättningar för en stor andel 
publika insatser till ”den intresserade allmänheten/skolklasser” och 
denna rapportering ska genomföras med hög ambitionsnivå. 
Förutom föredrag, visningar m.m. kan annan form av förmedling 
vara aktuell som genom t.ex. sociala eller interaktiva medier, 
målgruppsanpassad information etc. 

 

I förfrågningsunderlaget efterfrågades även en tydligt uppställd 

förmedlingsplan med tydliga kriterier. Enligt länsstyrelsen skulle planen 

uppfylla följande kriterier (Länsstyrelsen Kronobergs län Dnr: 431-46-2013): 

 

1. Beskriva strategin för rapporteringen, publiceringen och 
förmedlingen utifrån förfrågningsunderlagets riktlinjer och de 
utpekade målgrupper som har angivits samt hur resultaten ska 
kommuniceras med undersökningens målgrupper. Länsstyrelsen 
kommer att fästa särskild vikt vid hur resultaten av undersökningen 
riktas mot den intresserade allmänheten/skolklasser.  
2. Beskriva hur resultaten från denna undersökning kommer att 
användas i en långsiktig kunskapsuppbyggnad av er och inom er 
verksamhet.  
3. Ange om materialet kommer att finnas på internet då 
undersökningen pågår och vilket material som kommer att finnas 

tillgängligt där efteråt. 
 

Undersökningsplan 

Undersökningen tilldelades Riksantikvarieämbetet UV-Syd i samarbete med 

Kulturen – Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, Kulturparken 

Småland och Museiarkeologi sydost vid Kalmar läns museum. I 

undersökningsplanen finns en kortfattad förmedlingsplan där det översiktligt 

framgår att man ämnar ha visningar för skolor och allmänhet, pedagogiska 

grävningar, informationstorg, föredrag, uppdateringar i sociala medier samt 
kontakt med massmedia, turistbyrå, med flera. Det anges att en ansvarig 
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arkeolog kommer att ha det övergripande ansvaret för förmedlingen i samarbete 

med en pedagog. Inriktningen är också fastställd i undersökningsplanen genom 

att förmedlingen kommer att ta avstamp i undersökningsresultaten. Ett 

övergripande tema berör frågor kring urbaniseringen ”då och nu med Växjö i 

fokus”. 

Utmärkande för undersökningsplanen är att det till projektet knyts en 

vetenskaplig referensperson från Linnéuniversitetet som står för 

kvalitetssäkring av den pedagogiska inriktningen. Undersökningsplanen 

innehåller även en strategi för utvärdering samt ett förslag på tillgängliggörande 

via nätet av material riktat till skolorna. Detaljerad information kring hur man 

ämnar arbeta med det övergripande temat om urbanisering ”då och nu med 

Växjö i fokus” redovisas inte, likaså saknas en tydlig målsättning med 

förmedlingen. 

Utförande 

Förmedlingsarbetet rapporterades översiktligt i en mindre skrift (Alering 

2015:6ff.) och mycket detaljerat i den tekniska rapporten (Balić et al. 

2015:92ff.). Här beskrivs alla de olika aktiviteter som utfördes (visningar, 

informationstorg, sociala medier, massmedia, fördrag, utställning och 

skolprogram med pedagogiska grävningar). Utförliga utvärderingar 

presenteras. Dessa bygger på enkätsvar, statistik och efterforskningar, 

tillsammans med reflektioner utifrån de egna erfarenheterna. 

Ett gediget skolprogram utformades som riktades mot ett begränsat antal 

skolklasser från mellanstadiet, då man valde att inrikta sig på ett 

lärandeperspektiv och att arbeta kvalitativt istället för kvantitativt. Syftet var att 

förmedla hur ny kulturhistoria skapas genom olika metoder, arkeologiska fynd 

och skriftliga källor. Det pedagogiska programmet genomfördes av en pedagog 

som ansvarade för den publika verksamheten i samverkan med en 

museipedagog med historisk inriktning från Kalmar läns museum. Den 

ansvariga pedagogen arbetade heltid med det publika arbetet och deltog inte i 

själva fältarbetet. Arbetet följdes upp av den vetenskapliga referenspersonen vid 

Linnéuniversitetet. Skolprogrammen inbegrep besök av pedagog på skolan, 

tidsresa, besök på undersökningsplats, prova-på grävning samt fyndhantering. 

Stor vikt lades vid att eleverna skulle gräva i rutor i syfte att medvetandegöra 

vikten av att använda sig av en strukturerad metodik istället för planlös 

fyndletning. Efter undersökningens slut besöktes skolklasserna av den 

ansvariga pedagogen för återkoppling av de senaste undersökningsresultaten, 

men även för redovisning av eventuella skolarbeten. Vissa skolklasser valde att 

lägga upp egna arbeten på projektets hemsida (Alering 2013). Inom ramen för 

återbesöket gjordes även återkopplingar till det övergripande temat. Reflektion 

och dialog har varit genomgående komponenter i samtliga delar av 

skolprogrammen. 

I undersökningsplanen åtog sig projektet att utifrån de arkeologiska 
resultaten producera någon form av beständigt material riktat mot skolorna i 
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syfte att erbjuda skolorna möjlighet att arbeta vidare kring Växjös medeltid. Det 

ansågs viktigt att undersöka behoven för ett sådant material inom skolan då man 

ansåg att arbetet kunde bli meningslöst om man inte utgick ifrån skolans behov. 

Därför tillsattes en referensgrupp med lärare från skolan. En grundläggande 

fråga i mötet med lärarna var: ”Hur kunskaperna kring undersökningsresultaten 

skulle kunna förvandlas till ett material eller en inlärningsmetod som lärarna 

ansåg sig behöva inom skolan?” (Balić et al. 2015:110). I och med detta 

skapades inte enbart relevans för skolan, man öppnade även upp för delaktighet 

och dialog med skolans personal. Lärarna som ingick i referensgruppen kunde 

framföra sina önskemål. Ett sådant var att innehållet skulle spegla några av de 

stora dragen under medeltiden med fokus på lokala förhållanden i Växjö och 

Värend. Detta med anledning av att mycket av de befintliga läromedlen ofta 

utgår från förhållandena i till exempel England och Frankrike. Materialet kom 

så småningom att tillgängliggöras på Kulturparken Smålands hemsida 

(Kulturparken Småland u.å.). 

Därutöver anordnades även specialvisningar för skolan med stadsvandring 

och besök på undersökningsplatsen och specialvisningar för lärare. För några 

skolklasser anordnades efter önskemål endast visning av undersökningsplatsen. 

4. Kvarteret Fältskären, Enköping 2013–2014 

Mellan 2013 och 2014 genomfördes arkeologiska undersökningar av kvarteret 

Fältskären i centrala Enköping. Kvarteret kännetecknas av bevarade lämningar 

efter både bebyggelse och odling. De äldsta lagren har daterats till tidig medeltid 

(Länsstyrelsen Uppsala län Dnr: 431-7817-12; Lagerstedt 2019). 

Länsstyrelsens förfrågningsunderlag 

Den arkeologiska undersökningen skulle syfta till att belysa och tolka den 

medeltida stadens utkant utifrån etablering och utveckling av de yttre delarna 

av Enköpings medeltida stad. I förfrågningsunderlaget från Länsstyrelsen i 

Uppsala län framgick att länsstyrelsen ansåg att undersökningen hade ett stort 

allmänintresse och pedagogisk potential. Undersökningen avsågs behandla 

förhållandena vid stadens gräns, något som rör både stad och landsbygd vilket 

aktualiserar frågor av bland annat ekonomisk och social art. Länsstyrelsen 

pekade därför på att förmedlingen skulle fokusera särskilt på dessa förhållanden 

och att den borde inbjuda till dialog om förhållandet stad – land ur ett 

långtidsperspektiv. Länsstyrelsen efterfrågade förutom en populärvetenskaplig 

publikation också att rapporten skall vara skriven på ett enkelt språk 

(Länsstyrelsen Uppsala län Dnr: 431-7817-12): 

 
Den arkeologiska undersökningen bedöms kunna generera såväl 
pedagogiska som vetenskapliga värden. Undersökningen bedöms 
vara av allmänintresse. Länsstyrelsens mening är därför att 
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målgrupperna för rapporten består både av en allmänhet, av 
arkeologer och av vetenskapssamhället i stort. För att nå dessa 
grupper ska rapporten vara vetenskapligt vederhäftig men skriven på 
ett enkelt språk, där arkeologiska specialtermer och begrepp ska vara 
förklarade. 

 

Länsstyrelsen gjorde bedömningen att det skulle finnas behov av publik 

verksamhet och förmedling av undersökningens resultat, både under grävtiden 

och under rapportfasen. Undersökningen skulle även syfta till att stimulera till 

ett intresse för arkeologi bland allmänheten. Därför efterfrågades utformning av 

en förmedlingsstrategi. Förmedlingen skulle bjuda in till en öppen diskussion 

om stadens utkant ur ett långtidsperspektiv. Det föreslogs att förmedling till 

både allmänhet och vetenskapssamhälle skulle göras under fältarbetet, med 

fördel genom fältvisningar, media samt på undersökarens webbplats. Därtill 

menade länsstyrelsen att en särskild satsning borde göras riktad mot barn och 

skolklasser. 

Undersökningsplan 

Undersökningen tilldelades Arkeologikonsult AB. I undersökarens 

undersökningsplan redogörs för en utförlig förmedlingsstrategi innehållande 

hemsida, media, visningar, föreläsningar, tryckt informationsmaterial samt att 

det planerades ett samarbete med Enköpings museum. I undersökningsplanen 

anges att man ska erbjuda skolvisningar och en strategi presenteras för hur man 

skall kontakta skolorna. Man avser att arbeta mot skolan utifrån två teman: 

”Människor i stadens utkant” och ”Det medeltida Enköping och omlandet”. 

Utförande 

I den tekniska rapporten redovisas de olika förmedlingsinsatserna mycket 

översiktligt (Lagerstedt 2019:315f.). I en intervju med den 

förmedlingsansvarige (Arkeolog 6) återgavs emellertid förmedlingsinsatserna i 

kvarteret Fältskären mera detaljerat. Av intervjun framgick att man valt ett 

ganska standardiserat upplägg med visningar, affischer, hemsida med artiklar, 

media samt prova-på grävning i samband med arkeologidagen. 

På grund av långdragna processer och omfattande diskussioner kring de 

arkeologiska kostnaderna förekom en negativ opinion bland Enköpings 

invånare. Av den anledningen valde Arkeologikonsult AB att särskilt rikta in 

sig på kommuninvånarna. Under intervjuns gång påtalades svårigheterna med 

att kunna ”mäta” förmedlingsinsatserna inom uppdragsarkeologin men att 

intrycket ändå var att det efterhand blev en positiv respons. 

När det gällde skolorna tog Arkeologikonsult AB hjälp av Enköpings 

museum och deras nätverk för att kontakta skolorna. Det gjordes ett utskick med 

inbjudan och ett informationsblad. Inbjudan till skolorna var allmänt hållen, det 
vill säga inte specifikt riktad till årskurs eller ämne (fig. 3). 
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Figur 3. Inbjudan till skolorna i Enköping till skolvisning av de arkeologiska 

undersökningarna av Fältskären. (Arkeologikonsult AB 2014). 

Skolorna kunde anmäla sig till visningar genom ett bokningssystem på 

hemsidan. Flera arkeologer turades om att hålla visningarna som varade mellan 

40–45 minuter. Ett viktigt kriterium var att den som visade undersökningen 

också skulle delta i de arkeologiska undersökningarna och ha aktuell kunskap. 

Arkeologerna fick dock själva bestämma visningens upplägg efter eget intresse. 

Utgångspunkten var att visa platsen. Till hjälp hade man kartor samt en 
visningslåda med föremål. Fokus lades på att berätta vad arkeologi är för något, 
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varför man var på platsen, hur människor hade det i det förflutna och att visa 

”grejer”. I intervjun framkom det inte hur man hade arbetat med de i 

undersökningsplanen formulerade temana: ”Människor i stadens utkant” och 

”Det medeltida Enköping och omlandet”. 

De allra flesta skolklasserna kom från låg- och mellanstadiet och av 

erfarenhet förväntades att intresset skulle vara störst inom grundskolan. År 2014 

anmälde sig emellertid några gymnasieklasser till visningarna vilket man inte 

varit förberedd på. Arkeologerna fick anpassa upplägget men upplevde det ändå 

som något positivt att även gymnasieskolan visade intresse. Gymnasieeleverna 

tycktes å andra sidan ha förberett sig inför sitt besök genom någon form av 

källkritiskt tema och visade särskilt intresse för arkeologiska källmaterial. 

Den intervjuade förmedlingsansvariga hade god kännedom om skolans 

läroplan och ansåg att visningarna fyllde en funktion, men påtalade att man 

skulle behöva jobba lite mer när det gäller de äldre årskurserna. Hon gjorde flera 

gånger under intervjuns gång jämförelser med ett annat förmedlingsprojekt som 

Arkeologikonsult AB hade haft något senare på en annan plats och reflekterade 

över att förmedlingen i Fältskären nog hade kunnat tjäna på en tydligare struktur 

där förmedlingen ”formaliserats” än mer. Projektet som hon hänvisade till var 

undersökningarna i Molnby, Vallentuna socken i Stockholms län, som 

Arkeologikonsult AB genomförde mellan 2016 och 2017, en plats med 

förhistoriska och historiska lämningar i landsbygd. Intressant i sammanhanget 

är att Länsstyrelsen i Stockholms län (Dnr: 431-3853-2016) inför denna 

undersökning hade en mycket tydlig förfrågan om att förmedlingsplanen skulle 

innehålla en intresseanalys, förslag på budskap/innehåll, redovisning av 

förberedelserna inför undersökningarna, planerade förmedlingsinsatser under 

fältsäsong och planerade insatser efter fältarbetet. Det fanns även krav på att 

förmedlingen skulle vara förenlig med de nationella kulturmiljömålen. 

5. Nya Lödöse, Göteborg 2013–2017 

Gamlestaden i Göteborg håller på att genomgå en omfattande förvandling som 

omfattar ny bebyggelse, trafikomläggningar, köpcentrum med mera. Området 

har under modern tid dominerats av fabrikslokaler, trafikleder och 

spårvagnslinjer. Framförallt har området kring Gamlestadstorget påverkats av 

omvandlingen och har fram till nyligen utgjorts av en byggarbetsplats, där 

arkeologer och byggnadsarbetare samsats om arbetsytorna. 

År 2013 inleddes den största stadsarkeologiska undersökningen i 

Västsverige vilken skulle föregå den omfattande omvandlingen av 

Gamlestaden. Undersökningen har berört platsen för den tidigmoderna staden 

Nya Lödöse, från åren mellan 1473 och 1624. Staden Nya Lödöse betraktas som 

föregångaren till Göteborg som grundades 1621. I samband med grundandet av 

Göteborg brändes Nya Lödöse ner. 
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Länsstyrelsens förfrågningsunderlag 

Med anledning av den omfattande exploateringen av området fattade 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslut om att de berörda delarna av 

fornlämningen, lämningarna efter den gamla staden, skulle tas bort. Med stöd 

av KML beslutades att borttagande av stadens lämningar skulle föregås av 

arkeologiska undersökningar. Då området var så pass omfattande delades 

exploateringsområdet upp i olika ytor, vilka kom att omfattas av separata 

undersökningsplaner och separata beslut. Inför den första säsongen gick en 

förfrågan ut om upphandling (Länsstyrelsen Västra Götalands län Dnr: 431-

32416-2012). 

I det första förfrågningsunderlaget fastlår länsstyrelsen att den arkeologiska 

undersökningen har unika möjligheter att generera ovärderlig kunskap om 

staden Nya Lödöses tillkomst och utveckling under drygt 100 år. Detta är 

kunskap som har potential att placera Nya Lödöse i den pågående 

urbaniseringsforskningen på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. Den kommer 

också att ge helt nya perspektiv på senmedeltida stadsgrundande, såväl lokalt 

och regionalt som nationellt. Även det eftermedeltida materialet, spåren efter 

landeriverksamheterna (storgårdar), ansågs som viktigt då kunskapen om denna 

verksamhet var begränsad. 

Förutom de sedvanliga kraven på en arkeologisk undersökning framgick i 

förfrågningsunderlagets syftesformulering att den arkeologiska undersökningen 

skulle skapa meningsfull kunskap av relevans för myndigheter, 

forskningssamhälle och allmänhet. Undersökningen skulle bidra till den 

långsiktiga lokala, regionala och nationella kunskapsuppbyggnaden. Resultaten 

från undersökningarna skulle knytas till och användas i fortsatt forskning samt 

vara tillgängliga för samhället i övrigt. I förfrågningsunderlaget framgick 

tydligt vilka målgrupper undersökningsresultaten skulle riktas till, utöver 

länsstyrelsen, andra myndigheter och undersökare, också skolor, 

hembygdsförening, fornminnesförening, kyrkan, samhällsföreningar, 

lokalhistoriskt intresserad allmänhet, lokalmedia samt kulturförvaltningen på 

kommunen. 

Under rubriken för anvisningar för rapportering anger länsstyrelsen att 

(Länsstyrelsen Västra Götalands län Dnr: 431-32416-2012): 

 

[…] i undersökningsplanen skall det framgå hur undersökaren avser 
att kommunicera med de för undersökningen relevanta och av 
länsstyrelsen angivna målgrupperna. [...] Länsstyrelsen ser det som 
ytterst viktigt att kunskapen från undersökningarna förmedlas till 
allmänheten på olika sätt både under undersökningens gång och efter 
att undersökningen är slutförd. 

 

Även om förfrågningsunderlaget var tämligen allmänt hållet framgick att man 
lade stor vikt på förmedling. Det angavs även att rapportstrategin skall innehålla 
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aktiviteter som riktar sig till de angivna målgrupperna och att det skall redogöras 

för hur visningar i fält, utställningar och annat skall genomföras. 

Undersökningsplan 

Uppdraget gick till tre samarbetspartners: Riksantikvarieämbetet UV-Väst (som 

under pågående projekt bytte namn till SHMM Arkeologerna), Rio Göteborg 

Natur- och kulturkooperativ samt Bohusläns museum (Länsstyrelsen Västra 

Götalands län Dnr: 431-32416-2012). Efterföljande undersökningar tilldelades 

genom direktval utförarna som vunnit anbudet. 

De tre undersökande organisationerna gick samman och bildade ett 

gemensamt projekt: ”Nya Lödöse, staden under Gamlestaden”. I styrgruppen 

för projektet ingick verksamhetsansvarig från respektive organisation. En 

ansvarig samordnare för det publika arbetet utnämndes från Bohusläns 

museum. 

I undersökningsplanen framgår det kortfattat vad som avses göras inom 

förmedlingen. Under rubriken för rapportstrategi anges att man förutom en 

basrapport avser att producera en vetenskaplig och en populärvetenskaplig 

publikation. 

Under rubriken ”Genomförande” hänvisar man till en kommunikationsplan 

som upprättats av Bohusläns museum (Bohusläns museum 2012; Toreld 2017). 

Nya Lödöse i nytt ljus – Kommunikationsplan 

Kommunikationsplanen inleds med fastställande av platsens förmedling-

spotential och förutsättningar för förmedling (Bohusläns museum 2012; Toreld 

2017). Det konstateras att platsen kommer att vara svårtillgänglig då den 

kommer att utgöras av en byggarbetsplats och att det i marken kan förekomma 

miljöfarliga gifter. I inledningen presenteras en målgruppsanalys där 

länsstyrelsens angivna grupper redovisas. En inventering av lokala intressenter 

presenteras där bland annat lokala skolor, arbetsplatser och lokala offentliga 

mötesplatser redovisas. I kommunikationsplanen presenteras omfattande 

informationsinsatser genom olika medier. Man avser att lansera projektet 

genom en annonskampanj för att sprida kunskap om det. Vidare avser man att 

bygga en hemsida för projektet med en egen grafisk profil. Hemsidan var tänkt 

att fungera som en levande informationsportal och vara tillgänglig för en bred 

målgrupp. Redan från början fanns en tanke om att hemsidan också skulle vara 

en portal för skolan där nedladdningsbart material skulle finnas tillgänglig. 

Därtill skulle man utforma en populärvetenskaplig tidning med avsikten att 

presentera projektet i en tilltalande, lättillgänglig tryckt produkt som skulle 

distribueras på offentliga platser som till exempel bibliotek. Övriga insatser som 

presenterades är av samma typ som vi har kunnat se i de andra projekten: 

visningar i fält för allmänheten, skolprogram, föredrag, kommande utställning, 

informationsskyltar och presskontakter. I synnerhet mot skolan valde man en 

målgruppsanpassad förmedling som tog avstamp i Bohusläns museums 
framtagna kulturmiljöpedagogiska program ”Historien runt husknuten” 
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(Kalmar & Nordell 2007). Angående förmedling till skolan kan man i 

förmedlingsplanen läsa (Bohusläns museum 2012; Toreld 2017:376f.): 

 
Till förskola och skola kan vi erbjuda skolbesök anpassat efter ålder 
och läroplan utifrån programmet Historien runt husknuten. Historien 
runt husknuten utvecklades 2006–2007 inom ramen för Bohusläns 
museums verksamhet. En eller två av museets arkeologer eller 
pedagoger tar med en elevgrupp på en vandring till en 
undersökningsplats, till fornlämningar och kulturhistoriska 
lämningar i den egna närmiljön. Syftet med vandringen är att väcka 
intresset för för- och kulturhistoria i hemtrakterna och att 

komplettera och konkretisera den kunskap som inhämtas i den 
ordinarie undervisningen. Eleverna stimuleras att ställa egna frågor 
och att komma med egna berättelser om händelser och platser i 
närområdet. Med utgångspunkt i arkeologens arbete närmar vi oss 
förhistorien genom spåren i jorden. Källkritiska aspekter är viktiga, 
liksom arkeologins roll i samhällsbyggnaden. Vi tittar också på 
landskapet och sätter in fornlämningarna i sitt tidsmässiga och 
rumsliga sammanhang. Vandringen tar cirka två timmar och kan 
innehålla prova-på-aktiviteter. 

 

Det planerades även en vandringsutställning där bland annat engagerade 

skolklasser skulle erbjudas att själva arbeta med material till utställningen 

utifrån sina tankar och erfarenheter från undersökningarna. 

Direktval år 2014–2016 och en uppdaterad kommunikationsplan 

De fortsatta arkeologiska undersökningarna av Nya Lödöse kom att tilldelas 

samma projektorganisation genom direktval, det vill säga länsstyrelsen 

tillämpade inte anbudsförfarande vid tilldelning av fortsatta undersökningar. 

Sammanlagt berördes de arkeologiska undersökningarna av ett 40-tal beslut 

från länsstyrelsen. Förfrågningsunderlagen från länsstyrelsen, som från början 

visade en hög ambitionsnivå för förmedling, har i princip sett likadana ut inför 

samtliga undersökningar, med undantag för några mindre justeringar som inte 

närmare har påverkat utfallet för förmedlingsdelen (Länsstyrelsen Västra 

Götalands län Dnr: 431-10220-2014; Dnr:431–16266–2014; Dnr: 431-17737-

2014; Dnr: 431-32688-2014; Dnr: 431-36151-2015; Dnr:431-37939-2015). 

Det var endast i samband med beslut som rörde större undersökningsytor 

som länsstyrelsen efterfrågade förmedling. I praktiken innebar det att samtliga 

resultat inkorporerades i samma förmedlingsprojekt, även om kostnaderna hölls 

isär. 

I undersökningsplanerna inför 2015 och 2016–2017 års undersökningar kan 

man notera en uppdatering av kommunikationsplanen (Bohusläns museum 

2015/2016) som var mer anpassad till de rådande förutsättningarna vilka efter 
ett par säsonger nu var betydligt mer kända. Nytt var att man nu ämnade lansera 
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videodokumentation via en egen YouTube-kanal för ytterligare 

tillgängliggörande, samt att en professionell fotograf officiellt kom att knytas 

till projektet för framtagning av professionella bilder för tidning och hemsida. 

Utförande 

Förmedlingsinsatserna inom projektet Nya Lödöse är bland de mest omfattande 

som gjorts inom svensk uppdragsarkeologi (Nya Lödöse, staden under 

Gamlestaden 2015; 2016; 2017; 2018a; Dutra Leivas 2017; Rosén et al. 

2017:211ff; Öbrink & Rosén 2017:25f.). Anledningen går tillbaka till 

länsstyrelsens förfrågan om en ambitiös förmedling och utförarnas ambition att 

utnyttja de arkeologiska undersökningarnas potential att förmedla så många 

aspekter av arkeologin som möjligt. 

Ännu har ingen sammanställning gjorts för alla förmedlingsinsatserna inom 

projektet. Sammanställningen nedan bygger därför främst på 

deltagarobservationer och intervjuer (Pedagog 1 och 3 och Arkeolog 1–5). 

I marknadsföringen för stadsomvandlingen har arkeologin och förmedlingen 

blivit en viktig del. Till en början kunde inte de ansvariga för stadsutvecklingen 

av Gamlestadstorget förutse vilket genomslag som arkeologin kunde ha för att 

synliggöra platsens. Som svar på frågan ”Har denna syn förändrats, det vill säga, 

vad tror ni nu att arkeologin kan bidra med?” svarade ansvariga för 

utvecklingsprojektet (Öbrink et al. 2019:296): 

 

I just Gamlestadens fall har de omfattande arkeologiska resultaten 
tydligt bidragit till att öka intresset för stadsdelen och därmed för 
dess identitet/signum. Det publika arbetet (”här och nu”) har 
förmodligen varit en av nycklarna. 

 

Omfattningen av förmedlingsinsatser har varierat inom de olika 

delundersökningarna. Detta hängde samman med att de olika undersökningarna 

hade olika förutsättningar beträffande tillgänglighet för besökare. Framförallt 

har hemsidan och den egenproducerade tidningen, tillsammans med föredrag, 

löpt parallellt genom samtliga undersökningar. Föredragen har hållits på flera 

platser runt om i regionen, Sverige och Europa. Projektet har även deltagit vid 

ett flertal evenemang runt om i regionen. De största publika satsningarna 

gjordes under 2013, 2015 och 2016–2017 års fältsäsonger då också de största 

ytorna undersöktes och det fanns möjligheter att besöka undersökningsytorna. 

Genom att de arkeologiska undersökningarna pågick under flera säsonger hade 

projektet synnerligen goda förutsättningar att kontinuerligt utveckla 

förmedlingens form och innehåll. 

Utgångspunkten för hela den publika verksamheten inom projektet har varit 

att det är bra att det är arkeologer som är med och gräver som också berättar vad 

arkeologer gör och vad det är som sker på platsen. Därför har artiklar på 

hemsidan (Nya Lödöse, staden under Gamlestaden 2018a) och i den 
populärvetenskapliga tidskriften Nya Lödöse, staden under Gamlestaden 1–12 
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(Nya Lödöse, staden under Gamlestaden 2018b) författats av projektets 

arkeologer. Visningar och föredrag har till stora delar hållits av projektets 

arkeologer. Samtidigt har man vid behov även tagit hjälp av och samarbetat med 

pedagoger från Bohusläns museum och Göteborgs stadsmuseum. Som ett led i 

tillgängliggörandet av resultat knöts även professionella fotografer, filmare och 

animatörer till projektet. 

För att resultaten skulle få en större spridning, också efter undersökningens 

slut, har projektet deltagit i flera utställningsprojekt med olika 

samarbetspartners. En vandringsutställning planerades redan från början i 

samarbete med Västarvets natur- och kulturförvaltning i Västra 

Götalandsregionen, inom ramen för Västarvets regionala pedagogiska projekt 

”Utställningen kommer”. Utställningen kom att heta ”I en hamnstad på 1500-

talet” (Västarvet. u.å.a). Vandringsutställningen turnerar runt i Västra 

Götalandsregionen sedan våren 2018. 

I samarbete med Københavns Museum i Köpenhamn, Odense Bys Museer i 

Odense samt forskningscentret UrbNet vid Aarhus Universitet har man skapat 

en interaktiv mobil utställning, ”Möt det förflutna – den mobila utställningen” 

(Det mobile museum u.å; Bohusläns museum 2018). Utställningen visades upp 

i Danmark och Sverige. Till Sverige kom den under våren 2018 och ställdes upp 

vid Bohusläns museum i Uddevalla och i samband med vetenskapsfestivalen 

(ett EU-finansierat återkommande evenemang) i centrala Göteborg. 

Utställningen utgår från de arkeologiska resultaten från stadsundersökningarna 

i Köpenhamn, Odense och Nya Lödöse och presenterar Nordens städer och 

deras nätverk under 1000–1700-talet. Efter det korta sverigebesöket är 

utställningen återigen uppställd i Danmark. Den består av en container som man 

kan gå in i och en utomhusdel bestående av flyttbara moduler i form av en liten 

stad. I containern finns en interaktiv vägg med animationer som besökarna 

själva kan uppleva. Utomhus är det tänkt att arkeologer ska vara på plats för att 

visa föremål och bistå med information. I samband med sverigebesöket erbjöd 

Bohusläns museum även bokningsbara museipedagogiska skolprogram med 

workshops riktade till grundskolans mellan- och högstadium. 

Då de arkeologiska undersökningarna visade sig ligga rätt i tid inför 

Göteborgs 400-årsjubileum år 2021 har även ett samarbete med Göteborgs 

stadsmuseum växt fram som är av betydelse för stadsmuseets nya 

jubileumsutställning ”Göteborgs födelse”. Utställningen invigdes redan 2017 

och resultat och fynd från undersökningarna finns utställda. Tanken är att 

utställningen efter hand skall fyllas på med nya resultat. I samband med 

utställningen erbjöd museet museipedagogiska skolprogram som skolorna 

kunde boka på museets hemsida. 

Projektet har även samarbetat med olika utbildningar vid Göteborgs 

universitet, däribland studenter från konstskolan Akademin Valand. Samarbetet 

resulterade en utställning, Can you dig it? med konstinstallationer som 

reflekterade mötet mellan konst och arkeologi, skapta av studenterna själva 
(Göteborgs universitet 2015). 
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Utöver projektets hemsida användes olika typer av sociala medier. Framförallt 

Facebook nyttjades för kontinuerliga uppdateringar om nya resultat och vad 

som var på gång. Facebook användes även för att länka till nya artiklar på 

hemsidan. Flickr användes för att sprida foton tagna av projektets fotograf. 

YouTube-kanalen kom att användas för att sprida korta filmer om projektet och 

arkeologernas arbete. Under december 2016 lades en julkalender upp med nya 

filmer varje dag. Här var det föremålsspecialister och osteologer tillsammans 

med andra arkeologer som dagligen presenterade nya fynd. På Youtube-kanalen 

lades även upp ett par 3D-animeringar som producerades inom ramen för 

projektet. Dessa var riktade till en yngre publik och syftet var att visualisera 

tolkningarna av resultaten. Den ena filmen visade ett boningshus på en av 

stadsgårdarna. Den andra filmen visade hur stadens kyrka kunde ha sett ut 

utvändigt och invändigt. Projektet har även samarbetat med spelutvecklare. De 

arkeologiska undersökningsresultaten har kommit att ligga till grund för ett 

dataspel som kostnadsfritt kan laddas ned på spelsajten ”Steam” (Steam 2019). 

Spelet som heter ”Staden under Gamlestaden” är pedagogiskt upplagd och 

utspelar sig i rekonstruerade miljöer utifrån de arkeologiska tolkningarna. 

Då de arkeologiska undersökningarna utfördes i ett område som i övrigt hade 

karaktären av byggarbetsplats var arkeologer och övriga besökare tvungna att 

förhålla sig till byggarbetsplatsens säkerhetsregler. Det innebar att man inte fick 

vistas inom avspärrat område utan skyddshjälm, skyddsglasögon, 

skyddshandskar, varselväst och skor med stålhätta. Det ansvariga byggföretaget 

ställde även krav på hur stora grupper skulle få vara som fick vistas inom 

området och hur länge. Det hela löstes genom att man inom projektet 

införskaffade skyddsutrustning i såväl vuxen- som barnstorlek, med undantag 

av skyddsskor som endast fanns i vuxenstorlek. För att begränsa antalet 

besökare erbjöds visningar mot föranmälan i ett webbformulär på projektets 

hemsida och det var först till kvarn som gällde. Maxantalet besökare per gång 

var 15 stycken. På själva undersökningsytan kunde besökare endast vistas under 

15 minuter. Säkerhetsreglerna styrde upplägget och begränsade 

förmedlingsarbetet i viss mån. Men reglerna hindrade inte projektet från att ta 

emot besökare och tillgängliggöra de arkeologiska resultaten för en bred publik. 

Visningarna inleddes vanligen vid en uppsamlingsplats där man fick en 

introduktion om platsen i omvandling, platsens arkeologiska historia med bilder 

från tidigare undersökningar samt en introduktion till vad man visste sedan 

tidigare om staden och livet i Nya Lödöse. Därefter gick man ut på ytan för att 

studera hur arkeologerna arbetade och se vad arkeologerna undersökte för 

tillfället. Detta har varierat från säsong till säsong och kunde vara 

hamnanläggningar vid strandkanten, palissad vid stadsgränsen, lämningar av 

stadsgårdar, stadens kyrka eller gravar på kyrkogården. Efter visningen av 

undersökningsytan har man gått tillbaka till uppsamlingsplatsen för visning av 

fynd som besökarna fick möjlighet att känna på och samtala kring. Visningarna 

varade en timme. 
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Nya Lödöse och skolan 

De aktiviteter som riktades mot skolan varierade från år till år beroende på vad 

som var möjligt att visa och vilka mål som sattes upp för säsongen. Första året 

arbetade man med skolprogram som genomfördes i flera steg och som riktades 

till de lokala skolorna och främst årskurserna 3–5: 

 

[...] då gjorde vi satsningar historien runt husknuten, ett koncept som 
Bohusläns museum tog fram. Där vi kommer på besök i klasserna och 
klasserna kommer ut på grävningen sen så får de lite tid att jobba 
med det och sen så kommer vi tillbaka till klassen och se vad de har 

jobbat med och se vad de har för nya frågor och så… (Pedagog 3). 
 

Bland aktiviteterna i klassrummet kunde det ingå att läsa tillsammans ur 

tänkeböckerna (stadens rättsprotokoll) vad som hänt en given dag, ”Vad hände 

i Nya Lödöse den 25 september 1513, kanske någon av stadens invånare hade 

blivit anklagad för stöld?” (Rosén et al. 2017: 211ff.). Med hjälp av riktiga 

berättelser om staden, med namn på riktiga människor, strävade man efter ett 

närmande till, och levandegörande av, de människor som hade levt i ett annars 

avlägset förflutet. 

Framförallt var det mellanstadieklasser som tog del av aktiviteterna riktade 

mot skolan, även om enstaka högstadieklasser också deltog. Därutöver var det 

olika skolor som genom åren på eget initiativ kontaktade projektet för visningar. 

Det kunde vara enstaka förskoleklasser, grundskoleklasser, gymnasium, SFI, 

Folkuniversitetet eller universitet som kom på besök. I dessa fall erbjöds mer 

allmänna visningar, men ibland också med upplägg utifrån speciella önskemål. 

Till de yngre åldersgrupperna, lokala förskolor, erbjöds workshops på själva 

undersökningsområdet (fig. 4) men även på det lokala biblioteket. Fokus var på 

vad man hittar: 

 
[…] Det kan ju vara så just det här hålla på med föremålen och dela 
in de i olika kategorier. Och i början så har vi en genomgång, hur ser 
keramik ut? vad är, vad är ben? hur ser djurben ut? metall? De olika 
kategorierna går vi igenom. Sen får de själva, de får en stor påse med 

blandade material som de själva får sortera utifrån vad vi har sagt 
tidigare. En annan workshop kan vara att vi är på stadsmuseet eller 
i skolklasserna och då är det mycket med bilder och vi tar med 
föremålen dit. Men då är det inte mycket det här med att sortera, utan 
då är det mera att vi pratar mer om föremålen och deras betydelse 
[...] (Arkeolog 1).   

 

Inför 2015 års fältsäsong tog man ett nytt grepp för att nå ut till fler skolor, inom 

ett större geografiskt område. Med hjälp av Göteborgs stadsmuseum och deras 
bokningssystem vände man sig till alla skolor i regionen. Förutom att projektet 
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erbjöd egna visningar till skolan, förlade stadsmuseet egna museilektioner ute 

på undersökningsområdet som både Göteborgs förskolor och grundskolor 

kunde boka in sig på. Medan fältarkeologerna lade fokus på den arkeologiska 

processen i sina visningar tog pedagogen från Göteborgs stadsmuseum ett delvis 

annat grepp där pedagogen utgick från stadsmuseets egna museipedagogik 

(Forneheim & Strömberg 2012) som till vissa delar utgår från skolans läroplan.  

 

 
Figur 4. Workshop med föremål. Foto: Markus Andersson, Nya Lödöse, staden under 

Gamlestaden. 

Man lade en större tonvikt på den historiska berättelsen som skulle komma att 

knyta an till den kommande utställningen på Göteborgs stadsmuseum: 

 
Vi jobbar ju med bokningsbara lektioner. Och utifrån lektionerna så 
styrs ju också mycket utifrån skolverkets grundplan både för 
gymnasium så som grundskolan och förskolan. Vi får följa läroplanen 
väldigt tydligt. Och vår del i Göteborgsberättande har väldigt mycket 
med anknytning för den nya utställningen och vårat jubileum som är 
2021. Detta är ju inte den första staden [...] utan det är våra 
föregångare och Nya Lödöse har ju blivit en av våra stora 
föregångare. Vi började egentligen våran berättelse i våran äldre 
utställning i Lödöse. Det är ju också det här hur vi har valt att 



86 

fokusera på Nya Lödöse och Göteborg med några mellanlandningar 
på några korta strofer i Älvsborgs staden och Karl IX Göteborg 
Färjenäs. Så det är ju liksom som en lång berättelse för våran del. 
Det är viktigt att när de kommer hit så skall de känna sig delaktiga 
inte bara i den lokala historien utan vi ser också regionalt men också 
svensk historia [...] Sen är det väldigt viktigt, en multikulturell 
berättelse kring det hela. Och att de som har bott i städerna, det 
tycker jag är underbart med Nya Lödöse, det är ju så tydligt, vi har 
en internationell stad i Lödöse, den fortsätter att vara internationell 
i Nya Lödöse [...] (Pedagog 4). 

 

Inför 2016 års undersökningar kunde man av olika anledningar inte planera in 

skolvisningarna under pågående arkeologisk undersökning. Istället valde man 

att förlägga flertalet skolvisningar i form av workshops till tiden efter att 

undersökningarna var klara. I samband med workshopen fortsatte samarbetet 

med Göteborgs stadsmuseum som även upplät sitt bokningssystem för skolor. 

Trots förändringarna i upplägget var utgångspunkten för innehållet densamma 

som tidigare, även om ett större fokus lades på föremålen. Man ansåg att 

kontakten med föremålen har ett stort pedagogiskt värde, som skulle öppna upp 

för flera ingångar till samtal: 

 

Ett föremål sätter igång ett samtal, tolkningar och man kan åka till 

Tyskland genom att titta på en keramik skärva. Och man kan tala om 
så många olika saker, nedbrytningsprocesser, konserverings-
processer o.s.v. o.s.v. [...]. Föremål är ingångar till en pedagogik 
liksom som man kan använda så mycket som helst. (Pedagog 3). 

 

För det mesta lät man samtalet ta form av sig självt utifrån kontakten med 

föremålen. Samtalen utgick ofta från ett föremålsbiografiskt perspektiv: 

material, tillverkning, handelsnätverk, användningsområde, orsaker till att de 

hamnat i jorden, nedbrytningsprocesser, konservering och vad som kommer att 

hända med fynden i framtiden. Även fyndsammanhang diskuterades: om 

föremålen var funna i ett hus, en avfallskontext eller i en grav och vad de olika 

fyndsammanhangen kan säga om det förflutna. 

Projektet avsatte en och en halv timme per klass som vardera fick dela in sig 

i två grupper. Grupperna fick turas om att delta i två olika aktiviteter. Den ena 

gruppen började med en stadsvandring inom området för Nya Lödöse där 

platsens historia presenterades av en museipedagog med hjälp av bilder och 

berättelser. Den andra gruppen fick möjlighet att besöka projektkontoret och 

titta på en 3D-animering om hur livet kunde se ut för en flicka under medeltiden. 

Därefter presenterade arkeologerna en PowerPoint med kartor, bilder på 

arkeologiska lämningar och rekonstruktioner för att visa hur det kunnat se ut, 

bilder på arkeologer i arbete och bilder på djurben och föremål. Bland 
aktiviteterna ingick även kortare berättelser hämtade från tänkeböckerna som 
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sedan kunde kopplas till de bilder och föremål som för stunden visades upp. 

Därefter fick eleverna titta och känna på djurben och föremål i fyndlådor. Några 

enstaka konserverade föremål visades också upp, bland annat en färla (ett 

bestraffningsredskap i trä, i form av en skiva med skaft, som användes i skolan 

under äldre tider) som i workshopen användes för att diskutera skillnaderna 

mellan skolan förr och nu. Även ett av de många skeletten från kyrkogården 

visades upp vilket väckte stort intresse och många frågor, om individen, om 

kroppens anatomi och om begravning. I workshopen kunde fältarkeologer såväl 

som fyndansvariga och osteologer delta, vilket innebar att eleverna fick en 

chans att ställa frågor till olika specialister.  

Anpassade skolprogram, med 3D-animering, PowerPoint och fyndlådor, har 

också genomförts på ett flertal skolor ute i regionen. Dessa har fungerat som en 

pedagogisk ingång inför den planerade vandringsutställningen ”Utställningen 

kommer”. Efter dessa aktiviteter genomfördes ett återbesök på skolorna för att 

få återkoppling inför den kommande vandringsutställning. Syftet var att anpassa 

utställningens innehåll till skolans behov.  

Under 2018, efter att de arkeologiska undersökningarna avslutats, erbjöd 

Bohusläns museum ytterligare skolprogram, denna gång med utgångspunkt från 

de färdigställda vandringsutställningarna, dels ”Utställningen kommer” och 

dels ”Möt det förflutna – den mobila utställningen”, som båda turnerade runt på 

olika platser i regionen. 

Därutöver gjordes andra mer indirekta satsningar på skolan. Från början 

fanns en ambition om att lägga upp lärarhandledningar på hemsidan, men detta 

var ett arbete som kom av sig. Istället fick projektets tryckta tidning ”Nya 

Lödöse, staden under Gamlestaden” (Nya Lödöse, staden under Gamlestaden 

2018b) som har utkommit flera gånger per år mellan år 2013 till och med 2018 

(sammanlagt utkom 12 nummer), en oväntad respons från lärare: 

 

En bieffekt vi inte räknade med är ju våra tidningar som vi har, som 
vi dels har delat till skolor och så men finns också tillgänglig på 
Göteborgs stadsmuseum och Gamlestadens bibliotek. Och då har jag 
fått från lärare att de faktiskt, att de har använt våra tidningar i 
undervisningen. Det är inget vi har uppmanat till utan det är, det har 

sprits av sig självt. (Pedagog 3). 
 

Tidskrifterna har också kommit att ligga till grund för ett urval artiklar som 

publicerats på webbplatsen ”SO-rummet” (2018), en digital resurs för 

undervisning i skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, 

geografi och samhällskunskap. Webbplatsen innehåller bland annat ett 

välsorterat länkbibliotek. Det framtagna dataspelet är egentligen riktad till barn 

och unga men är också tänkt att fungera som en digitalresurs för skolan (Steam 

2019). 

En annan indirekt insats riktad till skolelever utfördes av en av projektets 
osteologer. Osteologen deltog i TV-programmet ”Smartare än en 
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femteklassare”, ett underhållningsprogram där vuxna personer utmanas av 

femteklassare i frågesport i olika skolämnen. Osteologen visade upp ett skelett 

i tv-programmet och berättade om skelettfynden från kyrkogården i Nya 

Lödöse. Avslutningsvis ställde osteologen en fråga om kroppens anatomi och 

namnet på ett specifikt ben i kroppen. 

Förmedlingsinsatserna överlag har varit omfattande, kanske bland de största 

inom svensk uppdragsarkeologi. Ett skäl är förstås att undersökningarna pågått 

under flera år vilket gjort det nödvändigt att utveckla och göra mer långsiktiga 

satsningar. Förutom berättelsen om den medeltida staden lades stort fokus på 

att synliggöra den arkeologiska processen och förståelsen för den kunskap som 

kan utvinnas från en arkeologisk undersökning. Det senare gjordes främst i 

samband med visningar av platsen. I förmedlingen lades även stor vikt vid att 

använda sig av professionell expertis, som museipedagoger, grafiker, 

fotografer, filmare och animatörer för en så optimal tillgänglighet som möjligt 

av resultaten. 

6. Slussen, Stockholm 2016–2023 

Slussenområdet i Stockholm står inför den största omvandlingen sedan 1930-

talet. Ombyggnationen av platsen föregås av ett flertal arkeologiska 

undersökningar i form av schaktövervakningar som kommer att pågå mellan 

2016 och 2023 (Länsstyrelsen Stockholms län Dnr: 4311-22393-2013). 

Området förväntades beröra stadslager och lämningar med stor tidsvariation 

från medeltid och framåt med skiftande bevarandegrad. Länsstyrelsen i 

Stockholm gick ut med ett förfrågningsunderlag som omfattade samtliga 

undersökningar. 

Länsstyrelsens förfrågningsunderlag 

I förfrågningsunderlagets syftesformulering framgår att undersökningen har 

goda förutsättningar att kunna komplettera bilden av och ge ny kunskap om 

1200–1700-talens Stockholm. Syftet när det gäller schaktövervakning skall i 

huvudsak vara att på ett vetenskapligt sätt dokumentera fornlämningen. Under 

rubriken ”Rapportering” specificeras olika typer av rapportering riktade till 

specifika målgrupper. I väntan på ett eventuellt fördjupningsarbete efterfrågas 

populärvetenskapliga sammanfattningar för allmänheten så att arkeologiskt 

material snabbt skall kunna komma allmänheten till godo. För den 

populärvetenskapliga sammanfattningen anges som målgrupp den ”intresserade 

allmänheten m.fl.”. Under rubriken ”Förmedling” efterfrågas en 

förmedlingsplan som redovisar identifierade intressenter/målgrupper och vilka 

aktiviteter som planeras gentemot de olika målgrupperna samt vilka budskap 

man vill förmedla. Förmedlingsplanen skall vara grundad i de nationella 

kulturmiljömålen. Förmedlingsplanen måste även förhålla sig till en 
överenskommelse (Stockholms stad 2015) som redan finns om att Stockholms 
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stadsmuseum skall ansvara för vissa delar av förmedlingen. Överenskommelsen 

innebär att Stadsmuseet tillsammans med Medeltidsmuseet skall bedriva en 

aktiv skolverksamhet samt kontinuerligt ha utställningsansvar för de 

arkeologiska resultaten på Medeltidsmuseets utställning ”Slussen under ytan”. 

Resultaten är också tänkta att presenteras genom seminarieverksamhet och 

guidningar. 

På ett tidigt stadium i upphandlingsförfarandet visade Stockholms stad en 

önskan om att Stockholms stadsmuseum och Medeltidsmuseet med sin breda 

kunskapsuppbyggnad kring området skulle stå för kontinuiteten och kvaliteten 

i förmedlingen av arkeologin. Bakgrunden var att det inom ramen för 

Slussenprojektet några år tidigare hade genomförts arkeologiska 

undersökningar av Södermalmstorg (mellan åren 2013–2015). Undersökningar 

genomfördes av Arkeologikonsult AB i samarbete med Stockholms 

stadsmuseum. Stockholms stadsmuseum ansvarade tillsammans med 

Medeltidsmuseet för förmedlingen och det var en kontinuitet av detta som 

Stockholms stad åsyftade. Därför tecknade Stockholms stad inför 

upphandlingen av de arkeologiska undersökningarna ett nytt avtal med 

Stadsmuseet och Medeltidsmuseet om fortsatt ansvar för förmedlingen. 

Undersökningsplan 

Den arkeologiska undersökningen tilldelades Arkeologikonsult AB. I sin 

undersökningsplan presenterade Arkeologikonsult AB en utförlig 

förmedlingsplan. Här redogjordes för ambitionen att nå ut med resultaten till 

allmänheten så fort som möjligt. Man ämnade bygga upp en webbaserad 

förmedlingsplattform, ”Slussenportalen”, med avsikt att publicera artiklar 

kontinuerligt i bloggformat, men även som en plattform för filmer i form av 

korta reportage, 3D-modeller av större lämningar samt GIS-, kart- och annat 

bildmaterial. Det är även tänkt att projektets publikationer i form av rapporter 

skall kunna laddas ned från hemsidan. Målgruppen är främst den intresserade 

allmänheten som definieras som Stockholms invånare oavsett bakgrund, där en 

stor del skolungdomar ingår samt inhemska och utländska turister, men även 

historiker och arkeologer. En särskild målgrupp som Arkeologikonsult AB har 

valt att rikta in sig på är de anställda inom Slussenprojektet, det vill säga 

planerare, byggarbetare, med flera, för att öka förståelsen för de kulturhistoriska 

lämningarnas värde och kulturmiljölagens tillämpning. 

I enlighet med de nationella kulturmiljömålen avser Arkeologikonsult AB 

att belysa den mångfald av kulturmiljöer som speglat och speglar Stockholm 

och det övriga samhället. Arkeologikonsult AB avser även att lyfta fram och 

betona den historiska utvecklingens komplexitet. Målsättningen är att 

förmedlingen skall bidra till att kulturmiljön kring Slussen blir tillgänglig och 

möjlig att tolka för så många som möjligt oavsett bakgrund och 

kunskapsmässiga förutsättningar. För att belysa den historiska komplexiteten 

har man valt att utgå från två teman: ”Stockholm som mötesplats” och 
”Södermalm som social scen”. En väsentlig del av Arkeologikonsult AB:s 
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förmedlingsarbete går ut på att kommunicera undersökningsresultaten till 

Medeltidsmuseets pedagoger som ansvarar för det publika arbetet med 

allmänna visningar och visningar för skolan. Arkeologikonsult AB skall bland 

annat förse Medeltidsmuseet med fynd för ”hands on” -upplevelser i samband 

med visningar med material till den pågående utställningen på 

Medeltidsmuseet. Slussenprojektet har även en informationslokal för stadens 

invånare där de arkeologiska undersökningarna presenteras i bland annat en 

monter som också Arkeologikonsult AB är med och kontinuerligt uppdaterar. 

Därutöver kommer man att använda sig av såväl sociala medier som massmedia 

för att sprida resultaten. 

Utförande 

I skrivandet stund pågår de arkeologiska undersökningarna för fullt och än finns 

inga sammanställningar kring förmedlingsarbetet. I intervjuer med 

projektledare vid Arkeologikonsult AB (Arkeolog 7) och den ansvariga 

pedagogen vid Medeltidsmuseet (Pedagog 5) framgår att förmedlingsarbetet i 

mångt och mycket fortgår enligt planerna. Precis som med undersökningarna 

av Nya Lödöse pågår de arkeologiska undersökningarna inom ett inhägnat 

byggarbetsplatsområde. På grund av säkerhetsskäl är områdena avspärrade med 

höga plank. På vissa ställen finns titthål i planket så att förbipasserande kan kika 

ned på de arkeologiska undersökningarna samt ha möjlighet att följa 

byggprocessen, men säkerhetstänket är omfattande och inga obehöriga har 

tillträde till området. Det är knappt att den ansvariga pedagogen från 

Medeltidsmuseet har tillträde till området för att ta sig en närmare titt på 

arkeologin. Av den anledningen är samarbetet och kommunikationen mellan 

Arkeologikonsult AB och Medeltidsmuseet oerhört viktig. Den strikta 

säkerheten och svårigheten för besök på området gör att den webbaserade 

”Slussenportalen” (Arkeologikonsult AB 2018) och utställningen vid 

Medeltidsmuseet båda är viktiga forum för tillgängliggörandet av arkeologin 

liksom Stadsmuseets visningar i form av stadsvandringar. 

Stadsvandringarna inleds på uppsamlingsplatsen vid Slussenprojektets 

informationslokal. Lokalen har en utställning med information i bild och text 

om Slussens historia, omvandlingsprojektet och perspektiv på hållbar 

utveckling ur ett samhällsplaneringsperspektiv. Även arkeologin finns 

representerarad i en monter med framförallt keramikskärvor. Pedagogen inleder 

med att berätta om projektet men ger även en introduktion till platsens 

kulturhistoria. Till sin hjälp har pedagogen laminerade bilder och ibland 

används fyndmaterial. Sedan går man en mindre stadsvandring kring 

Slussenområdet där man kan tittat ned på arkeologer i arbete. Avståndet till 

arkeologerna är ganska stort och det är svårt att få en känsla av närhet till den 

arkeologiska undersökningen och de arkeologiska lämningarna. 

Stadsmuseet och Medeltidsmuseet erbjuder också vandringar för bokade 

skolklasser. Uppläggen påminner om varandra men anpassas till gruppens 
sammansättning. Det är främst mellanstadieklasser som kommer på 
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vandringarna men det händer även att gruppboende för personer med 

funktionsnedsättningar bokar in sig och erbjuds liknande upplägg som 

skolklasser. Det kan vara olika vilka ingångar de olika pedagogerna väljer att 

ha men ett visst fokus har lagts med utgångspunkt i omvandlingen och 

förändringen av platsen. 

 

Det som är fantastiskt är att det blir en hel ny stadsdel kan man säga 
som alla ska umgås i och mötas i. Mötesplats Slussen. Gör det så 
demokratiskt som möjligt att få veta mera om historien, så att alla 
känner sig knutna. Alla gör ju det, rent transportmässigt och säkert 
också genom händelser som sker. Alla tror jag har en känsla för 

platsen. Men att man också förmedlar att historien är allas. (Pedagog 

5). 

 

Utmärkande för skolprogrammen inom projektet Slussen är att man förutom att 

man arbetar taktilt med fynd och utifrån platsanknytning även aktivt valt att 

arbeta med historiebruk, genus och källkritik: 

 

[...] Så vi jobbar jättemycket med historiebruk men vi tänker genus 
också. Så vi försöker tänka så, vi har inte så mycket skrift, vi tänker 
källkritik, hur är det här området beskrivet egentligen. Stämmer det 
vi hittar och lite så. (Pedagog 5). 

 

Som ytterligare en insats i arbetet kring historiebruk bjuder Medeltidsmuseet in 

lärare till lärarkvällar med fokus på diskussioner kring just historiebruk. 

7. Traktören, Enköping 2017–2018 

Länsstyrelsen i Uppsala län utkom våren 2017 med ett förfrågningsunderlag för 

kvarteret Traktören i Enköping, platsen för det numera rivna stadshotellet från 

slutet av 1800-talet (Länsstyrelsen Uppsala län: Dnr: 431-6696-16). Kvarteret 

Traktören ligger inom den centrala delen av det medeltida Enköping. 

Förundersökningen av platsen har visat på omfattande lämningar efter urbana 

aktiviteter under närmare 800 år. Inom kvarteret finns bevarade lämningar i 

form av kulturlager, bebyggelselämningar, gator och hantverk. 

Länsstyrelsens förfrågningsunderlag 

Undersökningens övergripande arkeologiska syfte skall vara att skapa ny och 

meningsfull kunskap kring forskningsaktuella områden som urbanitet och 

urbaniseringsprocesser i Enköping. En viktig utgångspunkt är att lyfta fram vad 

som är speciellt för just Enköping. Länsstyrelsen anser att den aktuella 

undersökningen har potential att öka kunskapen om stadens utveckling över tid, 
men också att belysa frågor rörande sociala skillnader, urban identitet och 
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hälsotillstånd. Målgrupperna för undersökningen anges vara i första hand 

vetenskapssamhället, länsstyrelsen, uppdragsgivaren och den intresserade 

allmänheten. En viktig målsgrupp utgörs av barn och ungdom. Vidare anges att 

förmedlingen mot samhället i stort skall utgå från de nationella målen för 

kulturmiljöarbetet. Detta innebär att förmedlingen skall utformas så att den blir 

tillgänglig och möjlig att tolka oavsett bakgrund och andra förutsättningar. 

Länsstyrelsen utgår från att den arkeologiska undersökningen kommer att få ett 

stort allmänintresse och det är därför av stor vikt att det finns en genomtänkt 

förmedlingsplan och en mediastrategi. Barn och unga skall prioriteras 

beträffande förmedling, men det är också angeläget att förmedlingsinsatserna 

når ut till andra grupper. Länsstyrelsen ser gärna förslag på förmedlingsinsatser 

som riktar sig till andra personer och grupper vilka inte vanligen kommer i 

kontakt med arkeologi. Särskilt intressant med detta förfrågningsunderlag är att 

länsstyrelsen specificerar inriktningen för förmedlingen (Länsstyrelsen Uppsala 

län Dnr: 431-6696-16): 

 

Samtidskoppling - förmedlingen ska inbjuda till en öppen diskussion 
om vattnets betydelse för hälsan då och nu (koppling till en av dagens 
och framtidens viktiga miljöfrågor om rent vatten). 

 

Den valda inriktningen är något överraskande med hänsyn till att 

förundersökningsresultaten av området inte visade spår av lämningar som kan 

kopplas till vattenförsörjning. Snarare var det lämningar från strandnära 

hantverksaktiviteter, gränder eller gator och bebyggelselämningar från flera hus 

som påvisades (Ölund et al. 2011). 

Vidare anger länsstyrelsen att Enköpings museum skall involveras i 

förmedlingsarbetet och man poängterar också vikten av att projektet har en aktiv 

internetplattform. I enlighet med verkställighetsföreskrifterna för 

uppdragsarkeologi (KRFS 2015:1 29§; KRFS 2017:1 29§) och 

Riksantikvarieämbetets vägledning om uppdragsarkeologi 

(Riksantikvarieämbetet 2015b:23ff.) ställer Länsstyrelsen i Uppsala län krav på 

en populärvetenskaplig sammanfattning. Därutöver ställs även krav på att 

undersökaren skall producera en populärvetenskaplig produkt som skall vara av 

allmänintresse men som också ska kunna användas i skolundervisningen. 

Länsstyrelsen lämnar öppet för undersökare att precisera formatet för denna 

rapportering (texter, undervisningsmaterial, film eller annat). 

Undersökningsplan 

Uppdraget tilldelades SHMM Arkeologerna i samarbete med Upplandsmuseet. 

I undersökningsplanen presenterades en utförlig förmedlingsplan som tar 

avstamp i de nationella kulturmiljömålen och knyter ihop undersökningens 

frågeställningar med fokus på hälsa, vatten och livsmiljö. Ambitionen är att 

förmedla resultaten på ett sätt som motsvarar det stora allmänna intresset samt 
platsens vetenskapliga och pedagogiska potential. Resultaten avses göras 
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begripliga och tillgängliga för alla genom ett målgruppsanpassat innehåll. 

Undersökningens läge mitt i staden ses som en unik möjlighet att visa upp 

kulturvärden för en stor publik där dialog kan stå i centrum. 

Förmedlingsinsatserna syftar till att stimulera intresset för stadens historia samt 

stärka Enköpings profil och medborgarnas identitet. Arkeologin framställs som 

ett verktyg för ”diskussion och möjlighet till reflektion kring livsmiljön”. Det 

är i samtalet man vill ta fasta på länsstyrelsens valda inriktning om att skapa 

reflektion kring relationen till vattnet på platsen under dåtid, nutid och framtid. 

För genomförandet planerades att anställa både en informatör och en pedagog 

på halvtid. I förmedlingsplanen presenterades en mediastrategi som innefattar 

sociala medier, kontakt med massmedia, en plan för en YouTube-kanal och 

planerade aktiviteter i form av visningar. 

Inför visningarna planeras en besöksplattform med överblick över 

undersökningsytan där dialogen med allmänheten är tänkt att ske. Det är också 

tänkt att erbjudas möjlighet till specialvisningar för olika grupper (föreningar, 

kommunanställda och universitet) samt riktade skolvisningar. 

För Enköpings skolor planeras att en erfaren pedagog skall ta fram ett 

interaktivt skolprogram för barn och unga. Programmet är tänkt att riktas till 

årskurs F-6 med fokus på hållbar utveckling, vattentillgång och hälsa. Dessa 

teman knyts sedan ihop med ett historiskt, nutida och framtida perspektiv såväl 

lokalt som globalt. För nyanlända och SFI-klasser avses att erbjuda riktade och 

anpassade visningar där igenkänningsfaktorer och språkträning blir ingångar till 

dialogen. SFI och nyanlända kommer att sökas upp genom det så kallade 

Språkkaféet på Enköpings bibliotek. På Enköpings museum kommer ”veckans 

fynd" att ställas ut. Därtill planeras det för informationsskyltar, events och 

föredrag. En kort informationsfilm som förmedlar Enköpings medeltida historia 

utifrån undersökningsresultaten är tänkt som den populärvetenskapliga 

produkten. Filmmediet anses särskilt användbart för att förmedla kunskap och 

fakta på ett lättillgängligt, intresseväckande och lättsamt vis som inspirerar till 

ett lustfyllt lärande. Filmen kommer att innehålla animationer, ljud, stillbilder 

och filmmaterial från undersökningen och staden. För arbetet med filmen anlitas 

ett produktionsbolag med stor erfarenhet av liknande arbeten. Produkten kan 

användas som undervisningsmaterial samt finnas tillgänglig digitalt och kan 

användas på kommunens hemsida och hos Enköpings museum där även 

allmänheten kan ta del av den. 

Utförande 

Det arkeologiska projektet har kommit att kallas för ”Enescopinge, den 

medeltida staden” (Enescopinge är den medeltida benämningen på staden och 

förekommer i skriftliga källor från 1100-talet). De arkeologiska 

undersökningarna genomfördes mellan 2017 och 2018. Här nedan presenteras 

endast förmedlingsinsatserna utförda under 2017 utifrån ett studiebesök och en 

intervju med projektets pedagog (Pedagog 6) genomförd samma år. 
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Figur 5. Inbjudan till skolor i Enköping till skolprogram i samband med undersökningarna 

av Traktören. (Upplandsmuseet 2017). 

Under den pågående undersökningen genomfördes den huvudsakliga 

förmedlingen utifrån visningar, skolprogram och sociala medier, Facebook och 
blogginlägg (Arkeologerna u.å; Upplandsmuseet u.å.). Fältarkeologer 
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ansvarade för de allmänna visningarna och en museipedagog ansvarade för 

skolprogrammen (fig. 5). I anslutning till undersökningsytan hade man byggt 

en besöksplattform som besökarna kunde se den arkeologiska undersökningen 

ifrån. 

I samband med mitt studiebesök hösten 2017 kunde jag följa två skolklasser 

från mellanstadiet som deltog i skolprogrammen och få en inblick i 

aktiviteterna. En pedagog mötte upp skolklasserna vid det intilliggande Stora 

torget och inledde med en introduktion till medeltiden bland annat med hjälp av 

ett ”tidssnöre”, ett snöre som tidslinje, samt laminerade bilder. Här berättade 

pedagogen om landskapet under medeltid, vatten och åsen som transportled 

samt om landhöjningen. Den av länsstyrelsen valda inriktningen på vattnets 

betydelse för hälsan lyftes fram genom berättelser om stadens badhus, 

medeltidens hygien samt den närbelägna vattenkällan som gett upphov till 

namnet på den intilliggande gatan Källgatan. Vidare berättade pedagogen om 

Enköping som knutpunkt för handel. Pedagogen tog sedan eleverna på en 

stadsvandring runt de centrala delarna av Enköping. Stadsvandringen gick runt 

ett kvarter där pedagogen pekade ut platserna för medeltidsstadens tre kyrkor 

varav Vårfrukyrkan är den enda som är bevarad och i bruk, samt platserna för 

stadens kloster, hospital och skola. Vid varje stopp visades en lämplig bild upp. 

Efter önskemål från skolorna berättades också om den medeltida stadens olika 

yrken. Stadsvandringen tog ungefär 40 minuter och avslutades med en kort 

visning av den arkeologiska undersökningsplatsen. Här kunde eleverna titta ned 

på den pågående undersökningen från en besöksplattform med staket. En 

arkeolog mötte upp och visade vad det var för lämningar som höll på att 

undersökas, däribland resterna efter medeltida träbebyggelse. Arkeologen 

berättade även varför man gräver på platsen samt visade exempel på olika fynd 

såsom ett käkben, en keramikskärva och en korroderad nyckel. Till skillnad från 

övriga skolprogram jag undersökt, ingick här inget taktilt moment. Momentet 

med arkeologen varade mellan 10 och 20 minuter. Hela upplägget byggde på 

berättelser om det förflutna och på ett sampel mellan pedagog/arkeolog och 

eleverna genom frågor och svar. Den arkeologiska processen och hur arkeologer 

går tillväga i sitt arbete hade emellertid lite utrymme.  

I en intervju med pedagogen (Pedagog 6) framgick att mötet med en 

arkeolog var ett moment som inte var inplanerat från början. Vid genomförande 

av skolprogrammen ansåg emellertid pedagogen det som ett viktigt moment att 

ta med. Momentet beskrivs som en regelrätt visning. På grund av tidsbrist och 

att momentet inte var inplanerat från början kunde det inte erbjudas alla 

skolklasser. Istället genomfördes momentet av pedagogen själv. I intervjun 

framgick även att man från början hade tänkt ha med någon form av 

elevaktivitet, till exempel vattensållning. Detta visade sig inte heller vara 

möjligt bland annat på grund av att ytorna man kunde använda för detta blev 

mindre än vad man hade trott. Eftersom ambitionen om aktivitet inte kunde 

realiseras blev syftet med skolprogrammet och stadsvandringen att presentera 
stadens historia och att få eleverna att känna glädje för sin egen stad samt att 
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skapa förståelse för olika typer av möten som äger rum i en stad. Visningen av 

den arkeologiska undersökningsplatsen fungerade i sin tur som ett komplement 

till stadsvandringen som visade hur man med hjälp av arkeologin kan utvinna 

kunskap om det förflutna. 

Sammanlagt tog 25 skolklasser del av skolprogrammen under november 

2017. Under ”Kulturveckan” i Enköping under hösten hade det även anordnats 

aktiviteter med taktila inslag för personer med funktionsvariationer. Bland 

annat deltog ett par klasser från en gymnasial särskolan i aktiviteterna liksom 

en grupp från en daglig verksamhet (verksamhet riktad till personer med 

funktionsvariationer). 

Samtliga grupper som var bokade för pedagogiska program fick möjlighet 

att fylla i en utvärderande enkät som hade tagits fram av pedagogen. 

Sammanlagt var det fyra skolklasser, två gymnasiala särskoleklasser och en 

grupp från daglig verksamhet som besvarade enkäten. Svaren var övervägande 

positiva. Överlag upplevdes stadsvandringen ha ett bra pedagogiskt upplägg, 

med bra innehåll och bra bilder som komplement. Den gymnasiala särskolan i 

synnerhet uppskattade bilderna och möjligheten att få känna på materialen. 

Även mötet med arkeologen var ett uppskattat moment. I ett av svaren fanns en 

antydan om att mötet med arkeologen gärna kunde ha varit längre. 

Ännu finns ingen färdigställd rapportering kring förmedlingsinsatserna av 

Traktören. Inför 2018 års fältsäsong fanns såväl allmänna visningar som 

program riktade till SFI inplanerade. Under 2018 kunde man i de sociala 

medierna notera större aktivitet än under det föregående året, dels genom fler 

blogginlägg och dels genom att man nu lade upp korta filmer på Youtube. 

Sammanfattande tankar utifrån kapitel 6 

Vid genomgången av de aktuella stadsarkeologiska undersökningarna kan man 

se variationer i länsstyrelsernas förfrågningsunderlag. Utifrån de valda 

undersökningarna kan man dela in förfrågningsunderlagen i två grupper, de som 

utfärdades innan lagändringarna i KML 2014 och ändringarna av 

verkställighetsföreskrifterna 2015 och de som utfärdades efter att ändringarna 

trätt i kraft. 

Flertalet av förfrågningsunderlagen utfärdades innan ändringarna i KML, 

det gäller undersökningarna vid Åkroken, Gesällen, Växjö, Fältskären och till 

viss del Nya Lödöse. Intressant med Nya Lödöse-projektet är att det omfattar 

förfrågningsunderlag både från tiden före och tiden efter ändringarna men att 

det i förfrågningsunderlagen inte framgår någon större skillnad. 

Förfrågningsunderlagen för de arkeologiska undersökningarna vid Slussen och 

Traktören tillkom efter ändringarna i KML. 

Trots att förfrågningsunderlagen som utfärdades innan ändringarna i KML 

ligger tämligen samlade i tid, mellan 2010–2013, kan skillnader noteras i hur 
länsstyrelserna förhåller sig till förmedling i de olika länen. Detta trots att 
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landets länsstyrelser utgår från samma riktlinjer för uppdragsarkeologin. 

Exempel finns på ambitiösa förfrågningsunderlag med krav på hög 

ambitionsnivå på förmedlingen och kopplingar till de nationella 

verksamhetsmålen för kulturmiljövården, men också krav på ett långsiktigt 

perspektiv på kunskapsuppbyggnad. Hit kan Länsstyrelsen i Kronoberg räknas 

i samband av undersökningarna i Växjö. I andra änden av spektrumet finns 

förfrågningsunderlaget från Länsstyrelsen i Kalmar för undersökningarna av 

Gesällen som överlag har formuleringar av mer allmän karaktär. Intressant är 

att trots skillnader i utformningen av förfrågningsunderlagen resulterade dessa 

projekt i ambitiösa förmedlingsinsatser.  

I andra fall har länsstyrelsen valt att föreslå en inriktning på förmedlingen 

som syftar till att belysa berättelser om det förflutna för att skapa reflektion i 

nuet. Hit kan Åkroken och Fältskären räknas. Länsstyrelsen i Södermanlands 

län föreslog till exempel att förmedlingen av Åkroken skulle syfta till att belysa 

kulturmöten i det förflutna för att ifrågasätta bilden av ett helsvenskt samhälle i 

det förflutna. Länsstyrelsen i Uppsala län föreslog att förmedlingen av 

Fältskären skulle bjuda in till en diskussion om stadens utkant ur ett 

långtidsperspektiv.  

Några av förfrågningsunderlagen utfärdades efter att ändringarna i KML och 

verkställighetsföreskrifterna för uppdragsarkeologin ägt rum. Hit kan 

framförallt Slussen och Traktören räknas. När det gäller dessa är det intressant 

att länsstyrelserna både Stockholms län och Uppsala län har ställt som krav att 

förmedlingen skall utgå från de nationella målen för kulturmiljövård. I båda 

fallen efterfrågas genomtänkta förmedlingsplaner och mediestrategier. I 

synnerhet Länsstyrelsen i Stockholms län specificerar förfrågningsunderlaget 

genom att ställa krav på redovisning av identifierade intressegrupper eller 

målgrupper, vilka aktiviteter som avses för de olika målgrupperna samt vilka 

budskap man vill förmedla. 

Länsstyrelsen i Uppsala valde inför undersökningarna av Traktören (precis 

som inför undersökningarna av Fältskären några år tidigare) att specificera 

inriktningen på förmedlingen, den här gången med en samtidskoppling utifrån 

en samhällsaktuell miljöfråga om rent vatten. Den valda inriktningen skulle 

syfta till att bjuda in till diskussioner om vattnets betydelse för hälsan då och 

nu, dock utan tydlig koppling till de lämningar som redovisas i 

förundersökningsrapporten. I förmedlingssituationen hanterades frågan utifrån 

det generella kunskapsläget kring Enköpings medeltid, genom en stadsvandring 

och genom kopplingen till det under medeltiden närbelägna badhuset samt en 

vattenkälla som har gett upphov till namnet på den intilliggande Källgatan. 

Det är tydligt att de olika länsstyrelserna lägger olika tonvikt på vad som 

skall förmedlas i undersökningar med till synes likartade pedagogiska 

förutsättningar. Vad gäller de av länsstyrelserna angivna målgrupper för 

förmedlingen är man mer samstämmig. Målgrupperna definieras oftast som en 

obestämd men intresserad allmänhet och i de mer specifika formuleringarna 
lyfts barn/unga eller skolan fram som en homogen målgrupp. På senare år kan 
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vi dock se en vilja till att bredda definitionen av målgrupper. Till exempel 

specificerar Länsstyrelsen i Västra Götalands län i förfrågningsunderlaget 

allmänheten genom att nämna fler intressegrupper: skolor, hembygds-

föreningen, fornminnesföreningen, kyrkan, samhällsföreningar, lokalhistorisk 

intresserad allmänhet, lokalmedia och kulturförvaltningen på kommunen. 

Länsstyrelsen i Stockholms län efterfrågar en redovisning av identifierade 

intressegrupper och Länsstyrelsen i Uppsala län efterfrågar förslag på 

förmedlingsinsatser som riktar sig till grupper som vanligtvis inte kommer i 

kontakt med arkeologi. 

I de flesta fall svarar undersökarnas förmedlingsplaner väl mot 

förfrågningsunderlagen. För det mesta följer förmedlingsplanerna den 

standardiserade formen av förmedling som under flera år har utvecklats inom 

uppdragsarkeologin. Den inbegriper bland annat information via sociala medier 

och trycksaker, visningar av plats och fynd, föredrag, kontakt med massmedia, 

populärvetenskapliga publikationer samt skolprogram. Framförallt vid 

undersökningarna av Nya Lödöse och Slussen, där tillgängligheten till 

undersökningsytorna för besökare var begränsad eller obefintlig, gjordes stora 

satsningar på digital kunskapsproduktion och kommunikation för att göra 

arkeologin tillgänglig för allmänheten. Därtill förekommer även täta 

samarbeten med museer för att utöka tillgängligheten av såväl den arkeologiska 

processen som resultaten genom olika former av utställningar. 

De olika insatserna beskrivs i undersökningsplanerna vanligtvis i generella 

termer. Oftast redovisas formerna för förmedling, mer sällan redogörs för 

innehållet, vad som skall förmedlas och varför. Avrapporteringen av 

förmedlingsinsatserna, exempelvis i de tekniska rapporterna, tenderar också att 

skildra hur förmedlingsinsatserna har utförts snarare än dess syfte och innehåll, 

även om undantag förekommer.  

Skolprogram på stadsarkeologiska undersökningar 

Samtliga undersökare har tagit fasta på skolan som målgrupp och har upprättat 

någon form av skolprogram. I de flesta fall har skolprogrammen tagits fram i 

samarbete med lokala/regionala museipedagoger. I huvudsak har man inom 

samtliga projekt i första hand vänt sig till låg- och mellanstadiet. Endast i 

undantagsfall har andra skolformer eller utbildningsnivåer tagit del av 

skolprogrammen. 

Utifrån graden av djupinlärning som de olika skolprogrammen uppvisar har 

jag identifierat tre olika tillvägagångsätt för förmedling riktad till skolan: 

”flerstegsskolprogram”, ”förenklade skolprogram” samt ”skolvisningar” (se 

tabell 3).  
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Projekt Flerstegsskolprogram Förenklade skolprogram Skolvisningar 

1.Åkroken  X  

2.Gesällen X  X 

3.Växjö X   

4.Fältskären   X 

5.Nya Lödöse X X  

6.Slussen  X  

7.Traktören  X  

Tabell 3. Tabell över huvudsakliga former av skolprogram inom respektive projekt. 

Flerstegsskolprogrammen 

Flerstegsskolprogrammen visar tydliga paralleller till tidiga kulturmiljö-

pedagogiska program inom uppdragsarkeologin, som till exempel E22-

projektet och Citytunnelprojektet (Angelin-Holmén 2001; Persson & Richardt 

2004). Framförallt när det gäller flerstegsskolprogrammen för Gesällen och 

Växjö kan vi se en kontinuitet från E22-projektets arbetssätt och upplägg (se 

kapitel 3). Vad som generellt kännetecknar flerstegsskolprogrammen är att 

olika pedagogiska aktiviteter förläggs till flera tillfällen och att aktiviteterna 

syftar till en djupinlärning.  

Nya Lödöseprojektet genomförde också flerstegsskolprogram men utgick 

från andra varianter. Dels utgick flerstegsporgrammen i Nya Lödöse från 

kulturmiljöpedagogiken på Bohusläns museum och dels tog projektet fram en 

ny variant som syftade till att engagera skolelever ute i regionen. Projektet valde 

att åka ut till skolor som inte hade samma möjlighet att besöka 

undersökningsplatsen och presenterade de arkeologiska resultaten med hjälp av 

bilder och föremål. Projektets pedagoger gjorde därefter återbesök på skolorna 

för att få återkoppling inför en kommande vandringsutställning, som är tänkt att 

turnera på flera platser i regionen. 

Förenklade skolprogram 

Förenklade skolprogram utgår till viss del från samma principer som 

flerstegsskolprogrammen men istället för flera dagar är aktiviteterna begränsade 

till ett tillfälle. I detta ingår förutom visning av platsen även någon form av 
aktivitet, exempelvis utgrävningsverksamhet, stadsvandring eller workshop. 
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Förenklade skolprogram förekom i undersökningarna av Åkroken, Nya Lödöse, 

Slussen och Traktören.  

Skolvisningar 

Skolvisningar, utan ytterligare aktiviteter, förekom i princip inom samtliga 

stadsarkeologiska undersökningar i min studie, men det var endast vid 

undersökningen av Fältskären som det erbjöds som enda alternativ. Formen 

kännetecknas av en enkelriktad kommunikationsform (i motsats till dialog och 

delaktighet). I de fall det förekommer dialog är dialogen begränsat till frågor 

och svar. Fokus för den här typen av skolprogram ligger ofta på att visa platsen 

och berätta om den arkeologiska processen. Visningarna genomförs oftast av 

fältarkeologerna själva. 
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7. Skolprogrammens form och innehåll 

I detta kapitel fortsätter jag analysera hur förmedlingspraktiker ser ut vid de 

stadsarkeologiska undersökningar jag studerat. Detta görs först genom en 

djupanalys av de olika former av skolprogram som utkristalliserades i kapitel 6. 

Därefter undersöker jag förmedlingspraktiker riktade till skolan utifrån 

förmedlarnas perspektiv, det vill säga arkeologer och pedagoger. Syftet är att 

åskådliggöra innehållet i skolprogrammen. 

Olika former av skolprogram 

Som diskuterats i tidigare avsnitt har utvecklingen gått mot att 

uppdragsarkeologin skall verka enligt de nationella målen för kulturmiljövård, 

varför såväl riktlinjer för uppdragsarkeologin som länsstyrelsernas 

förfrågningsunderlag i högre grad än tidigare förespråkar förmedling av de 

arkeologiska resultaten. Idag efterfrågas förmedling närmast rutinmässigt i 

samband med större arkeologiska undersökningar. 

Då länsstyrelsen efterfrågar förmedling i samband med 

uppdragsarkeologiska projekt pekas oftast den intresserade allmänheten och 

skolan ut som målgrupper. Skolan överlag ses som en självklar grupp att bjuda 

in då de arkeologiska resultaten anses bidra till den allmänna 

kunskapsuppbyggnaden och därför vara av intresse för undervisningen i skolan. 

Skolan består dessutom av barn och unga med skilda bakgrunder som utanför 

skolan kanske inte skulle få kontakt med arkeologi. 

Det svenska skolväsendet sträcker sig från förskola till vuxenutbildningar. 

Spännvidden vittnar om att skolan består av olika åldersgrupper och 

utbildningsnivåer men också att den innefattar grupper med olika behov 

(Skolverket u.å.). Länsstyrelserna pekar emellertid inte ut någon särskild 

utbildningsnivå för förmedlingen riktad till skolan. Trots att spännvidden inom 

den svenska skolan är stor, formulerar sig länsstyrelserna i sina 

förfrågningsunderlag som om skolan utgör en homogen målgrupp. 

Min studie visar att det främst är grundskolans låg- och mellanstadium som 

har tagit del av skolprogrammen inom de aktuella stadsarkeologiska 

undersökningarna. Andra utbildningsnivåer eller skolformer har också tagit del 

av skolprogrammen men i betydligt mindre omfattning. En förklaring skulle 

kunna vara att många gånger är inbjudningarna till skolan uttryckligen 

formulerade på ett sätt som riktar sig till låg- och mellanstadiet. Inbjudan till 

skolan tar ofta avstamp i det förflutna, den lokala historien, eller perioden för 

den aktuella undersökningen (se kapitel 6). Som nämnts tidigare i kapitel 5 är 

det främst i läroplanen för låg- och mellanstadiet som lokalhistoria och äldre 

tidsperioder tas upp. Konsekvensen blir att det främst är årskurser från låg- och 
mellanstadiet som lockas till skolprogrammen inom uppdragsarkeologin. 
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Skolprogrammen inom de stadsarkeologiska undersökningarna som ingår i 

denna studie har många gemensamma nämnare, samtidigt förekommer 

skillnader i utformning och innehåll. I föregående kapitel identifierade jag tre 

olika former av skolprogram: ”flerstegsskolprogram”, ”förenklade 

skolprogram” samt ”skolvisningar”. I detta kapitel analyseras de olika formerna 

av skolprogram mer utförligt. Analysen bygger vidare på de resultat som 

framkommit i föregående kapitel. 

Flerstegsskolprogram 

Flerstegsskolprogrammen syftar till djupinlärning om det förflutna och om 

arkeologi, men även till att erbjuda skolelever verktyg för att skapa förståelse 

om hur man vet vad man vet, vad som ligger till grund för berättelserna om det 

förflutna och verktyg för att reflektera över dåtid, nutid och framtid. 

Generellt inbegriper programmen besök av pedagog på skolan, platsvisning 

av den arkeologiska undersökningen av grävande fältarkeolog, i vissa fall någon 

form av utgrävningsverksamhet och återkoppling, antingen genom återbesök av 

pedagog på skolan, tidsresa, elevarbete eller utställning. Målet är inte enbart att 

förmedla arkeologiska resultat och tolkningar utan även att genom aktivt 

deltagande erbjuda möjligheten att ta del av den kunskapsalstrande arkeologiska 

processen, samskapande av den egna historien samt reflektion kring dåtid, nutid 

och framtid. 

I flerstegsskolprogrammen finns ett erfarenhetsbaserat lärandeperspektiv. 

Ett exempel är Kalmar läns museum som arbetar med upplevelsebaserat lärande 

genom delaktighet i arkeologiska undersökningar samt ”tidsresemetodik” för en 

annorlunda upplevelse av det förflutna. 

Upplägget med program i fler steg är inte unikt för uppdragsarkeologin utan 

känns igen från många av de kulturmiljöpedagogiska programmen som 

återfinns på museer runt om i landet (Högberg 2014). Det som är unikt är att 

verksamheten förläggs i anslutning till en pågående arkeologisk undersökning 

och att fokus läggs på den arkeologiska platsen, processen och 

kunskapsuppbyggnaden. 

Programmen genomförs många gånger av arkeologer verksamma som 

museipedagoger på lokala eller regionala museer, i samarbete med 

fältarkeologer på den aktuella undersökningen. Fältarkeologerna har ofta en 

biroll i dessa sammanhang, där de bistår pedagogerna med information om den 

arkeologiska processen, grävningens gång och resultat samt i de flesta fall 

ansvarar för visningarna av platsen. Övriga moment i skolprogrammen planeras 

och genomförs i huvudsak av pedagoger. En anledning är att i samband med 

upprättande av undersökningsplaner tas förmedlingsplanen fram mer som ett 

sidoprojekt till det arkeologiska projektet och inte som en integrerad del. 

Konsekvenser blir att arkeologerna kommer in i förmedlingsarbetet i ett sent 

skede och ofta vid sidan av. 



103 

Utifrån arkeologins nära förbindelse med historieämnet har det även varit en 

naturlig utgångspunkt inför planeringen av skolprogrammen att utgå från 

historieämnets kursplan i läroplanen för grundskolan: 

 

Man jobbar alltid målgruppsanpassat. När det gäller 
skolelever[...]och då är det skolplanen som ska uppfyllas. Ingen skola 
gör någonting liksom eller går på en visning om det inte är en massa 
mål de kan uppfylla med det. All museipedagogik i museivärlden är 
knuten till skolans mål. [...] Det är förstås ämneskunskapen i historia, 
beroende på vilken tidsålder som grävningen passar för. När det 
gäller Gesällen så jobbade vi med de äldre 4–5 väldigt mycket med 

källkritik för det jobbar de med då.  Första mötet jag hade med skolan 
så frågade jag ju vilka specifika mål och vad jag skulle kunna jobba 
med.  (Pedagog 1). 

 

Det är inom flerstegsskolprogrammen vi främst kan se kopplingarna till 

läroplanen och att skolprogrammen är riktade till låg- och mellanstadiet. 

Förmedlingen har i många fall tagit sin utgångspunkt i perioden som 

undersökningen har berört och överensstämmer med läroplanen och att man 

därför också har valt att rikta in sig på de årskurser som utifrån läroplanen berör 

den aktuella perioden. Flerstegsskolprogrammen utgår också i flera fall från 

redan utarbetade kulturmiljöpedagogiska eller museipedagogiska program. 

Museipedagoger har genom sin långa erfarenhet av samarbeten med skolan 

anpassat sina verksamhetsmål till skolans mål. Till exempel kan man finna 

kopplingar mellan flerstegsskolprogrammens upplägg och innehåll å ena sidan 

och syftesformuleringarna för historieämnet för grundskolan å den andra sidan 

(Skolverket 2011:172, 2018): 

 

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och 
bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det 
förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och 
människors berättelser. Eleverna ska genom undervisningen även ges 
förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och 

värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap. 
Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar förståelse 
för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor 
och värderingar. 

 

Aktiviteterna inom flerstegsskolprogrammen syftar till ett lärande genom 

dialog, delaktighet eller samskapande samt till att skapa förståelse för 

arkeologiskt källmaterial som källa till kunskap och förståelse för vad som 

ligger till grund för berättelserna om det förflutna, om förhållandet mellan dåtid 

och nutid. Flerstegsskolprogrammens ambitioner handlar inte enbart om att 
möta skolans mål utan ligger även i linje med de nationella målen för 
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kulturmiljöarbetet. De mål som identifieras i flerstegsskolprogrammen känns 

till exempel igen i punkt 2 och 3 i de nationella målen för kulturmiljöarbetet: 

”Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta 

ansvar för kulturmiljön” samt ”Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som 

gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser”. 

Även om man kan finna gemensamma nämnare för flerstegs-

skolprogrammen från de olika undersökningarna kan man även finna skillnader 

i uppläggen. Vid undersökningarna av Gesällen och i Växjö ville man erbjuda 

en så verklighetsnära upplevelse av arkeologi som möjligt genom att bjuda in 

skolelever att själva prova på att gräva och att aktiviteterna skulle fungera som 

komplement för undervisningen i skolan: 

 

[...] det som jag ville var, det de skulle få med sig, det var ju dels det 
här lite rena kunskapen att, som man kanske inte får i skolboken och 
som inte lärarna kan förmedla. Alltså det rent, hur känns det att 
gräva, vad är ett arkeologiskt fynd. Alltså de flesta har ju liksom den 
här idén om skattletning och att det är föremål man gräver upp och 
inte skräp. Och hur man liksom kan resonera om det, om det t.ex. 
kommer jättemycket […] slagg eller spik eller sån där massmaterial 
och skräp. Ja, hur kan det bli kunskap, hur kan det säga någonting 
om den här platsen och så. Och då kände jag att det enda sättet att få 
med sig den kunskapen är ju att få komma ut och få testa själv. Se på 

riktiga arkeologiska föremål och göra lite en egen tolkning. [...] Och 
sen så klart, se situationen, men en undersökning är ju liksom lite 
spännande. Det är ju ändå en plats som de flesta av dem åker förbi, 
åtminstone en gång i veckan. [...] ja men på den där platsen liksom, 
ja men hur funkade det med arkeologi, ja men just det de skulle bygga 
nåt och så där. [...] Ja nu fick de med sig den kontexten, liksom. 
(Pedagog 2). 

 

Flerstegsskolprogrammet i Nya Lödöse hade ett annat upplägg. Tillsammans 

med Västarvet planerades en vandringsutställning inom ramen för Västarvets 

pedagogiska program ”utställningen kommer” som är tänkt att åka runt i 

regionen och presentera den arkeologiska undersökningen. Satsningen på 

”utställningen kommer” är en pedagogisk verksamhet som bygger på 

samverkan och strävar efter en lokal anpassning av olika utställningar i dialog 

med regionens kommuner och skolor (Västarvet. u.å.b). Barns och ungas 

delaktighet i verksamheten anses vara en viktig utgångspunkt. Utställningarna 

utformas för att passa kommunernas bibliotek och andra utställningslokaler. 

Inför den planerade utställningen om Nya Lödöse hade man valt att inkludera 

utvalda skolklasser att komma med önskemål om utställningens innehåll: 

 

Sen när vi har jobbat regionalt så har vi haft en annan tanke. För att 
de har ju haft ett speciellt syfte att hjälpa oss med en utställning då. 
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Då har vi också förberett. Kontakt har skett med lärare om de är 
intresserade och ville ha dit oss och då har det varit önskemål då, vi 
ser gärna ni förbereder innan, har lite frågor och jättebra ni jobbar 
med den här tidsperioden och så och det har ju fungerat med olika 
resultat. En del har jobbat intensivt med det och andra har mera sett 
det som ett roligt besök och avbrott i ordinarie undervisning. 
(Pedagog 3). 

 

Särskilda workshops arrangerades för dessa utvalda skolor, där upplägget 

utgick från att arkeologer eller pedagoger åkte ut i skolorna. Medeltiden i Nya 

Lödöse presenterades genom en 3D-animation och den arkeologiska 

undersökningen presenterades genom bilder i en PowerPoint-presentation. Som 

komplement hade arkeologerna och pedagogerna med sig laminerade bilder och 

fyndlådor med framförallt keramik, djurben och diverse järnföremål. Avsikten 

var att workshopen skulle stimulera till elevers visuella och taktila lärande om 

arkeologi. Genom att eleverna fick förbereda sig med frågor fanns det större 

utrymme för dialog. Pedagogerna återkopplade sedan genom återbesök för 

insamling av ytterligare underlag till vandringsutställningen. Syftet var att 

skapa en inriktning på utställningen som matchade skolans behov. 

Flerstegsskolprogram för skolan förutsätter förutom ett nära samarbete 

mellan pedagoger och arkeologer även ett nära samarbete med skolan. Skolan 

måste vara villig att avsätta tid för att skolprogrammen skall vara genomförbara. 

Här kan skolans möjligheter eller engagemang variera. 

I Växjö valde man att arbeta med flerstegsskolprogram för att 

tillvägagångssättet upplevdes kvalitativt och skapade de bästa förutsättningarna 

för förståelse för såväl det förflutna som arkeologi och historia som vetenskaper 

(Balić et al. 2015:113f.): 

 

I det här projektet valde vi att jobba med 16 klasser som träffades vid 
tre tillfällen, istället för att jobba med fler klasser vid färre tillfällen. 
Trots att fler elever då hade fått chans att ta del av undersökningen, 
bedömde vi möjligheterna till inlärning, förståelse och bestående 
intryck var större om man arbetade kvalitativt istället för kvantitativt. 

Syftet med skolverksamheten var ju inte enbart att göra ’en rolig dag’ 
för eleverna, utan att de skulle få förståelse för både av det medeltida 
Växjö och för arkeologi och historia som vetenskaper. 

Förenklade skolprogram 

Inför upprättandet av förmedlingsprogram kan valet stå mellan kvalitativa 

flerstegsskolprogram för en fördjupad kunskapsinlärning eller kvantitativa och 

förenklade skolprogram för ökat tillgängliggörande till fler skolor. De 

överväganden och val som görs hänger samman med dels förutsättningen för 

själva undersökningen, dels de prioriteringar och mål som sätts upp för 
aktiviteterna. Målet med förmedlingen kan till exempel utgå från en 
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demokratisk tanke om tillgänglighet för alla, att så många skolor som möjligt 

ska kunna ta del av förmedlingen. Genom förenklade skolprogram kan tid 

avsättas för fler skolor: 

 

[...] sen så det här demokratiska, tillgänglighet till alla, fler skall få 
ta del av det. Så då var det mera ja men ok, alla ska få tillgång till det 
och då blev det mera light variant. [...] (Pedagog 3). 

 

De förenklade skolprogrammen utgår många gånger från samma principer som 

flerstegsskolprogrammen men utgörs av färre moment förlagda till endast en 

dag. Det finns en variation i upplägget som till viss del kan förklaras med de 

olika undersökningarnas skilda förutsättningar. Till exempel påminner 

aktiviteterna i Nya Lödöseprojektet under 2016 och aktiviteterna i 

Slussenprojektet om varandra. Båda projekten föregår omfattande 

stadsomvandlingar och båda undersökningarna äger rum i områden med många 

trafikanter men som måste spärras av för allmänheten på grund av säkerhetsskäl 

då undersökningar pågår parallellt med att byggföretag utför sina arbeten inom 

samma område. Av olika skäl har det inte varit möjligt för skolorna att besöka 

undersökningsplatserna i Nya Lödöse eller Slussen. Istället har man valt andra 

lösningar för tillgängliggörande av kunskapen, genom stadsvandringar i 

omkringliggande områden i kombination med taktila aktiviteter med fynd. 

Uppläggen skilde sig åt till exempel genom att i Slussen genomfördes hela 

programmen av museipedagoger som inte deltog i fältarbete. I Nya Lödöse tog 

man hjälp av en museipedagog men inkluderade också fältarkeologer, 

föremålsansvariga och osteologer i skolprogrammen. 

Stadsvandringarna vid Slussen och Nya Lödöse syftade till att visa platsen 

som befann sig i omvandling. Genom att påvisa platsens historia i relation till 

vad som sker på platsen i nuet syftade aktiviteterna till att koppla dåtid med 

nutid och framtid. Aktiviteterna möjliggjorde för eleverna att skapa anknytning 

till platsen och platsens historia. Den tillhörande workshopen syftade till att 

berätta om den arkeologiska processen och visa vilken kunskap som kan 

utvinnas utifrån de olika källmaterialen. När det gäller Nya Lödöse lades fokus 

på mötet mellan elever och de olika kompetenserna som är med i processen om 

att ta fram kunskap. Stor vikt lades också på att visualisera och levandegöra den 

arkeologiska kunskapen genom bilder och fynd. Möjligheten till dialog har varit 

central liksom fokus på att skapa reflektion kring det förflutna och vad vi kan 

veta om det. Viktiga ingångar till dialogen var de taktila momenten, det vill säga 

möjligheten att få känna på riktiga föremål. 

I projekt som pågår så pass länge som Nya Lödöse och Slussen finns 

möjligheter att prova och utveckla skolprogrammen. I Nya Lödöse varierade 

förmedlingens förutsättningar mellan de olika säsongerna. År 2015 fanns 

exempelvis möjligheter för skolan att besöka själva undersökningsplatsen och 

titta på bebyggelselämningarna, vilket inte var möjligt under senare år. Under 
2015 låg därför fokus till stora delar på själva undersökningsplatsen. Senare år 
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erbjöd man istället en stadsvandring med tillhörande workshop. Man hade även 

uppmärksammat ”handens pedagogik”, en taktil metodik där man i workshopen 

tog avstamp i föremål som eleverna kunde få känna på. Även Slussenprojektet 

löper över flera år, varför man har för avsikt att utveckla och anpassa 

skolprogrammen i takt med att förutsättningarna och kunskapsbilden förändras 

till följd av nya arkeologiska resultat. Detta är förstås inte möjligt på 

undersökningar som bara pågår under en säsong. 

I samband med undersökningarna vid Åkroken i Nyköping valde man ett 

annat tillvägagångssätt. Här kunde eleverna besöka grävningen och erbjöds 

prova-på grävning. På grund av förhöjda halter av miljögifter i marken kunde 

dock inte eleverna gräva inom det arkeologiska undersökningsområdet. De fick 

istället prova på att gräva i en preparerad yta med ditfraktade jordmassor och 

nedgrävda utrangerade fynd. Syftet var att eleverna skulle gräva fram saker som 

de sedan kunde samtala kring. Det blev tydligt att graden av delaktighet inte är 

den samma som när elever får vara med och gräva på riktigt. Eleverna är inte 

på samma sätt delaktiga i att ta fram ny kunskap tillsammans med arkeologerna. 

Istället syftar aktiviteterna till att genom upplevelse åskådliggöra den 

arkeologiska undersökningsprocessen och därigenom öppna upp för dialog. Å 

andra sidan ägde aktiviteterna rum i direkt anslutning till den pågående 

arkeologiska undersökningen vilket möjliggjorde för eleverna att på nära håll 

följa en riktig arkeologisk undersökning. 

I planeringsstadiet för undersökningarna av Traktören i Enköping upplevde 

man ganska tidigt att det inte var möjligt att erbjuda praktiska aktiviteter. Istället 

valde man en annan väg. I beställningsuppdraget ingick det att bjuda in till ”en 

öppen diskussion om vattnets betydelse för hälsan då och nu”, en inriktning som 

saknade tydlig koppling till de förväntade lämningarna. Uppdraget löstes 

genom att förlägga förmedlingen riktad till skolorna till en stadsvandring i 

undersökningsområdets närhet, med fokus på att kommunicera kunskapen om 

stadens medeltida levnadsförhållanden och vad man vet om staden. Vid 

stadsvandringen gjordes kopplingar till det av länsstyrelsen valda temat genom 

att platserna för stadens vattenkälla, badhus och hospital pekades ut. 

Stadsvandringen var pedagogiskt upplagd och hade ett rikligt och målande 

innehåll. Den avslutades med en kort visning av undersökningsplatsen för att 

göra en koppling till den pågående kunskapsuppbyggnaden om det förflutna. 

Den arkeologiska processen och undersökningsplatsen hade här en mer 

underordnad roll än till exempel på undersökningarna Åkroken eller Nya 

Lödöse. Platsen, undersökningen och källmaterialet som pedagogiskt verktyg 

nyttjades i begränsad omfattning. 

De förenklade skolprogrammen utgår precis som flerstegsskolprogrammen 

från någon form av musei- eller kulturmiljöpedagogik med ett 

lärandeperspektiv som syftar till att på något sätt möta skolans mål i läroplanen. 

I dessa program har även museipedagoger varit mer eller mindre involverade i 

planeringen och genomförandet. Det är tydligt att de förenklade 
skolprogrammen i hög grad vänder sig till låg- och mellanstadiet med 
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utgångspunkt i samma mål för historieämnet i läroplanen som 

flerstegsskolprogrammen. Dessa ligger också i linje med de nationella målen 

för kulturmiljöarbetet, dock inte med samma fördjupning. 

Skolvisningar 

Förmedling för skolan som kännetecknas av en enkelriktad 

kommunikationsform (i motsats till dialog och delaktighet) har förekommit mer 

eller mindre på samtliga stadsarkeologiska undersökningar i min studie. Med 

en enkelriktad kommunikationsform menas här när en avsändare överför ett 

budskap till en mottagare på ett sätt där interaktion mellan avsändare och 

mottagare är begränsad. I de fall där en interaktion genom samtal förekommer 

är den oftast begränsad till frågor och svar. Den här typen av 

kommunikationsform förekommer antingen som en del av skolprogrammen 

eller som det enda alternativet i form av skolvisning, vilket var fallet vid 

undersökningarna av Fältskären i Enköping. De enkelriktade 

förmedlingsformerna har under 2000-talet kritiserats för formens begränsade 

möjligheter att interagera med publiken och ta tillvara publikens intresse för 

arkeologi (Karlsson & Nilsson 2001; Svanberg & Wahlgren 2007). Anna 

Arnberg och Göran Gruber (2013:39) förklarar att de mer enkelriktade 

kommunikationsformerna förekommer inom uppdragsarkeologin för att det i 

vissa fall, för den enskilda uppdragsarkeologen i en fältsituation, kan vara svårt 

eller inte alls önskvärt att bryta sig ur den här typen av förmedlingspraktik, inte 

minst då uppdragsarkeologen pressas av såväl arkeologins ekonomiska ramar 

som föreställningar om yrkesgruppens folkbildande roll. 

I samband med skolvisningar av undersökningsplatsen är det vanligt att 

tonvikten läggs på att förklara vad det är man ser på utgrävningsytan och vad 

som är arkeologens arbete. I den här typen av visningssituation tar arkeologerna 

utgångspunkt i varför man gräver och vad man hittills vet om platsen. Man 

berättar också hur man metodiskt går tillväga vid en arkeologisk undersökning 

och presenterar resultaten genom att förevisa lämningar och föremål. Det finns 

också en ambition att synliggöra människor från det förflutna antingen utifrån 

enskilda lämningar eller genom berättelser om hur det kan ha varit: 

 

Vi har en agenda, kan man säga. Vi vill visa våran grävning, vill tala 
om vad vi har hittat. Jag tänker jag vet väldigt mycket mera om den 
här platsen och jag vet väldigt mycket mer om arkeologi än de som 
kommer dit, oavsett om de är barn eller vuxna. Men det är så klart 
jätteviktigt att lyssna av, det är alltid öppet för frågor. [...] men 
framförallt barna är vana att bli pratade till, känns det som. Även om 
det är stor skillnad i skolan nuförtiden [...] men de är ändå sådär, de 
är en grupp, de är vana att nu ska det komma nån att tala om hur det 
är.  Jag kan tycka när man har 40 minuter, om alla barn ska ställa 
varsin fråga, då har man bara 10 min kvar. Så man får vara lite strikt 
i det. [...] Om man har [...] man hade kunnat träffats innan och att 
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man skulle träffat de där ute och en gång till igen, då har man 
chansen att göra, det där att man har en kommunikation på ett annat 
sätt. Men så länge det rör sig om traditionella visningar, då är den 
biten [dialog, delaktighet och samskapande, egen anm.] svår tycker 
jag. Det finns inte utrymme för det, det finns inte, jag kan i alla fall 
inte komma på nån bra form. Om jag inte ska prata om platsen vi är 
på, om jag inte ska beskriva hur det är, vad vi har hittat där, då finns 
det inget syfte de kommer dit. Vi skulle kunna ses vart som helst. På 
bibblan eller så. Det finns en poäng med att vi är ute på platsen där 
vi gräver och just i morse hittade vi det här liksom. Så det är på nåt 
sätt platsen blir huvudpersonen. (Arkeolog 6). 

 

Medan flerstegsskolprogrammen och de förenklade skolprogrammen utgår från 

uppställda mål om en ambition om ökad dialog, delaktighet eller till och med 

samskapande, går den här typen av förmedlingspraktiker tillbaka till enkelriktad 

kommunikation: 

 

Jag tycker inte man kan säga att komma på visning är delaktighet, då 
är man mottagare av en arkeologisk utgrävning. (Pedagog 3). 

 

En dialog anses generellt bygga på att det framförs argument som kan brytas 

mot varandra. Det räcker inte med att visa fram ett spår av det förflutna och 

sedan fråga någon: ”Vad tycker du?” Ett sådant förhållningssätt skulle de flesta 

avvisa som inbjudan till dialog (Petersson 2005:84). Därmed inte sagt att 

skolelever inte får komma med frågor och egna inspel. Frågan är snarare vad 

som menas med dialog. 

Med utgångspunkt i 2000-talets ambition om en inkluderande 

kulturmiljövård har den enkelriktade kommunikationen kommit att ifrågasättas. 

Istället förespråkas samverkan i kulturmiljöarbetet (Karlsson & Nilsson 

2001:29ff; Petersson 2005:78; Svanberg och Wahlgren 2007:11f.). Ändå kan vi 

se att det är svårt att frigöra sig helt från den enkelriktade kommunikationen. I 

vissa situationer kan det stå mellan denna kommunikationsform eller ingen 

förmedling alls. Det viktiga är att vara medveten om att denna 

kommunikationsform i huvudsak ämnar till en ytinlärning snarare än en 

djupinlärning som inbegriper användning av flera sinnen för lärande. Några av 

de lärare som deltog i Nya Lödöses förenklade skolprogram kommenterade att 

enkelriktad kommunikation inte behöver vara negativt: 

 

Om man berättar levande. Berättande har varit en väldig stor del, 
alltså som lärare tycker jag […] det är en väldig bra väg att nå in till 
elever. Man kan inte alltid ha grupparbeten eller leta din väg fram 
till, eller så. Utan jag tycker berättandet är en jätteviktig del för att 
få en bas först då. (Lärare 4, åk 5). 

 



110 

En enkelriktad kommunikation behöver således inte vara negativ. Det handlar 

snarare om vad man väljer att kommunicera, det vill säga innehållet. En 

enkelriktad kommunikation kan syfta till att förmedla en kunskapsbas som 

fungerar som ett komplement till annan kunskapsöverföring.  

Precis som man kan identifiera olika trender kring kunskapssyn och 

kunskapsöverföring inom kulturmiljövården kan man identifiera olika trender 

inom skolans värld: 

 

Under 90-talet det skulle inte vara en lärare, det skulle vara en guide, 
en coach som hjälpte alla att komma fram till svaret själva. Det är 
sånt som har gått i mode i pedagogiken. Nu är det tillbaka lite med 

katederundervisning, typ, det är inte alla som säger så men det går åt 
det hållet. Man kan ha workshops, ni får titta på de här sakerna och 
ni själva får försöka komma fram till vad det har varit. Men har man 
någonting att förmedla, nu ska vi berätta någonting, självfallet ska 
man göra det utan att säga…nä nu ska vi bli avbrutna hela tiden. Det 
har ingenting med att eleverna inte ska få komma med inputs, frågor 
tankar, utan med vilken metod man gör det med. Elever kan inte hålla 
fokus, den röda tråden om de avbryts hela tiden. Man får säga så: 
behåll alla frågor, tänk på dem och så tar man de sen.  Men självfallet 
få chansen att ställa frågor. Bra att få prova på att testa själv med 
aktivitet. (Lärare 2, åk 2). 

 

Fler lärare har likt exemplet ovan lyft fram betydelsen av att i samband med 

enkelriktad kommunikation också lämna utrymme för elever att komma med 

egna tankar och frågor som ett led i lärandet. Förutom att stilla sin nyfikenhet 

är detta ett sätt för elever att också återkoppla och befästa vad de precis har lärt 

sig. Lärarna påtalade även betydelsen av att elever får tid att återkoppla till de 

bilder som visas upp i samband med en skolvisning. För att elever skall kunna 

hinna med att tänka färdigt kring en bild kan det vara bra att erbjuda möjlighet 

till att gå tillbaka och titta på bilderna igen, för att i lugn och ro kunna reflektera 

över vad de ser. 

Skolvisningar visar på begränsningar i djupinlärning, men man kan ändå 

skönja vissa ansatser till att ändå möta kulturmiljömålen. 

Skolprogrammens innehåll och mål 

Utifrån förmedlingsplanerna kan det vara svårt att tyda vilket innehåll 

förmedlingen kommer att fyllas med. Förmedlingsplanerna redogör oftast för 

hur de olika aktiviteterna kommer att utföras men i mindre utsträckning vad de 

är tänkta att innehålla. Som bäst belyses en eller flera övergripande teman 

knutna till den kulturhistoriska berättelsen som förmedlingen kommer att utgå 
ifrån. Utifrån alla de aspekter som en arkeologisk utgrävning erbjuder för 
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förmedling är det ofta upp till förmedlaren själv att fylla förmedlingen med 

innehåll. 

Som vi har sett i kapitel 6 har länsstyrelserna på senare år allt mer börjat att 

efterfråga en förmedling som utgår från de nationella målen för 

kulturmiljövården. I intervjuerna med museipedagogerna och arkeologerna 

ställdes frågor rörande vad man hade för idé om vad de nationella målen för 

kulturmiljövård syftar till och hur dessa hade tillämpats i skolprogrammen. 

Svaren var överlag vaga. Museipedagoger och arkeologer hade kunskaper om 

att de fanns men kunde generellt inte redogöra för dem. Ändå visar 

aktiviteternas upplägg att de till vissa delar ligger i linje med de nationella 

målen. Det tycks ändå finnas en samsyn i vad som bör ingå i begreppen dialog 

och delaktighet, liksom en samsyn i att frambringa förståelse för arkeologiska 

material som källa till kunskap. Det råder även en samsyn i ambitionen att 

förmedla ett källkritiskt förhållningsätt till vad man kan veta. Att innehållet i 

skolprogrammen skall utgå från den aktuella undersökningen anses också som 

självklart. 

I det följande kommer jag att redovisa intervjusvaren från pedagoger och 

arkeologer som berör innehållet i skolprogrammen. 

Pedagoger 

De flesta pedagoger som intervjuats i min studie har en bakgrund som 

fältarkeologer men har kommit att specialisera sig på förmedling och 

museipedagogik. Av intervjusvaren från både arkeologer och pedagoger har det 

framgått att det är ”platsen”, vad som sker på ”platsen” och arkeologin som är 

den självklara utgångspunkten i förmedlingen. Eftersom pedagoger inte är med 

och gräver själva har därmed kommunikationen med arkeologerna i fält varit av 

yttersta vikt: 

 

Det byggde helt och hållet på att projektledaren ställde upp och 
kontinuerligt gav mig information. Det var ju absolut en 
förutsättning. Jag hade så klart fritt tillträde att gå fråga folk, alltså 
man måste vara där i god tid och liksom, har det hänt något idag. Så 
jag tråkar ju folk genom att gå runt och fråga hela tiden men det 

gäller att det finns en förståelse för det i projektet, annars så funkar 
det inte. Och som sagt, diskussionerna med projektledaren var helt 
nödvändiga. (Pedagog 2). 

 

Att inte själv vara delaktig i den arkeologiska undersökningen kan upplevas 

olika av pedagogerna. I vissa fall kan det uppfattas som problematiskt, i 

synnerhet när målsättningen är att skapa förståelse för den arkeologiska 

processen som pågår just där och då: 

 
Jag var inte med och grävde och det gör det mycket svårare. Man blir 
inte lika uppfylld själv när man inte är med. Jag försökte gå dit så 
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ofta jag kunde. Det blir inte samma sak för att jag gjorde det här 
samtidigt som jag gjorde andra saker. [...] Det är viktigt att det är 
lite personligt, titta vad jag har grävt upp. Jag var mera en länk 
mellan arkeologi och barnen (Pedagog 1). 

 

I andra fall väljer man att fokusera på andra aspekter av förmedling: 

 
Jag har ju jobbat som grävande arkeolog och pratat om arkeologi 
samtidigt också. I det här fallet tycker jag inte att det gör så mycket. 
På ett sätt tycker jag att det är ju så här det är, ett sånt 
säkerhetspådrag, så att man inte kan gå ned överhuvudtaget i alla 

fall.  Så jag tror att vi kan fokusera mera på det pedagogiska och 
välja ut vad vi berättar om mera. (Pedagog 5). 

 

På de olika stadsarkeologiska undersökningarna har vi kunnat se olika 

utformningar av skolprogrammen och olika upplägg, beroende på de olika 

undersökningarnas skilda förutsättningar. Något som framgår tydligt i 

intervjuerna med pedagogerna är att de har ett lärandeperspektiv som 

målsättning för sina aktiviteter: 

 

Uppdraget för vår del är att alltid ha ett arbete för dem, en workshop, 
eller en uppgift som gör att de verkligen får jobba under tiden. [...] 

Framförallt att de kan skapa sin kunskap själva. -Va! det här kan jag. 
[...] (Pedagog 4). 

 

Museipedagoger är vana att planera sin verksamhet utifrån ett pedagogiskt 

upplägg. De är också vana att arbeta efter uppsatta mål. Även om 

utgångspunkten är platsen och arkeologin, lärandemålen i läroplanen, så 

varierar innehållet i förmedlingen: 

 

Vi hade ett tydligt syfte, både att eleverna skulle få förståelse och 
kunskap för hela den arkeologiska processen och få kunskap om sin 
lokala historia och sen vara med och påverka lite också. (Pedagog 1). 

 

Ambitionen kan även vara att genom att ta avstamp i samtal kring historiebruk 

bidra till fördjupat historiemedvetande genom att försöka skapa förståelse för 

vilka strukturer och processer som ligger till grund för berättelserna om det 

förflutna och hur dessa berättelser används i nuet men också förändras: 

 

[...] Och att ingenting är fast utan att historien ändras. Jag tänker att 
alla de här sakerna som vi samlade till stadsmuseet på 30-talet. För 
den Slussen, de sakerna förändras också i och med att man hittar nya 
saker. Det blir ju ett helt annat tänk kring de äldre grejerna också i 
relation till det nya. Och så är det nya människor som tittar på de nya 
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sakerna också. Det är också spännande. Och jobba just kring 
historiebruk då. Varför har vi inte berättat om den här platsen förut 
och vad vet vi som vi inte visste o.s.v. (Pedagog 5). 

Arkeologer 

Vem eller vilka som skall ansvara för förmedling inom uppdragsarkeologin 

råder det förstås olika uppfattningar om. Skall det vara arkeologer, pedagoger 

eller kommunikatörer? Under 1990-talet fanns det arkeologer som framhöll att 

lärare eller journalister skulle vara bättre lämpade som förmedlare av arkeologi 

och att arkeologens uppgift borde vara att vara sakkunnig rådgivare (Näsman 

1990). Detta är en uppfattning som har kommit att förändras i takt med att 

uppdragsarkeologin kommit att arbeta allt mer målmedvetet med förmedling. 

Idag kan det till och med uppfattas som en nackdel att det inte är fältarkeologer 

som förmedlar, att det finns begränsningar med förmedlingen om förmedlaren 

inte själv är delaktig i den arkeologiska processen: 

 

Man är lite främjad från det [det publika mötet, egen anm.]. Där finns 
en begränsning, en nackdel. [...] Och direktkontakten med arkeologin 
ja, med fynden som görs, även om vi försöker förmedla det och den 
informationen till pedagogerna, så blir det ett filter. Det blir lite 
granna, det kan riskera, det behöver absolut inte bli så, men det kan 
bli lite som viskningsleken liksom, jag säger någonting till dig du 

säger någonting till någon annan och sen så kommer det tillbaka men 
aha så här var inte storyn från början. Den risken finns ju i ett sånt 
här förhållande. (Arkeolog 7). 

 

Det är inte bara arkeologer som upplever att det är en fördel att arkeologer som 

deltar i fältarbetet också deltar i förmedlingsarbetet. Även pedagoger tycker att 

arkeologernas medverkan i skolprogrammen är viktig. Så här kommenterar en 

pedagog arkeologens roll: 

 

Egentligen var det inte tänkt att de [arkeologerna, egen anm.] skulle 
vara med, men nu blev det liksom det. [...] Men jag tyckte det var 

jätteviktigt att ’X’ kunde komma upp då och presentera sig och de fick 
fråga liksom, verkligen möta en arkeolog. Det tyckte jag kändes 
oerhört bra. (Pedagog 6). 

 

I framförallt projekten Fältskären och Nya Lödöse bestämdes det i ett tidigt 

skede att fältarkeologer skulle ha en aktiv roll i det publika arbetet. En anledning 

var att stort fokus lades på att förmedla förståelse för den arkeologiska 

processen. Arkeologer har därför varit delaktiga i såväl framställning av texter 

för hemsida och andra publikationer som föredrag och visningar för 

allmänheten och för skolan. Målet har varit att förmedla ett självupplevt inifrån 
perspektiv. Inom Nya Lödöseprojektet var det även viktigt att integrera 
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arkeologer i det publika arbetet, på samma sätt som man tar hjälp av annan 

expertis, såsom grafiska formgivare, fotografer, filmare, animatörer och inte 

minst pedagoger: 

 

[...] För att även om man har ett arkeologiskt språkbruk så ger 
sammanhanget, barnen och eleverna förstår att det här är en 
yrkesgrupp, sin terminologi och det kan vara viktigt att få höra det 
också. Och sen kan man kanske ge en inramning till det, till vad det 
är för tid och vad det är för någonting och så, med ett annat 
språkbruk och så. Men när det gäller den rent arkeologiska 
kunskapen som vi också vill förmedla i det här projektet, så inte bara 

1500-talets Nya Lödöse, utan processen, arkeologin och då måste 
man prata på det språket som vi gör. Men sen så har vi rena 
pedagoger som har jobbat [...] då är det ytterligare ett snäpp, ett steg 
ifrån själva utgrävningen och därför är det så att vi inom projektet 
vill att det skall vara arkeologer som förmedlar. [...] jag tror en 
samverkan med pedagoger och arkeologer är det ultimata, likväl att 
man samverkar kring framtagning av bilder, arkeolog tillsammans 
med en bildhanterare om det nu är foto, film eller dataanimeringar 
och tillsammans med någon som har den här blicken för, den 
pedagogiska blicken. (Pedagog 3). 

 

Oftast sätts ramarna för förmedling i samband med upprättandet av 

undersökningsplaner, innan den arkeologiska undersökningen kommer igång. 

För Nya Lödöse handlade det till exempel om utformningen av workshops och 

hur mycket tid som skulle avsättas, att det skulle ingå taktila moment samt att 

förmedlingen skulle ske i samarbete med pedagog. Detaljerna för innehållet 

planerades däremot i samband med undersökningens igångsättande. Medan 

arkeologerna i hög grad inriktade sig på förmedlingen kring den arkeologiska 

processen och förståelsen för arkeologiska material, inriktade sig pedagogen på 

berättelserna om platsen som binder samman dåtid med nutid. 

Arkeologer utgår normalt sett inte från lika tydliga pedagogiska ramar som 

pedagogerna gör. Istället utgår arkeologerna från vad som framgår i förmedling- 

eller kommunikationsplaner för den aktuella arkeologiska undersökningen, 

samt från egen sedan tidigare förvärvad erfarenhet. Varje arkeolog sätter sin 

egen prägel på innehållet i förmedlingen. Det är oftast fritt för arkeologerna att 

fylla förmedlingen med innehåll. När man frågar arkeologer inom ett och 

samma projekt, vad som är viktigt att förmedla, kan man få lika många svar som 

antalet arkeologer man frågar: 

 

Jag tycker nästan det är viktigast att förmedla den arkeologiska 
processen. Hur komplicerad den är, hur mycket som måste gå i detalj 
för att studera saker, för att kunna veta. Att man inte kan bara titta 
på en yta och säga det här är det här, utan man måste ha analyser 
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och tester och dokumentation av olika slag och för att komma fram 
till en tolkning. [...] Och givetvis ifrågasätta, eller skapa 
ifrågasättande i personer man möter, i workshopen och på 
visningarna. Men att få dem att tänka, men hur vet de det och hur 
kom de fram till den slutsatsen. Kan det här vara den enda tolkningen 
av det här föremålet för det ser ut som nåt annat? Att man skapar det 
där ifrågasättandet. (Arkeolog 2). 

 

Högst upp på agendan står att förmedla vad arkeologer gör och förmedla 

kunskap om den arkeologiska processen. Arkeologer är inte lika förtrogna som 

pedagogerna med didaktiska begrepp som historiebruk eller historiemedvetande 

men man kan ändå enligt intervjuerna skönja didaktiska mål med valet av 

innehåll: 

 

Eftersom de var ganska unga som var där så var det mycket att väcka 
intresse. Få dem att förstå vad, hur vi jobbar lite. Om de har en bild 
förut så har de mycket missuppfattningar kanske. Eller så har de 
ingen aning alls. Barnen kan ju få väldigt vilda fantasier i huvudet, 
nämen bara allmänt förklara vad en arkeolog gör och kanske förklara 
lite hur det kan ha varit. Allmänt förr i tiden och hur det var att vara 
barn i den här staden kanske. Hur det kan ha varit väldigt annorlunda 
och väldigt likt barn, barnen är sig lika. Förhållandena skiljer sig, 

sådär. Mest att kanske förstå att det inte är självklart hur saker alltid 
har varit. Att det kan vara annorlunda i framtiden. Och att sånt som 
vi gör nu, jag vet inte om det kanske är, jag lyckats förmedla, men det 
är sånt som jag har, tänker om det nu när vi pratar om det. Att vad 
som är vardag och normalt kan förändras över tid, från samtid till 
framtid. Hur kulturer vi har nu kan utvecklas, förändras. (Arkeolog 

3). 

 

Vid sidan av den arkeologiska processen lyfter många fram att de ser det som 

viktigt att väcka reflektion kring dåtid och nutid. För att belysa historiens 

mångfald och begrepp som källkritik kan därför viss tonvikt läggas på 

komplexiteten i berättelserna om det förflutna: 

 

Först och främst vad arkeologer gör och vad arkeologi är för något. 
För det är inte självklart alltid. Det andra är ju att genom historien 
och förhistorien är liksom, vad ska man säga, ingenting är en kultur. 
Det finns så många kulturer och influenser och nätverk från hela 
världen. Och just kulturmötena i vår kultur är väldigt viktigt att 
förmedla. Så att man inte tror att det här var så supersvenskt under 
stenåldern när inte Sverige fanns på stenåldern och såna saker. Det 
tycker jag är väldigt viktigt. [...] Jag brukar också påpeka att om vi 
har en tolkning just nu så brukar jag säga att det här kan ju komma 
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att omtolkas sen. Ju mer vi forskar och undersöker ju mer vet vi, så 
att även om det är sanning nu, för det är ju det för att vi utgår från 
fakta men det kan komma att ändras den tolkningen för att vi får mer 
information om en viss grej eller så. Det är också viktigt att påpeka. 
För alla kanske inte vet om det, att arkeologin är i ständig förändring, 
tolkningen i alla fall. (Arkeolog 1). 

 

En allmän uppfattning bland arkeologer är att det i skolans läromedel oftast 

finns brister rörande arkeologisk kunskap. Som redan diskuterats i kapitel 2 

lades grunden för kulturmiljöpedagogiken av arkeologer till följd av en reaktion 

mot hur förhistoria skildrades i skolböckerna (Westergren 1995a:58). I en 

rapport från 2005 framgår att situationen fortfarande är densamma (Carlie & 

Olsson 2005:45). Överlag uppvisar läromedlen stora brister i beskrivningarna 

av det arkeologiska ämnet. I rapporten lyfts även fram att läromedlen uppvisar 

brister i hänvisningar till vetenskapliga arbeten och källor till 

uppdragsarkeologin. När arkeologin presenteras som vetenskap ligger fokus på 

naturvetenskapliga metoder och de humanistiska vetenskaperna omnämns i 

mindre grad. Detta är en bild som många arkeologer kan relatera till från sin 

egen skoltid och som därför kan ha betydelse vad arkeologen själv väljer att 

lyfta fram: 

 

Många har kanske en bild av vad arkeologi är och så där innan de 

kommer. Jag tycker det är viktigt att försöka belysa vad vi jobbar med 
och varför det är viktigt och hur man kan använda arkeologi för, 
kanske inte för barn och så där, men hur man kan tänka kring 
arkeologi i större perspektiv. Att det inte är bara få upp fina saker 
eller bara gräva i jorden lite sådär. Och också försöka på den korta 
tiden man har, belysa lite olika sidor av hur dåtidens människor 
levde. Jag tycker det är viktigt för att få ha lite koll på och förstå 
levnadsförhållandena och olika aspekter av levnadsförhållanden. 
Och ha med sig det i sitt medvetande när man dels granskar händelser 
som händer idag och olika människors livsförhållanden. Och också 
inför framtiden tror jag att det är viktigt att man har kunskap om hur 

man tittar bakåt. Det är också ganska, jag vet inte om det är bättre 
nu men när jag gick i skolan, alltså skolböckerna, det var väldigt 
ensidig information man fick med sig därifrån. Jag tänker att när man 
möter arkeologer ute till exempel så kan man diskutera lite mer så 
här, vardagslivet, inte bara de stora händelserna. Det lilla 
perspektivet, hur människor levde till vardags. Inte kungar och krig 
och stora händelser. (Arkeolog 4). 

 

Det finns en ambition om att förmedlingen skall fungera som ett komplement 

till skolans läromedel. Utöver detta finns även en önskan att förmedla kunskap 
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om hur arkeologiska lämningar kan förstås, att påvisa sammanhangen som 

skapar förståelse av det förflutna: 

 

För mig är det viktigt att på nåt vis beskriva hur livet här fungerade. 
Inte vad vi hittar, eller hur det ser ut. [...] Men att hela tiden fokusera 
på en slags helhetsbild på vad som hände här. Och det gäller allt 
ifrån minsta smulan ute, varför ligger det gruskornet där eller varför 
hamnade den spiken just där. Var kan den spiken ha suttit i och kan 
du tänka dig hur de slog in den, om man nu pratar till skolbarnen, 
slog i den? Hur såg hammaren ut förresten? Har vi nån koll på det. 
Fånga sammanhanget. (Arkeolog 5). 

Sammanfattande tankar utifrån kapitel 7 

Som ett resultat av min analys i kapitel 6 har jag kunnat dela in 

förmedlingspraktikerna riktade till skolan i tre olika former av skolprogram: 

”flerstegsskolprogram”, ”förenklade skolprogram” samt ”skolvisningar”. I 

detta kapitel har jag valt att fördjupa mig i skolprogrammens upplägg och 

innehåll. 

Skolprogrammen innehåller ett lärandeperspektiv som syftar till att fungera 

som komplement till skolans undervisning. Flerstegsskolprogram liksom 

förenklade skolprogram eftersträvar olika grader av djupinlärning och ett 

erfarenhetsbaserat lärandeperspektiv. Skolvisningar syftar till en mer 

övergripande kunskapsförmedling. Trots de olika skolprogrammens varierande 

grad av djupinlärning och erfarenhetsbaserad inlärning ligger innehållet i 

skolprogrammen till viss del i linje med syftesformuleringarna för de nationella 

målen för kulturmiljövård. Flerstegsskolprogrammen liksom de förenklade 

skolprogrammen planläggs och genomförs för det mesta av museipedagoger i 

samarbete med arkeologer, medan skolvisningar planläggs och genomförs 

generellt av arkeologer.  

Upplägget för flerstegsskolprogrammen och de förenklade skolprogrammen 

bygger många gånger på tidigare erfarenheter av kulturmiljöpedagogiska 

program som har arbetas fram på olika museer. Det som är unikt med 

skolprogrammen inom uppdragsarkeologin är att verksamheten förläggs i 

anslutning till en pågående arkeologisk undersökning och att fokus läggs på den 

arkeologiska platsen, processen och kunskapsuppbyggnaden. Museipedagoger, 

med sin långa erfarenhet av samarbeten med skolan, har överlag spelat en stor 

roll i utvecklingen för skolprogrammen inom uppdragsarkeologin och 

upprättande av pedagogiska program som tillgodoser skolans behov. 

Framförallt är det pedagoger som i sitt arbete eftersträvar att anpassa innehållet 

till läroplanens innehåll. 

Såväl arkeologer som pedagoger har visat stor flexibilitet i att anpassa de 
aktiviteter som riktas mot skolan till de rådande omständigheterna för respektive 
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undersökning. Därför kan man se variationer i uppläggen för skolprogrammen 

mellan de olika undersökningarna. Formerna för hur förmedlingen skall gå till 

finns oftast redan fastställda i förmedlingsplanerna. Däremot finns inga 

egentliga riktlinjer för vilket innehåll förmedlingen skall fyllas med. Innehållet 

är oftast individuellt anpassat utifrån arkeologernas eller pedagogernas val av 

inriktning, som bygger på egen erfarenhet och egna reflektioner om vad som 

bör ingå. En viktig utgångspunkt i förmedlingen inom samtliga skolprogram har 

varit platsen för den arkeologiska undersökningen: vad som händer på platsen, 

vad platsen kan säga om det förflutna samt kopplingen mellan det förflutna och 

nuet. Staden i omvandling och vad platsen kommer att bli i framtiden har också 

berörts.  

I flera av projekten har förståelsen för den arkeologiska processen varit 

central i förmedlingen liksom att källkritik skall få utrymme i förmedlingen. Vi 

kan dock se att det även finns ambitioner om att förmedla andra perspektiv, som 

till exempel förståelsen för sammanhang och historiebruk. Innehållet syftar 

således inte enbart till att förmedla arkeologiska resultat, utan även till (om än 

outtalat och mer eller mindre ostrukturerat) att öka elevernas 

historiemedvetande. Arkeologer är inte lika förtrogna som pedagoger med 

didaktiska begrepp som historiebruk eller historiemedvetande men man kan 

ändå utifrån intervjuerna skönja didaktiska mål med valet av innehåll. 

På senare år ställer länsstyrelserna oftare krav på att förmedlingen inom 

uppdragsarkeologin skall utgå från de nationella målen för kulturmiljövård. 

Såväl pedagoger som arkeologer uttrycker sig dock vagt kring hur man i 

förmedlingspraktikerna konkret arbetar mot de nationella målen. Trots det kan 

man ändå finna samband mellan skolprogrammens mål och de nationella målen. 

När länsstyrelserna pekar ut skolan som målgrupp är de generellt obestämda 

i sina förfrågningsunderlag med vilka delar av skolväsendet som 

uppdragsarkeologin skall vända sig till. Skolan omnämns som en homogen 

grupp utan hänsyn till att det finns olika utbildningsnivåer eller skolformer. I de 

undersökta fallstudierna planlägger förmedlingens utförare skolprogrammen 

utifrån arkeologiämnets nära förbindelse till historieämnet. Kopplingarna 

mellan stadsarkeologiska undersökningar och skolundervisningen görs främst 

till historieämnet i skolans läroplan och historieundervisningen i låg- och 

mellanstadiet då de läser om lokal historia, medeltid och stormaktstid. 

Resultatet blir att det är en övervägande del elever från skolans låg- och 

mellanstadier som deltar i skolprogrammen. Min studie visar också att 

inbjudningarna till skolan i vissa fall varit formulerade på ett sätt som specifikt 

riktar sig till låg- och mellanstadiet och därmed räknas andra delar av 

skolväsendet, som exempelvis högstadiet, gymnasiet och SFI bort. 
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8. Skolprogrammen som komplement till 

skolundervisningen 

I detta kapitel undersöker jag på vilka sätt förmedlingen inom 

uppdragsarkeologin fungerar som ett komplement till skolundervisningen. 

Utifrån enkätsvar och intervjuer med lärare som deltagit i aktiviteterna i Nya 

Lödöse kommer lärarnas perspektiv på skolprogrammen att presenteras. Vidare 

undersöker jag utifrån läroplanen hur förmedlingen på en stadsarkeologisk 

undersökning skulle kunna utvecklas för att nå ut till fler grupper inom 

skolväsendet än de årskurser som normalt redan nås. Detta görs med syfta att 

utforska hur uppdragsarkeologin bättre kan matcha skolans behov. 

Att utvärdera förmedling till skolan 

Under hösten 2016 hölls två konferenser i Sverige med temat förmedling: 

Riksantikvarieämbetets konferens Arkeologisk förmedling (26–27 oktober i 

Stockholm) och Stadsarkeologiskt forums konferens Förmedling med förhinder 

(24–25 november i Örebro). Inom båda konferenserna diskuterades dels 

problemet för länsstyrelserna att kunna värdera de olika förmedlingsplanerna 

inför en upphandlingssituation och dels svårigheterna för utförarna att utvärdera 

förmedlingsinsatserna: 

 

Det kan ju vara ett problem för oss och det pratade vi också om där 
på Örebro, Stadsarkeologiskt forum, att vi har det så svårt att mäta 
det vi gör. När det gäller skolan så vet vi vilka de är, vi vet vilken 
klass det är, vi har namnen på läraren, vi vet vilken skola, man kan 
faktiskt fånga upp dem. (Arkeolog 6). 

 

Det har dock visat sig att det kan vara problematiskt att mäta skolprogrammens 

måluppfyllelse och utfall. Tidigare undersökningar har visat att det är långt färre 

lärare som deltar i utvärderingar och uppföljningar än antalet lärare som har 

deltagit i skolprogrammen för uppdragsarkeologin (Persson & Richardt 2004; 

Bernhard 2013; Balić et al. 2015:106f.). Trots att lärarna enkelt kan nås för en 

återkoppling kan det ändå vara svårt att få lärarna att ställa upp i på olika former 

av utvärderingar eller intervjuer. Oftast har de fullt upp med sitt ordinarie arbete 

och har svårt att hitta tiden. En annan orsak är att lärarna ganska snart gått vidare 

med andra delar av skolundervisningen varför det inte känns lika relevant för 

dem med en återkoppling. Detta har försvårat kvantitativa studier kring 

förmedling riktad mot skolan. Överlag har det gjorts förhållandevis få studier 

som tillåter mera övergripande slutsatser kring utfallet av förmedling riktad mot 
skolan. Ändå kan man utifrån de få studier som gjorts dra slutsatsen att 
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förmedling riktad till skolan är uppskattad och att lärare generellt upplever 

aktiviteterna som relevanta. De fungerar vanligtvis som ett bra komplement och 

ligger i linje med övrig skolundervisning (Persson & Richardt 2004; Bernhard 

2013; Balić et al. 2015:106f.). 

Dialog med skolan 

I intervjuerna med lärarna frågade jag vad de visste om kulturmiljöarbetets 

nationella mål, om de kulturpolitiska målen för kulturmiljövårdsarbetet och om 

uppdragsarkeologins förmedlingsuppdrag. Det visade sig att de intervjuade 

lärarna varken kände till de nationella målen för kulturmiljövården, de 

kulturpolitiska målen om samverkan mellan kulturarvsinstitutionerna och 

skolan eller att uppdragsarkeologin kan ha ett förmedlingsuppdrag riktat till 

skolorna: 

 

Det visste jag inte. Men det är faktiskt, väldigt, väldigt bra. [...] Det 
är väldigt kul att det är så det skall gå till för att det är ju fantastiskt 
spännande. Det betyder så mycket för barn att få gå ut och titta och 
inte bara sitta, ja sen försöker inte vi, det är inte det att de bara sitter 
och läser Göteborgshistoria, vi försöker göra på en massa olika sätt, 
men att få prata med kunniga personer. För det är en annan sak när 
vi lärare, visst vi kan det vi undervisar om, men det är inte alls på 

samma nivå som ni som arbetar med det. Nej, det är jättekul. (Lärare 

1, åk. 3). 
 

En annan lärare med mångårig erfarenhet inom skolans värld hade aldrig 

upplevt arkeologin ”på detta sätt”. Överlag verkar lärarnas kunskap om 

uppdragsarkeologins roll i samhället liten. Vi har tidigare kunnat se att 

populärvetenskapliga publikationer som uppdragsarkeologin publicerar och 

förväntar sig skall bli användbara för skolan inte når skolan (Skyllberg 

2013:9ff.). 

Om man vill utveckla uppdragsarkeologins möjligheter att bidra till skolans 

ändamål, en ökad samverkan mellan uppdragsarkeologi och skolan, behöver 

både skolan och uppdragsarkeologin få bättre kunskaper om varandras 

verksamheter och kunskap om hur detta kan göras. 

Ett sätt att skapa dialog med skolan är att göra som inom ramen för 

Slussenprojektet där man bjuder in till lärarkvällar för att bland annat diskutera 

historiebruk. Ett annat sätt är som man gjorde inom ramen för projektet i Växjö, 

där pedagogen i dialog med lärarna tog fram innehållet för ett webbaserat 

läromedel. I Nya Lödöse valde man i samverkan med Västarvet att åka runt till 

olika skolor och fråga såväl elever som lärare om vad de ville se i en 

vandringsutställning. Mötet och dialogen med lärarna öppnade upp, inte bara 
för att ta reda på hur man bäst kan tillgodose skolans behov, utan också för att 
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informera om vad uppdragsarkeologin inrymmer, vad den har för roll och var 

man kan ta del uppdragsarkeologins resultat. Som det ser ut idag är det ett litet 

antal lärare och skolklasser som får möjlighet att ta del av uppdragsarkeologin. 

Konsekvensen är att det endast är en mindre del av skolan som ges möjlighet 

till dialog och samverkan och att endast en liten del av skolväsendet nås av 

uppdragsarkeologin och dess resultat. 

Som redan nämnts har det visat sig svårt att få lärare att ställa upp på möten 

för intervjuer eller utvärderingar. Ändå bör dessa möten, i den mån de 

förekommer, ses som värdefulla tillfällen till dialog med skolan. Min erfarenhet 

av intervjusituationen och mötet med lärarna är att det inte enbart gav mig 

underlag för mitt arbete. Det blev också ett fruktbart möte där jag som arkeolog 

fick möjlighet att samtala med lärarna om uppdragsarkeologi och förmedling 

och bemöta lärarnas egna funderingar. Genom min studie möjliggjordes således 

en dialog. Jag kunde ta del av hur aktiviteterna på Nya Lödöse tillgodoser 

skolans behov. Lärarna kunde samtidigt ta del av uppdragsarkeologins 

perspektiv på förmedling och få information om kommande arbete och 

information om var man hittar ytterligare information om arkeologi. 

Lärarenkäter 

Under hösten 2016 deltog 11 skolklasser och en förskoleklass i aktiviteterna för 

de förenklade skolprogrammen i Nya Lödöse med stadsvandring och workshop. 

Framåt vintern åkte arkeologer och pedagoger ut till ytterligare 13 skolklasser i 

Västra Götalandsregionen och genomförde workshops på skolorna. De flesta 

skolklasserna kom från låg- och mellanstadiet, med två undantag, en 

förskoleklass och en högstadieklass. Till nästan samtliga skolklasser fanns det 

två medföljande lärare.  

I direkt anslutning till dessa workshops delades en enkät ut till lärarna. 

Enkätens huvudsyfte var att den skulle fungera som underlag för mina 

kommande intervjuer med lärarna. Genom enkäten skulle jag dels få in 

kontaktuppgifter till de lärare som deltog i aktiviteterna, dels skulle jag med 

hjälp av enkätsvaren bättre kunna anpassa intervjufrågorna. Totalt 16 lärare 

fyllde i enkäten. Svarsfrekvensen på frågorna varierade mellan lärarna. Mest 

märkbart var att flera av lärarna hade missat att enkäten var dubbelsidig (fyra 

stycken). Det förekom tillfällen då enkäten inte blev utdelad på grund av 

tidsbrist efter aktiviteterna och att skolklasserna hade bråttom tillbaka till 

skolan. 

De inkomna enkätsvaren gav en positiv bild av aktiviteterna (bilaga 1). 

Överlag uppfattades aktiviteterna ligga på en bra nivå såväl språkligt som 

innehållsmässigt. I flera av enkäterna framgick att aktiviteterna kompletterade 

den ordinarie undervisningen, framförallt historieämnet och om Göteborgs 

historia, men också genom att eleverna fick möjlighet att komplettera skolans 
teori med praktik. Särskilt var det autenticitetsaspekten som lyftes fram, ”att 
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se/uppleva på riktigt” men också den taktila metodiken som pedagogiskt grepp. 

Mötet med arkeologer lyftes fram som något mycket positivt, inte enbart på 

grund av arkeologernas expertis utan även som exempel på vilka yrken som 

finns i samhället. 

När det gäller kopplingar till läroplanen var det särskilt kopplingen till 

historieämnets centrala innehåll kring hemortens historia som lyftes fram. Även 

kopplingen och jämförelserna mellan dåtid och nutid pekades ut. I ett av 

enkätsvaren framgick att aktiviteterna också kunde fungera som inspiration för 

lärarna. 

Lärarintervjuer 

Sammanlagt intervjuades sex lärare, fyra lärare som deltog med sina skolklasser 

i aktiviteterna i Nya Lödöses projektkontor i Gamlestaden samt två lärare från 

en skola i Götene i Västra Götalandsregionen, som projektet besökte. I det 

följande kommer jag att presentera ett urval citat från intervjuerna med lärarna. 

Citaten återspeglar lärarnas egna ord om innehållet i workshopen som projektet 

Nya Lödöse erbjöd skolorna. 

Av lärarna som hade svarat på enkäterna framgick att de ämnade använda 

sig av aktiviteterna i sin kommande undervisning. I samband med intervjuerna 

framgick det emellertid att man endast i liten utsträckning hade gjort 

uppföljningar. Oftast följdes detta av ett ursäktande om att annat hade kommit 

i vägen. Ändå visade lärarna en övervägande positiv inställning till 

aktiviteterna. Samtliga intervjuade var mycket nöjda och önskade att de hade 

haft tid att göra mera. Genomgående har de intervjuade lärarna tagit fasta på 

aktiviteternas flerdimensionella perspektiv och hur arkeologin kan konkretisera 

teori och vara ett komplement till undervisningen. Aktiviteternas 

flerdimensionella perspektiv lyfts fram utifrån olika infallsvinklar: 

 

Jag hoppas de tar med sig att allt vi ser idag är bara en del av våran 
historia. [...] Att man ändå kan se att det har varit något annat. Att 
historien finns runt omkring oss hela tiden. Att vi har alla de här 
lagren som finns, att man skapar sig någon sorts förståelse för det. 

[...] En sån viktig del av livet att man kan se saker ur flera 
dimensioner. (Lärare 3, åk. 5). 

 

Flertalet av de intervjuade lärarna undervisar i historieämnet varför det också 

föll sig naturligt att kopplingar gjordes just till detta ämne. Det kan röra sig om 

det historiska perspektivet, berättelserna om hur det var i Nya Lödöse, hur 

platsen såg ut då och hur den ser ut idag. Det kan också handla om berättelser 

som kopplar samman dåtid med nutid eller om källkritik hur man kan veta det 

man vet. 
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I intervjusvaren framkommer även andra aspekter, insikten att det finns ett yrke 

som arbetar med historiska källmaterial, arkeologyrket eller att ett besök på en 

arkeologisk undersökning åskådliggör vilken roll uppdragsarkeologin har i 

samhällsbyggnadsprocessen: 

 

De fick också med sig att det finns ett yrke som verkligen bara sysslar 
med detta. Det tror jag de tyckte var jätteintressant. Historia är så 
många olika moment och att det här är också ett viktigt moment, att 
det bygger på det, på vad som faktiskt har hittats och kan återskapas 
med hjälp av det. För att vi pratade att det finns arkeologer som är 
specialister på ben och på husgrunder. [...] Ja, ökar förståelsen. Och 

att vår stad, för dem blev det ändå att staden är väldigt gammal också 
och varför den har legat på olika ställen. Sen tror jag de tyckte det 
väldigt spännande att allt måste upp ur jorden, här skall byggas, men 
man kan inte låta det ligga kvar i jorden. (Lärare 4, åk. 5). 

 

Mötet med kunniga yrkesmänniskor upplevdes överlag som särskilt värdefullt. 

Detta framkom i flera av intervjuerna med anledning av att det i läroplanen 

framgår att kunskapen om olika yrken är viktig. För lågstadiet har 

samhällskunskapen och historieämnet gemensamma centrala innehåll, som 

bland annat syftar till kunskapsmål om livet i närområdet och hemortens 

historia, inklusive de yrken och verksamheter som förekommer i närområdet 

(Skolverket 2011:173, 200, 2018). Det gäller förstås även arkeologyrket. Detta 

är något som inom uppdragsarkeologin inte har uppmärksammats nämnvärt 

hittills. Andra aspekter som lyftes fram är elevernas möjlighet att få svar på sina 

frågor, ta del av arkeologernas egna berättelser och gavs en möjlighet att möta 

ett yrke som många kanske inte får möjlighet att möta annars: 

 

[...] för de fick ställa frågor om deras arbete och det här var jag med 
om och grävde upp. Och det är klart det är ju jättespännande att få 
träffa den som har varit med och fick fram den här benbiten, eller vad 
det nu var. [...] Skolan arbetar med omvärlden också och yrken och 
så. Så det är ju jätteviktigt, det ingår i läroplanen också. [...] För att 

det finns ett kunskapskrav i läroplanen, ett centralt innehåll rättare 
sagt, att man ska bekanta sig med nya yrken. Och det är så lätt då, ja 
men vi pratar polisen eller du vet vanliga. Arkeolog är inte så himla 
vanligt. Lite annorlunda, så till exempel.  (Lärare 1, åk. 3). 

 

Störst gensvar fick de delarna av aktiviteterna där eleverna själva fick möjlighet 

att titta och känna på riktiga fynd, de visuella och taktila momenten i 

workshopen. Här fick eleverna ta del av material som skolan normalt inte har 

tillgång till. Särskilt uppmärksamhet fick ett skelett från kyrkogården. De taktila 

momenten upplevdes som exklusiva men också viktiga, inte bara för 
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upplevelsen utan för att föremålen stimulerade till egna tankar och reflektioner. 

Eleverna fick här möjlighet till en erfarenhetsbaserad inlärning: 

 

Det är, de tog med sig skelettet för att det är något så där som man 
minns och sen att de fick ta, för det vet jag att de tyckte det var väldigt 
roligt, väldigt fräckt liksom, att de fick ta på sakerna och så och åh, 
vad kan det här ha varit och de fick själva fundera och tänka lite och 
känna sig lite som utforskare, så kanske. (Lärare 2, åk. 2). 

 

Även bildernas betydelse som komplement och läromedel lyftes fram. Bilderna 

upplevdes som särskilt viktiga för att frammana inre bilder hos eleverna av det 

förflutna och platsen. Bilderna betraktades också som viktiga för att göra 

jämförelsen mellan det förflutna och nuet möjlig och konkretisera förändringar 

över tid. Genom bilderna kunde det förflutna på platsen levandegöras samtidigt 

som uppfattningar av tidsdjup och tidsbegrepp kunde förstärkas: 

 

Och sen så tror jag, även det här när vi gick runt, det vet jag inte om 
de nu minns lika mycket längre, men då vet jag, det var ja men titta 
där, så har det sett ut, det var då de fick se den här kartbilden. Så här 
såg det ut då och så här ser det ut idag. Att de fick se att, att få den 
känslan av att det förändras så mycket. [...] Att de fick tänka sig in i 
den banan. Det tror jag inte de riktigt, det är inget vanligt som de går 

runt och funderar över, undrar hur det såg ut här för 500 år sen 
eller[…] (Lärare 2, åk. 2). 

 

Lärarna återkom till autenticitetsaspekten ur andra perspektiv, inte enbart när 

det gällde fynden och platsen utan, som tidigare nämnts, i mötet med en ”riktig” 

arkeolog. Att möta någon som hade varit med om upptäckterna väckte stor 

fascination. Förstahandsinformationen och arkeologernas egna berättelser kring 

upptäckterna lyftes därför särskilt fram som en bra ingång för att väcka intresse: 

 

Och sen när du visar ditt material, för det är det som fascinerar barna 
och det är det som kanske när de frågade dig, så var det lite grann, 

oj hittar du den och är det värdefullt. Och du fick berätta om din 
kunskap om det du visade. Och där behöver du inte ha en pedagogik 
inom dig utan det är din egen kunskap som fascinerar barna. Det är 
helt klart. (Lärare 6, åk. 6). 

 

Överlag var samtliga intervjuade lärare väldigt positiva till aktiviteterna 

Samtliga lärare upplevde även att aktiviteterna fungerade väl som komplement 

till ordinarie undervisning i skolan. 
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Skolprogrammen i relation till läroplanen 

Samtliga lärare kunde relatera innehållet i aktiviteterna till skolundervisningen 

och skolans mål. Däremot gav lärarna varierande och ibland vaga svar när det 

gällde att mer explicit uppge vilka mål i läroplanen som tillgodosågs med 

skolprogrammen. Även om svaren i intervjuerna var vaga kunde lärarna ändå 

peka på beröringspunkter mellan skolprogrammens innehåll och skolans mål. I 

de fall specifika mål togs upp var det i huvudsak relaterade till SO-ämnena och 

historieämnet. Mest konkret gjordes kopplingen till ”yrkena i närområdet” och 

hemortens historia. Kopplingen till hemortens historia uppgavs som viktig för 

att den bidrar till anknytning till såväl platsen som till historien, oavsett vad man 

har för bakgrund eller var man är född: 

 

Först och främst är det en del av det centrala innehållet, ett mål 
liksom, men om jag bara ska säga vad jag tycker personligen, så 
tycker jag att det är jätteviktigt att de får en bild av det förflutna. Vi 
har alltid haft det så här man [...] måste kunna historien för att veta 
varför vi har det som vi har det nu. Jo men då får man titta bakåt. [...] 
Ju mer man kan om sin hemort eller sitt område desto mera känner 
man sig på nåt sätt att man tillhör här och då spelar det ingen roll 
om man är född i något annat land. Vet man då du bor i Göteborg 
[...] och du vet att det här har hänt, så här grundades Göteborg och 
så här har det sett ut och man lär sig mer och mer så blir det mera 

ens egen stad, tror jag. [...] desto mer man kan om runt omkring så 
känner man mer det blir det ens eget. (Lärare 2 åk. 2). 

 

De delar som berör hemortens historia syftar således till platsanknytning men 

även till att göra historien tillgänglig för alla elever. Lärarna var överens om att 

aktiviteterna bidrog till ökad medvetenhet om hur historia skapas och bidrog till 

förståelse för historieämnets betydelse. 

Centralt för kursplanen i historia är jämförelsen som metod, inte minst 

jämförelsen av det förflutna med nuet. Jämförelsen som metod uppgavs av 

lärarna som viktigt för att den bidrar till perspektiv på dåtid i relation till nutid 

och reflektion kring vår samtid. Det framhölls även att jämförelsen är viktig för 

att utveckla källkritiskt tänkande, förmågan att göra analytiska bedömningar 

och slutledningsförmågan: 

 

Analysen alltså att dra slutsatser och komma fram till vad innebär det 
när du ser det. Vad innebär det? Om vi säger att Nya Lödöse låg där 
och sen flyttade. Vad innebar, vad innebär det för människor, det vet 
jag vi pratade om. De fick alltså bryta upp och ta sina saker. Kan man 
dra paralleller till nutid, så. [...] Analys ingår ju också mycket, 
egentligen gör ju det i alla ämnen. Det har blivit det även för ett, bara 
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för ett godkänt idag så måste man. [...] dra slutsatser. (Lärare 4 åk. 

5). 

 

Lärarna var tydliga med att framhäva att aktiviteterna var ett bra och viktigt 

komplement till ordinarie skolundervisning. Lärarna upplevde också att 

aktiviteterna bidrog till kunskaper och upplevelser som skolan vanligtvis inte 

kan tillhandahålla, men som ligger i linje med skolans mål: 

 

Allting som bidrar till deras historiska kunnande. Sen hade vi haft 
det, så hade de inte fått hälften av det ni [...] för vi hade inte haft de 
här sakerna som ändå ger ännu mer då, påtagligt, oj här har det legat 

och det är någon som har använt det o.s.v. Bilderna till exempel, det 
har inte vi. Då hade det blivit det som står i läroböckerna och på 
hemsidan naturligtvis, men det blir ju inte alls samma. Så de tar ju 
till sig mera. (Lärare 6, åk. 6). 

 

Som framgår finns det alltså tydliga kopplingar mellan skolprogrammen och 

skolans lärandemål när det gäller låg- och mellanstadiet. Lärarna har även pekat 

ut flera kvalitéer inom uppdragsarkeologin som är intressanta som komplement 

till övrig undervisning på skolan, exempelvis: platsanknytning, 

autenticitetsaspekten, de visuella och taktila upplevelserna, mötet mellan teori 

och praktik och inte minst mötet med arkeologyrket. Lärarna berörde också 

aspekter som bidrar till historiemedvetande, en central del i 

historieundervisningen, exempelvis genom att peka ut hur aktiviteterna 

stimulerar till källkritiskt och analytiskt tänkande. 

Arkeologins möjligheter att matcha skolan 

Utifrån intervjuerna kan vi konstatera att skolprogrammen i Nya Lödöse har 

fungerat bra som komplement till skolundervisningen, i varje fall för 

undervisningen för låg- och mellanstadiet. Innehållet har även legat i linje med 

flera av skolans uppställda behov och mål, till exempel gäller det elevers behov 

att möta verkligheten och att undervisningen skall ha förankring i det 

omgivande samhället (se kapitel 5). 

Som vi också har kunnat se finns det gott om möjligheter för grundskolan 

och uppdragsarkeologin att mötas inom ramen för kursplanen för historieämnet. 

Framförallt gäller detta i mötet med låg- och mellanstadiet. Då de historiska 

perioderna som berörs av stadarkeologiska undersökningar inte berörs i 

kursplanerna för de högre årskurserna, har skolprogrammen inte varit 

formulerade på ett sätt som väckt de högre årskursernas intresse. Detta märktes 

bland annat i de årskurserna som anmält intresse för aktiviteterna vid Nya 

Lödöse. Projektets inbjudan till skolprogrammen hade riktats till alla skolor och 
årskurser i regionen, men kom i huvudsak att nyttjas av de lägre årskurserna. 
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Inom andra stadsarkeologiska undersökningar valde man att från början rikta in 

sig på de lägre årskurserna: 

 

När de [pedagog och arkeolog som satte ihop förmedlingsplanen, 

egen anm.] la liksom de årskurserna så tror jag att det grundar sig i 
[...] att det är under de årskurserna man lär sig så mycket om sin 
hembygd. Sen i trean så lär de sig oftast om forntiden, i fyran, femman 
så lär sig de sig just medeltiden och så. Så det känns som om det var 
ganska naturligt att det var så, att det var de årskurserna. Men hade 
vi haft högstadiet och gymnasiet då hade man fokuserat på andra, 
andra bitar, så är det [...] För att vi tar fram ju pedagogiska program 

och sådär, då jobbar vi utifrån läroplanerna, vad är det som skolan 
jobbar med och vad är det man behöver, vad är det vi kan kompensera 
med liksom. (Pedagog 6). 

 

För att nå högstadiet skulle uppdragsarkeologin behöva bli bättre på att anpassa 

skolprogrammen till undervisningen för högstadiet. Man skulle behöva 

formulera skolprogrammen utifrån andra ingångar som är anpassade till 

högstadiets undervisning. Det skulle till exempel vara nödvändigt att i högre 

utsträckning planera innehållet utifrån lämpliga teman i kursplanen, 

exempelvis: ”hur historia används och historiska begrepp” som ”historiebruk” 

och ”historiemedvetande” (se kapitel 5). Det är teman med beröringspunkter till 

vad som försiggår på en arkeologisk undersökning. Det skulle också vara 

nödvändigt att formulera inbjudningarna till skolan på ett sätt som väcker 

intresse för de högre årskurserna. 

Uppdragsarkeologi bortom historieämnets horisont 

Insikter om och ett fördjupat historiemedvetande utvecklas inte enbart inom 

historieämnet utan också utifrån och i relation till kunskaper i andra ämnen och 

sammanhang. Därför finns det anledning att titta på innehållet i kursplanerna 

för andra skolämnen. Ett brett fält som uppdragsarkeologin har dessutom fler 

beröringspunkter med skolan än de som anges inom ramen för historieämnet. 

Med hjälp av kursplanerna i andra ämnen än historia ökar dessutom 

möjligheterna för uppdragsarkeologin att sprida andra kunskaper och värden 

som den besitter. 

Inom ämnet geografi behandlas flera moment som man skulle kunna koppla 

till uppdragsarkeologins verksamhetsfält. I syftesformuleringarna för geografi 

kan man till exempel läsa (Skolverket 2011:159, 2018): 

 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med 
hur man växlar mellan olika tids-och rumsperspektiv. Genom 
undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, 
samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för 
naturen och människors levnadsvillkor. Undervisningen ska ge 
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eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges 
och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser 
om natur och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På 
så sätt ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett 
helhetsperspektiv. Undervisningen ska även ge eleverna 
förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser 
av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska 
begrepp. 

 

Inom ramen för det centrala innehållet för högstadiets geografi ingår temat 

”livsmiljöer” där migration och urbanisering samt orsaker till och konsekvenser 

av dessa behandlas. Detta är ämnesområden som ofta behandlas på 

stadsarkeologiska undersökningar då frågor rörande urbanitet och dess 

framväxt ofta står i centrum (Balić et al. 2015; Tagesson 2015; Nordström & 

Lindblad 2016; Öbrink & Rosén 2017, Lagerstedt 2019). 

Inom temat ”Geografins metoder, begrepp och arbetssätt” läser man om 

metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till 

exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, GIS (geografiska 

informationssystem) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, 

till exempel satellitbilder. Med utgångspunkt i detta tema skulle det lämpa sig 

väl att i en arkeologisk undersökning utforma skolprogram som förevisar hur 

arkeologiskt källmaterial ordnas, visualiseras och förstås utifrån GIS och 

därigenom kan skapa förståelse för människors levnadsvillkor i det förflutna. 

Ett annat moment som lyfts upp inom geografiämnet är fältstudier av natur-

och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället. Här finns 

en ingång till arkeologin som skulle passa väl på en stadsarkeologisk 

undersökning, då uppdragsarkeologin är en del av samhällsbyggnadsprocessen 

(Riksantikvarieämbetet 2015c:4). 

Inom temat ”Miljö, människor och hållbarhetsfrågor” som behandlas både i 

mellan- och högstadiet skulle arkeologin exempelvis kunna bidra med 

perspektiv på hur människorna över tid har påverkat sina levnadsvillkor och 

miljö. 

Genom att utgå från ämnet geografi skulle långt fler kopplingar till skolans 

undervisning för högstadiet kunna göras än vad som hittills gjorts inom ramen 

för historieämnet. Även de naturvetenskapliga ämnena erbjuder intressanta 

ingångar till arkeologin, inte minst inom ämnet biologi. I syftesformuleringarna 

för biologi kan man till exempel läsa att genom undervisningen i ämnet ska 

eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

(Skolverket 2011:111ff., 2018): 

 

• använda kunskaper i biologi för att granska information, 

kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och 

ekologisk hållbarhet 
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• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva 

och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och 

samhället 

 
Inom biologiämnet för högstadiet behandlas teman som ”natur och samhälle”, 

”kropp och hälsa”, ”biologin och världsbilden” och ”biologins metoder och 

arbetssätt”. Inom samtliga teman skulle det vara särskilt lämpligt att lyfta fram 

de naturvetenskapliga metoderna och resultaten som arkeologin använder sig av 

(i synnerhet de paleobotaniska och osteologiska metoderna och resultaten som 

används för att kartlägga såväl flora som fauna som hälsa i det förflutna), som 

en lämplig ingång till uppdragsarkeologin. 

Inom kemin tas nedbrytningsprocesser upp inom temat ”kemin i vardagen 

och i samhället” (Skolverket 2011:147f, 2018). Inom detta tema finns redan 

goda exempel från kulturarvspedagogiken på hur man kan förena undervisning 

om kulturarvet genom att kombinera kemi och historia (Ragnarsson et al. 2004). 

Därutöver lyfts det historiska perspektivet och jämförelsen mellan dåtid och 

nutid i flera andra ämnen för grundskolan, exempelvis bild, svenska, fysik och 

teknik. 

Ett tämligen nytt område med goda samarbetsmöjligheter mellan 

kulturarvsinstitutionerna och uppdragsarkeologi å ena sidan och skolan å den 

andra, är utvecklingen av den digitala kunskapsproduktionen (se kapitel 5). 

Genom samverkan mellan uppdragsarkeologi och skolan skulle man kunna ta 

fram adekvata digitala verktyg som möjliggör ett tillgängliggörande av 

uppdragsarkeologin för de skolor som inte har möjlighet att besöka en 

arkeologisk undersökning. Till exempel skulle uppdragsarkeologin kunna vara 

delaktig i framställning av digitala läromedel med ett innehåll som efterfrågas 

av skolan och som anpassas till de olika målgrupperna inom skolväsendet. 

Exempel på detta har vi kunna se inom projektet Nya Lödöse (se kapitel 6). 

Bortom skolans och kulturmiljövårdens mål om kunskapsuppbyggnad finns 

det även beröringspunkter i de mera övergripande målen, där kulturmiljövården 

och skolan kan mötas i gemensamma värden och mål som syftar till social 

sammanhållning för en hållbar samhällsutveckling (se kapitel 5). 

Med utgångspunkt i kursplanerna för andra ämnen skulle skolprogrammen 

också kunna bli av större intresse och relevans för andra utbildningsnivåer och 

skolformer, än de vi har kunnat se hittills. En genomgång av läroplanerna för 

de andra delarna av det svenska skolväsendet skulle sannolikt kunna öppna upp 

för många fler relevanta ingångar och beröringspunkter mellan 

uppdragsarkeologi och skolan än de vi har kunnat finna hittills. Genom att 

målgruppsanpassa skolprogrammen till de olika årskurserna och skolformerna 

skulle långt fler inom svenskt skolväsen kunna nås av uppdragsarkeologins 

innehåll och resultat än vad som nu är fallet. Särskilt viktigt är det emellertid att 

innehållet är relevant och att det kommuniceras tydligt i inbjudningarna till den 

målgrupp inom skolan man riktar sig till. I synnerhet är detta viktigt om man 
avser locka andra grupper inom skolväsendet än låg- och mellanstadiet. 
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Sammanfattande tankar utifrån kapitel 8 

Generellt är det svårt att få återkoppling från lärare på utförda skolprogram. De 

lärare som ställer upp på olika former av utvärderingar är oftast långt färre än 

antalet lärare som har deltagit i skolprogrammen. Därför kan det vara svårt att 

utföra kvantitativa analyser på skolprogrammens utfall. 

Enkätsvaren och intervjuerna med lärarna som tog del av skolprogrammen 

inom Nya Lödöseprojektet ger en samstämmig och genomgående positiv bild 

av aktiviteterna som ett bra komplement till ordinarie undervisning. I 

intervjuerna tog lärarna upp aktiviteternas flerdimensionella perspektiv. 

Förutom historiekopplingen till den egna stadens historia nämndes även 

perspektiven på sambandet mellan dåtid och nutid, förståelsen för att det inte 

alltid har varit som det är nu, kopplingen mellan nuet och framtiden genom 

betraktelsen av staden i förvandling och arkeologins roll i denna process. 

Lärarna tog särskilt intryck av autenticitetsaspekten. De taktila momenten med 

riktiga fynd upplevdes som en bra ingång till lärande då fynden inte bara väcker 

intresse utan även bidrar till en fördjupning i lärandet och en förståelse av 

källmaterialen som ligger till grund för de arkeologiska tolkningarna. Även 

bilderna som användes i aktiviteterna lyftes fram som ett bra komplement för 

att eleverna skall kunna skapa sig inre bilder av hur det kan ha sett ut i det 

förflutna. Mötet med kunniga personer som kunde ge förstahandsinformation 

kring upptäckterna upplevdes som viktigt, inte minst för att eleverna fick 

möjlighet att ställa egna frågor till arkeologerna. Arkeologins kvalitéer pekades 

också ut för att skapa platsanknytning. Till exempel uppgav en av lärarna att 

upplevelsen av platsen för den gamla staden Nya Lödöse och kunskapen om 

platsens historia kunde bidra till att elever, oavsett bakgrund, kan skapa sig en 

anknytning till platsen. 

På frågan vilka kopplingar som gjordes till skolans mål lyftes framförallt 

historieämnets fram, dels vad gäller målen kring hemortens historia, dels till 

målen som behandlar yrken och verksamheter i närområdet. Arkeologiyrket 

beskrevs i kontrast till ”vanliga” yrken och som exempel på att det finns yrken 

som arbetar med historiska material. 

Överlag upplevde lärarna att aktiviteterna låg på en bra nivå för eleverna och 

i linje med skolans undervisning. I samband med lärarenkäten svarade nästan 

samtliga lärare att de tänkte följa upp aktiviteterna i sin undervisning på skolan. 

I samband med intervjuerna var det dock få som hade haft möjlighet att göra 

detta i den omfattning de hade önskat, vilket ofta förklarades med hänvisning 

till tidsbrist. 

Lärarna hade genomgående bristande kunskaper om uppdragsarkeologins 

samhällsuppdrag och att skolan ofta pekas ut som en av uppdragsarkeologins 

målgrupper. Detta visar att uppdragsarkeologin och skolan behöver skaffa sig 

större kunskaper om varandra, men även att det behöver beredas för nya 

processer som möjliggör utvecklingen av samverkansformer som kan främja 
båda verksamheterna och i förlängningen samhället i stort. Lärarna är positivt 
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inställda till uppdragsarkeologins uppdrag och menade att det absolut är 

någonting att i framtiden fortsätta att satsa på, framförallt för att skolan inte har 

tillgång till de material som ingick i aktiviteterna eller innehar expertrollen med 

förstahandsinformation som fångar elevernas intresse. 

Flera av skolprogrammen som ingår i min studie, inklusive skolprogrammen 

för Nya Lödöse, har tagit avstamp i historieämnet för grundskolan. 

Skolprogrammens innehåll och upplägg har i huvudsak behandlat de delar av 

låg- och mellanstadiets kursinnehåll där betoning finns på den historiska period 

som berörts av den aktuella arkeologiska undersökningen Även inbjudningarna 

till skolan har i de flesta fall formulerats på ett sådant sätt att de främst riktats 

till låg- och mellanstadiet. Resultat har blivit att andra årskurser eller skolformer 

inte nåtts eller visat intresse för skolprogrammen i samma utsträckning. 

För att rikta in sig på högstadiet, gymnasieskolan samt övriga skolformer 

behöver man titta närmare på läroplanerna för respektive skolform och 

målgrupp, bortom historieämnets horisont och se vad det finns för gemensamma 

beröringspunkter och mål. En genomgång av kursplanerna för högstadiet visar 

att uppdragsarkeologin skulle vara mer relevant för högstadiet om man till 

exempel inom ramen för historieämnet i högre utsträckning utgick från 

historiebruk och historiemedvetande. Även geografi och biologi uppvisar 

tänkbara beröringspunkter med uppdragsarkeologin som borde vara av intresse 

för skolan. 

Det räcker emellertid inte att enbart titta på läroplanerna. Det gäller även att 

man i samband med att man bjuder in skolan formulerar sig på ett sätt som kan 

vara av relevans för den målgrupp man riktar in sig på. Men likväl som det finns 

ett behov av att öka kunskapen inom uppdragsarkeologin kring skolan så finns 

också ett generellt behov för skolan att få kunskap om uppdragsarkeologi och 

om vad arkeologin kan erbjuda bortom historieämnet. Detta skulle inte enbart 

medföra att fler grupper inom skolväsendet skulle kunna göra anspråk på 

uppdragsarkeologins resultat, det skulle även medföra en möjlighet för 

uppdragsarkeologin att vara av större relevans för skolan och en möjlighet för 

uppdragsarkeologin att sprida fler av de kunskaper och värden som den besitter. 
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9. Resultat och avslutande diskussion 

Min licentiatuppsats syftar till att utforska hur innehållet i förmedlingen inom 

uppdragsarkeologin kan organiseras för att tydligt möta de behov av kunskap 

och aktiviteter som skolan har. Genom att göra en tillbakablick på hur 

förmedling inom svensk uppdragsarkeologi har utvecklats har min avsikt varit 

att beskriva förmedlingens förutsättningar, innehåll och mål. 

Det finns inte någon samlad kunskap kring förmedlingspraktiker och 

kunskapsförmedling inom svensk uppdragsarkeologi. Jag har undersökt hur 

förmedlingspraktiker riktade mot skolan har sett ut på ett urval 

stadsarkeologiska undersökningar. Mitt arbete inbegriper kvalitativa 

komparativa studier av tidigare erfarenheter från uppdragsarkeologiska 

samarbeten med skolor, samt studier av uppdragsarkeologins styrdokument som 

förmedlingspraktikerna omfattas av. För att utforska förmedlingens relevans för 

skolan har jag också studerat skolans styrdokument. 

Mina studieobjekt har utgjorts av större stadsarkeologiska undersökningar 

som inbegripit omfattande förmedlingsinsatser med skolprogram. Särskilt fokus 

har lagts på utvecklingen av skolprogrammen. Jag har använt mig av sju 

fallstudier, arkeologiska undersökningar genomförda mellan 2010–2017 i olika 

delar av Sverige (Nyköping, Kalmar, Växjö, Göteborg, två stycken i Enköping 

samt Stockholm). De arkeologiska undersökningarna har således handlagts av 

olika länsstyrelser och utförts av olika aktörer. Mitt källmaterial har främst 

utgjorts av förfrågningsunderlag och undersökningsplaner rörande respektive 

undersökning och i förekommande fall rapporter. Jag har också genomfört 

deltagarobservationer och intervjuer. Jag har intervjuat arkeologer, 

museipedagoger och lärare. Undersökningen Nya Lödöse i Göteborg ska i 

sammanhanget ses som en specialfallstudie då det arkeologiska projektet erbjöd 

särskilda möjligheter för mig att följa projektet på nära håll under en längre tid. 

Flertalet av informanterna i min studie var knutna till projektet Nya Lödöse. De 

lärare jag intervjuat deltog samtliga i skolprogrammen inom detta projekt. 

I mitt arbete har jag använt mig av begrepp som autenticitet och 

platsanknytning. Dessa begrepp används för att peka på arkeologins kvalitéer i 

en förmedlingssituation. Jag har även utgått från teoretiska resonemang lånade 

från didaktikens forskningsfält. Dessa har varit användbara för att skapa mig 

förståelse för de sammanhang som inverkar på skolundervisningen och skolan 

som målgrupp. Jag har även använt mig av begreppet historiemedvetande som 

är ett centralt begrepp inom historiedidaktiken. Begreppet används för att 

sammanföra uppdragsarkeologins mål med skolans mål. 

Målet med mitt arbete har genomgående varit att undersöka skolans behov 

av uppdragsarkeologins förmedling och hur denna förmedling möter skolans 

behov. 
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Resultat 

För att ta reda på vad förmedlingens syfte och mål är inom uppdragsarkeologin 

har jag i kapitel 3 studerat uppdragsarkeologins olika styrdokument, från 

kulturpolitiska mål, nationella mål för kulturmiljöarbetet, kulturmiljölagen, 

verkställighetsföreskrifter för uppdragsarkeologin, till vägledningar och 

anvisningar som Riksantikvarieämbetet har formulerat. Analysen av 

styrdokumenten visar att målet med förmedling tjänar två syften. Å ena sidan 

syftar förmedlingen inom uppdragsarkeologin till att garantera nuvarande och 

framtida generationer kunskaper om det förflutna genom förmedling av 

arkeologiska resultat. Detta framgår tydligt i verkställighetsföreskrifterna för 

uppdragsarkeologin. Å andra sidan syftar förmedlingen inom 

uppdragsarkeologin till att tillmötesgå dagens mera övergripande nationella mål 

för kulturmiljöarbetet. De nationella målen syftar till ett hållbart och 

inkluderande samhälle som knyter an till humanistiska perspektiv om kunskap, 

bildning och upplevelser där människors delaktighet, förståelse och ansvar 

bedöms som viktiga förutsättningar att nå målen. Det är framförallt 

Riksantikvarieämbetets vägledning för uppdragsarkeologin som understryker 

förmedlingens betydelse för att uppdragsarkeologin skall verka i enlighet med 

de nationella målen för kulturmiljöarbetet för att möta samtiden. 

I kapitel 4 gör jag en tillbakablick på hur förmedlingspraktikerna har 

utvecklats sedan slutet av 1990-talet utifrån ett urval rapporter som har gjorts 

på förmedling inom uppdragsarkeologin. Resultaten visar att införandet av 

formell förmedling inom uppdragsarkeologin har varit en långdragen process. I 

denna process har uppdragsarkeologins utförare kunnat hitta vägar fram för att 

utforma förmedlingsformer som till stora delar har vunnit acceptans inom 

Riksantikvarieämbetet och flertalet av landets länsstyrelser. Initiativen kom till 

en början från arkeologer på lokala och regionala museer som hittade inspiration 

i musei- och kulturmiljöpedagogik samt i de aktiviteter som förekom på landets 

fornbyar. 

Mina resultat visar att dagens förmedlingspraktiker har utvecklats utifrån två 

parallella utvecklingslinjer. Den ena kan härledas till en värdeförskjutning i de 

kulturpolitiska målen som syftade till att göra kunskapsproduktionen om 

svenskt kulturarv kostnadseffektiv och relevant i samhället. Den andra 

utvecklingslinjen drevs av de museala utförarnas uppdämda bildningsideal och 

uppfattningar om att alla har rätt till att ta del av kulturhistorien och nya 

forskningsrön. Utvecklingslinjerna möttes i ambitioner om att demokratisera 

kulturarvet och arkeologin genom att tillgängliggöra och att bjuda in till dialog 

och delaktighet. Kulturarvet skulle vara till gagn för alla människor som vistas 

i Sverige. 

Idag har uppdragsarkeologin stöd för förmedlingen genom både lagstiftning 

och verkställighetsföreskrifter och ingår i beställningsuppdragen från 

länsstyrelserna. Samtidigt är lagstiftningen svag då ansvaret att bedöma om 
förmedling är nödvändig överlåts till länsstyrelserna att avgöra från fall till fall. 
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Verkställighetsföreskrifterna i sin tur tar inte hänsyn till arkeologins egentliga 

förmedlingspotential. Dessa betonar att tyngdpunkten i förmedling ska läggas 

på den populärvetenskapliga berättelsen utifrån de arkeologiska resultaten. Det 

är istället de breda nationella målen för svenskt kulturmiljöarbetet som 

möjliggör för arkeologins verkliga förmedlingspotential. Vilken inriktning 

förmedlingen ska ha bestämmer länsstyrelserna. Detta resulterar i att 

länsstyrelsernas beslut ser olika ut i de olika länen och i samband med olika 

undersökningar. Exempel på detta redovisar jag i kapitel 6 när jag redovisar 

mina fallstudier av förmedling på stadsarkeologiska undersökningar. 

Det finns få konkreta förslag på hur uppdragsarkeologin skall utnyttja sin 

fulla förmedlingspotential och tillmötesgå de nationella målen. Ett sätt skulle 

kunna vara så som Högberg (2013: 53, 67) föreslår: att den utåtriktade 

verksamheten på en arkeologisk undersökning skall innehålla mer än 

förmedling om arkeologi och arkeologiska resultat. Dessa kan istället användas 

för att uppnå andra mål. Förståelsen av arkeologin och det förflutna kan ha 

många olika värden beroende på hur de aktiveras och i vilka sammanhang de 

sätts in i. Högberg (2004a:12f.) har framhållit vikten av ett aktivt arbete med 

historiemedvetande i förmedlingsuppdraget för att uppdragsarkeologin skall 

kunna verka med en bred samhällsförankring. Begreppet historiemedvetande är 

lånat från historiedidaktiken. Trots att begreppet har använts i arkeologiska 

sammanhang i nästan två decennier har det inte blivit allmänt vedertaget inom 

uppdragsarkeologin. Det finns dock exempel på förmedling inom 

uppdragsarkeologin från början av 2000-talet som har genomförts med detta 

syfte. Framförallt tog sig detta uttryck i program riktade till skolan och man kan 

notera att skolprogram som tillkommit senare tagit intryck av de exemplen där 

man aktivt arbetat med historiemedvetande. 

Barn och unga har sedan länge varit en prioriterad grupp inom museivärlden 

och kom även att bli en uttalad prioriterad målgrupp i de kulturpolitiska målen 

och således även i förmedlingen inom uppdragsarkeologin. Därav kom 

särskilda skolprogram att utformas också inom uppdragsarkeologin.  Till en 

början tog man intryck av prova-på pedagogik och kulturmiljöpedagogiska 

verksamheter som syftade till ett upplevelsebaserat lärande. Så småningom 

utvecklades särskilda förmedlingspraktiker och skolprogram anpassade till 

arkeologiska undersökningssituationer. I vissa fall har man även tagit hjälp av 

historiedidaktikens teori. Samarbeten med museipedagoger och 

museipedagogernas erfarenheter av samarbeten med skolan har spelat en viktig 

roll i utformningen av skolprogrammen. Museipedagoger har genom lång 

erfarenhet av samarbeten med skolan anpassat sina verksamhetsmål till skolans 

mål vilket till viss del också återspeglas i skolprogrammens innehåll. Det är inte 

ovanligt att länsstyrelserna vid beställning av förmedling i samband med 

arkeologiska uppdrag numera pekar ut barn och unga, eller skolan, som 

målgrupp. På senare år har det därför blivit vanligare med ambitiösa 

skolprogram. Viktigt att påpeka är dock att även om det har blivit vanligare är 
det ännu inte en integrerad praxis inom uppdragsarkeologin. 
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För att undersöka hur förmedlingspraktikerna riktade till skolan kommer till 

uttryck på stadsarkeologiska undersökningar har jag i kapitel 6 redogjort för 

förmedlingen i sju fallstudier som innehåller omfattande skolprogram. Jag har 

studerat länsstyrelsernas förfrågningsunderlag, utförarnas undersökningsplaner 

och i förekommande fall avrapporteringen av förmedlingsinsatserna. Jag har 

även kompletterat med intervjuer av arkeologer och pedagoger som har 

genomfört skolprogrammen. I vissa fall har jag också kompletterat mitt 

källmaterial med deltagarobservationer. En sammanställning av 

skolprogrammen visar att det förekommer variationer i skolprogrammens 

utformning, omfång och innehåll. Jag har kunnat dela in skolprogrammen i tre 

olika former: ”flerstegsskolprogram”, ”förenklade skolprogram” och 

”skolvisningar”.  

I kapitel 7 redogör jag för vad som kännetecknar de olika formerna av 

skolprogram. Mina resultat visar att de olika tillvägagångssätten som 

skolprogrammen omfattar ger olika grad av djupinlärning. Medan aktiviteterna 

i flerstegsskolprogrammen är förlagda till flera dagar, är aktiviteterna i de 

förenklade skolprogram begränsade till ett tillfälle. Båda dessa program är 

komplexa såtillvida att de innehåller flera pedagogiska moment där 

upplevelsebaserat lärande genom besök på undersökningsplatsen och någon 

form av prova-på aktivitet eller workshop kan utgöra några av komponenterna. 

Viktiga pedagogiska ingångar har varit autenticitetsaspekten, de visuella och 

taktila metoderna, men även upplevelsen och relationen till platsen, 

platsanknytningen. Dessa program bidrar förutom till en mer fördjupande 

kunskapsinlärning även till att stimulera ett fördjupat historiemedvetande. 

Oftast genomförs dessa program i samarbete mellan museipedagoger och 

fältarkeologer. Det är också tydligt att dessa skolprogram tagit intryck av 

museipedagogiken och kulturmiljöpedagogiken men anpassat innehållet till 

uppdragsarkeologins förutsättningar. Skolvisningar av arkeologiska 

undersökningsplatser syftar däremot till en mer översiktlig kunskapsöverföring 

om arkeologin på platsen och genomförs generellt av fältarkeologer. 

Inför stora uppdragsarkeologiska undersökningar finns många olika 

omständigheter som påverkar vilken omfattning, inriktning och form 

skolprogrammen kommer att ha. Det kan handla om hur länsstyrelsen väljer att 

formulera sig i förfrågningsunderlaget, vilket ser olika ut för olika 

undersökningar. Det kan handla om hur förmedlarnas tidigare erfarenheter och 

kompetens ser ut eller hur mycket tid som avsätts för förmedling inom den 

aktuella undersökningens ekonomiska ramar. Möjligheterna att ta emot 

besökare inom undersökningsområdet kan också vara en avgörande faktor. Det 

kan även handla om kvalitativa val kontra kvantitativa val, det vill säga 

huruvida man väljer en form som möjliggör fördjupning i lärandet eller en 

enklare form med avsikt att kunna nå ut till fler skolklasser. 

Ramarna för förmedlingens omfattning och val av målgrupper och ibland 

också val av tematisk inriktning, sätts som redan nämnts av länsstyrelsen i 
samband med upprättandet av förfrågningsunderlagen. I de fall tematiska 



136 

inriktningar har förekommit har de ofta syftat till att skapa medvetenhet om det 

förflutna och om hur kunskapen om det förflutna kan vara av relevans för 

förståelsen av vår samtid. Det är viktigt att den tematiska inriktningen som 

länsstyrelsen väljer kan knytas till lämningarna som undersöks, annars riskerar 

förmedlingens fokus att läggas på en generell bild av det förflutna och inte på 

vad som finns eller sker på undersökningsplatsen. På senare tid kan man notera 

att länsstyrelsen allt oftare efterfrågar kopplingar till de nationella målen för 

kulturmiljöarbetet. Däremot är det endast i sällsynta fall det efterfrågas en 

redovisning av förmedlingens innehåll. Länsstyrelsen i Stockholms län har 

emellertid begärt in utarbetade förmedlingsplaner som skulle innehålla en 

intresseanalys utifrån prioriterade målgrupper, förslag på innehåll, budskap och 

aktiviteter samt redovisning av såväl planerade förberedelser som planerade 

insatser. Den här typen av formuleringar i förfrågningsunderlagen lämnar 

tämligen öppet för utförarna att välja form, inriktning och innehåll samtidigt 

som det öppnar upp för en reflektion kring undersökningens 

förmedlingspotential och relevans för sin publik. Möjligen är detta ett exempel 

på en pågående förändring i hur länsstyrelserna stramar upp 

förfrågningsunderlagen så att även innehållet får utrymme i förmedlingsplaner 

och rapportering. 

Utifrån länsstyrelsernas förfrågningsunderlag fastställs formerna för 

förmedlingen och dess omfattning i undersökningsplanerna. Detta görs antingen 

av arkeologer eller av museipedagoger. Innehållet i förmedlingen har i mina 

fallstudier varit vagt formulerat i både förfrågningsunderlag och 

undersökningsplaner. Innehållet är istället något som oftast planeras först i 

samband med igångsättandet av själva undersökningen, utifrån de anvisningar 

som framgår i förfrågningsunderlag och undersökningsplan. Även om 

förmedlingen följer vissa utarbetade mönster som har arbetats fram inom 

uppdragsarkeologin kan jag konstatera att som en konsekvens av att det är olika 

länsstyrelser som formulerar förfrågningsunderlagen och att det är olika 

utförare som utför förmedlingen, förekommer det variationer i förmedlingens 

utformning. 

Oftast är det upp till förmedlaren själv att fylla förmedlingen med innehåll, 

vilket delvis resulterar i att olika förmedlare inom samma projekt kan välja olika 

innehåll. Intervjuerna i min studie har visat att pedagoger i sin förmedling i hög 

grad utgår från pedagogiska värden och anammar didaktiska ingångar, så som 

historiebruk eller källkritik. Fältarkeologer fokuserar i stor utsträckning på vad 

som sker på platsen, den arkeologiska processen och arkeologiska resultat. Trots 

att arkeologerna inte visade sig vara särskilt väl förtrogna med de didaktiska 

begreppen kan man ändå skönja vissa didaktiska ansatser i arkeologernas 

förmedling som syftar till att öka elevernas historiemedvetande. Detta är dock 

inget som sker konsekvent eller målmedvetet, utan mer spontant och sporadiskt. 

Även rapporteringen av förmedlingsinsatserna har varit vag när det gäller 

redogörelser av vad som har förmedlats. Innehållet har överskuggats av 
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redovisningar av hur förmedlingen har gått till, det vill säga vilka former av 

förmedling man har använt sig av. 

För att ta reda på skolprogrammens relevans för skolan har jag undersökt på 

vilket sätt skolprogrammen tillmötesgår skolans behov och mål. I kapitel 5 

undersöker jag på vilket sätt skolan som målgrupp definieras inom 

uppdragsarkeologin. Jag kunde konstatera att skolan ofta definieras som en 

homogen grupp utan hänsyn till att svenska skolan omfattar olika skolformer 

och utbildningsnivåer. Tidigare erfarenheter från museipedagogiken och 

kulturmiljöpedagogiken har visat att om skolan ska delta i aktiviteter utanför 

själva skolbyggnaden måste aktiviteterna uppfylla mål i läroplanen. Detta är 

något uppdragsarkeologin tagit fasta på. Exempelvis har man tagit fasta på att 

de perioder som undersöks på arkeologiska undersökningar oftast berörs inom 

ramen för låg- och mellanstadiets historieämne. Konsekvensen är att 

skolprogrammen ofta formuleras på ett sätt som riktar sig till låg- och 

mellanstadiet med inriktning på historieämnet och att det oftast är skolklasser 

från de årskurserna som tar del av skolprogrammen. Museipedagoger och 

arkeologer har tillsammans visat sig vara framgångsrika i att upprätta adekvata 

skolprogram med ett innehåll som på ett bra sätt kompletterar skolans teori med 

praktik inom ramen för historieämnet för låg- och mellanstadiet. 

I kapitel 5 studerar jag även läroplanen för grundskolan för att undersöka 

skolans behov och mål. Grundskolans läroplan innehåller övergripande mål 

som till vissa delar är gemensamma med kulturmiljöarbetets övergripande mål. 

Till dessa kan exempelvis målen om kunskapsbildning, demokrati och värden 

som syftar till social hållbarhet räknas. Därtill innehåller läroplanen 

kursplanerna för de enskilda ämnena för respektive utbildningsnivå. I detta 

kapitel lyfts särskilt kursplanen för historia upp som flera av skolprogrammen 

utgår ifrån. 

I kapitel 8 redogör jag för hur intervjuade lärare uppfattade skolprogrammen 

utförda på stadsundersökningen av Nya Lödöse i Göteborg. Lärarna framhöll 

att skolprogrammen fungerade väl som komplement till ordinarie undervisning 

och pekade ut flera beröringspunkter mellan innehållet i skolprogrammen och 

målen i läroplanen. Beröringspunkterna som lärarna pekade ut fanns främst 

inom ramen för historieämnet. Här betonades mötet mellan skolans teori och 

uppdragsarkeologins praktik. De intervjuade lärarna var genomgående positiva 

till aktiviteterna och hade särskilt tagit intryck av autenticitetsaspekten där de 

visuella och taktila metoderna pekades ut som viktiga pedagogiska ingångar. 

Mötet med riktiga arkeologer som arbetar med arkeologiska källmaterial och 

mötet med verkligheten, det vill säga yrkesverksamma på en arbetsplats, har 

lyfts fram av flera lärare som värdefullt. Lärarna har även pekat på andra värden 

med aktiviteterna, bortom kursplanen för historia, värden som snarare hänger 

samman med skolans mer övergripande mål. Ett exempel är betydelsen av 

platsanknutna samtal som öppnar upp för att kunna göra anspråk på platsens 

kulturarv, oavsett bakgrund. 
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Min slutsats är att skolprogrammen som ingår i mina fallstudier tillgodoser flera 

av skolans behov och mål, inte minst i mötet mellan teori och praktik för 

framförallt låg- och mellanstadiet. Däremot finns det brister i hur 

skolprogrammen tillmötesgår andra utbildningsnivåer eller skolformers behov 

och mål. Trots goda förutsättningar för uppdragsarkeologi och skolan att 

samverka är det endast en liten del av skolväsendet som möter 

uppdragsarkeologin. Ett skäl är att uppdragsarkeologin utformar 

skolprogrammen utifrån kursplanerna för historia för de årskurser som läser om 

de kulturhistoriska perioderna som en arkeologisk undersökning normalt 

undersöker. Konsekvensen är att det i huvudsak är låg- och mellanstadiet som 

har tagit del av uppdragsarkeologins skolprogram. Man har hittills varit ganska 

dålig inom uppdragsarkeologin på att lyfta fram andra kunskapsområden som 

uppdragsarkeologin besitter, eller närmare studerat hur dessa kan vara av 

relevans för skolan. Därmed har man inte utnyttjat uppdragsarkeologins fulla 

potential i förmedlingen riktad till skolan. 

För att undersöka uppdragsarkeologins relevans för högstadiet studerade jag 

i kapitel 8 kursplanerna för högstadiet. Jag fann att skolprogram riktade till 

högstadiet skulle behöva formuleras utifrån andra ingångar än de historiska 

perioder som undersöks på arkeologiska undersökningar (som redan har 

behandlats på låg- och mellanstadiet) för att bättre överensstämma med 

kursinnehållet. Uppdragsarkeologins kunskaper skulle till exempel vara av 

större relevans för högstadiet om skolprogram utgick ifrån den aktuella 

arkeologiska undersökningen och begrepp som historiebruk eller 

historiemedvetande. I läroplanen för grundskolan framhävs genomgående, för 

såväl, låg-, mellan- som högstadiet, att skolundervisningen skall förankras i 

verkligheten och i samhället. I detta sammanhang är uppdragsarkeologins 

kunskaper relevanta för andra högstadieämnen än historia. Dessutom är det inte 

enbart inom historieämnet elever utvecklar insikter om hur det förflutna präglar 

vår samtid eller utvecklar sitt historiemedvetande. Dessa insikter och ett 

fördjupat historiemedvetande utvecklas också utifrån och i relation till 

kunskaper i andra ämnen och sammanhang. Därför kan det vara en idé att också 

undersöka en arkeologisk undersöknings relevans i innehållet i kursplanerna för 

andra skolämnen. 

Ett brett fält som arkeologi har beröringspunkter med andra skolämnen än 

historieämnet. Ämnet geografi för högstadiet visar sig ha fler beröringspunkter 

med uppdragsarkeologi än vad historieämnet för högstadiet har. Bland annat 

läser man på högstadiet ett tema i geografi som är ytterst relevant för 

stadarkeologiska undersökningar, nämligen ”livsmiljöer” där migration och 

urbanisering samt orsaker till och konsekvenser av dessa behandlas. Detta är 

ämnesområden som ofta behandlas på stadsarkeologiska undersökningar då 

frågor rörande urbanitet och dess framväxt ofta står i centrum. Inom temat 

”Geografins metoder, begrepp och arbetssätt” läser man om metoder för att 

samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel med 
hjälp av kartor och geografiska informationssystem (GIS). Med utgångspunkt i 
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detta tema skulle det lämpa sig väl att inom ramen för en arkeologisk 

undersökning utforma skolprogram som förevisar hur arkeologiskt källmaterial 

ordnas, visualiseras och förstås utifrån geografiska informationssystem. Ett 

annat moment som lyfts upp inom geografiämnet är fältstudier av natur- och 

kulturlandskap, till exempel vid samhällsplanering i närsamhället. Denna 

ingång skulle passa väl på en stadarkeologisk undersökning då 

uppdragsarkeologin är en del av samhällsbyggnadsprocessen. Även biologi 

uppvisar beröringspunkter med uppdragsarkeologin som borde vara av intresse 

för högstadiet utifrån exempelvis paleobotanik och osteologi. 

Likande studier av läroplaner för andra skolformer än grundskolan skulle 

sannolikt öppna upp för ytterligare samverkan med andra delar av skolväsendet. 

Det skulle inte enbart innebära att fler grupper inom svenskt skolväsen skulle 

kunna göra anspråk på uppdragsarkeologins resultat. Det skulle även medföra 

en möjlighet för uppdragsarkeologin att vara av större relevans för hela skolan 

och en möjlighet för uppdragsarkeologin att sprida kunskaper och värden som 

den besitter utöver populärvetenskapliga berättelser om arkeologins resultat. 

Det finns därför goda möjligheter för uppdragsarkeologin att utveckla 

förmedlingen riktad till skolan i syfte att vara till gagn för fler målgrupper inom 

skolan än de man redan når ut till. 

Läroplanen för grundskolan visar också att det finns andra områden som 

uppdragsarkeologin och skolan kan mötas kring. I och med såväl skolans som 

uppdragsarkeologins ökade krav på digitalisering och digital 

kunskapsproduktion skulle uppdragsarkeologin och skolan kunna finna nya 

områden att samverka kring. Här finns stor potential och fler möjligheter för 

uppdragsarkeologin och skolan att mötas på nya sätt som ännu är outforskade 

och outvecklade. 

Mina studier visar inte bara att uppdragsarkeologin skulle behöva skaffa sig 

större kunskaper om skolan. Lärare uppvisar begränsade kunskaper kring 

uppdragsarkeologins innehåll och roll i samhället, och på vilket sätt 

uppdragsarkeologin skulle kunna vara till nytta för skolan. För ökad samverkan 

mellan uppdragsarkeologi och skolan skulle det därför vara nödvändigt att det 

bereds för nya processer som möjliggör utvecklingen av samverkansformer som 

kan främja både uppdragsarkeologi och skolan. I detta finns det goda 

förutsättningar att utveckla en didaktik som är anpassad till 

uppdragsarkeologins förutsättningar och skolan som målgrupp, som för 

samman uppdragsarkeologins förmedlingspotential och mål med skolans behov 

och mål. 

Arkeodidaktik och tankar inför kommande forskning 

Resultaten av min studie visar att arkeologiska undersökningar och 

undersökningsplatser har unika kvalitéer. Som exempel kan nämnas besökarnas 

upplevelse av närhet till de arkeologiska upptäckterna som sker just där och då 

och mötet med kunniga arkeologer. Detta är kvalitéer som inte enbart bidrar till 
kunskap om det förflutna utan även förstärker upplevelsen av det förflutna. En 



140 

arkeologisk undersökning är också i hög grad pedagogisk till sin karaktär och 

bidrar till förståelse för hur kunskap om det förflutna skapas men också 

används. Upplevelsen av arkeologin på platsen bidrar även till delaktighet, 

social inkludering och platsanknytning. Därför har de skolprogram som 

utformas inom uppdragsarkeologin många gånger stort genomslag för de 

skolklasser som tar del av dem. 

Skolan kommer till uppdragsarkeologin i utbildningssyfte och därför är det 

viktigt att innehållet i förmedlingen är genomtänkt så att förmedlingen kan 

fungera som komplement till övrig undervisning. Det är också viktigt att såväl 

arkeologer som pedagoger får tid att planera innehållet inför mötet med skolan. 

Därför har det tidigare föreslagits att man inför upprättande av 

förmedlingsplaner redan vid förundersökningsskedet formulerar syften och 

frågeställningar i relation till kommunikativa insatser, med analyser av behov, 

inriktning och potential (Högberg 2013:67f.). Ännu har detta inte blivit praxis. 

Det är inte heller praxis att länsstyrelserna i förfrågningsunderlagen efterfrågar 

förmedlingsplaner som innehåller någon form av intresseanalys, även om det 

förekommer hos enstaka länsstyrelser. Frågan är om inte uppdragsarkeologin 

måste gå längre än så för att kunna nå till alla grupper som omfattas av det 

svenska skolväsendet. Mina resultat visar att det endast är en liten del av skolan 

som nås av uppdragsarkeologin och dess resultat och att uppdragsarkeologin 

besitter många kunskaper som kan vara av intresse för skolan men som inte 

utnyttjas. 

Det har hittills saknats en diskussion om vad förmedlingen riktad till skolan 

skall innehålla och varför, i relation till den unika potentialen som en 

arkeologisk undersökning har. Mina studier visar att förmedlingen riktad till 

skolan saknar en didaktisk ingång som tar hänsyn till de ramfaktorer som 

inverkar på förmedlingssituationen. Med utgångspunkt i en didaktisk modell, 

med inspiration i den utökade modellen för den didaktiska relationen (fig. 1), 

anpassat till uppdragsarkeologins förutsättningar, skulle nya möjligheter öppnas 

för att organisera förmedlingens innehåll efter skolans behov. En sådan modell 

kan med fördel kallas för ”den arkeodidaktiska relationen” (fig. 6). 

Modellen för den arkeodidaktiska relationen öppnar upp för ett nytt 

didaktiskt fält inom den publika arkeologin som kan vara till nytta för både 

uppdragsarkeologi och skolan. Ett arkeodidaktiskt fält som undersöker hur 

förmedlingens innehåll kan organiseras i relation till skolans behov och skolans 

olika målgrupper. Ett fält som definieras som arkeodidaktik och som hämtar 

inspiration från utbildningsvetenskaper som allmändidaktiken och 

historiedidaktiken och som specifikt intresserar sig för såväl hur arkeologisk 

kunskap skapas, används, förmedlas och uppfattas, som de ramfaktorer som 

inverkar på och reglerar förmedlingens förutsättningar, innehåll och mål. En 

arkeodidaktik som: 

 

• avser att behandla uppdragsarkeologins kommunikativa 
förutsättningar och potential, innehållet i förmedlingen samt 
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skolans behov och mål med arkeologisk kunskap, i relation till 

uppdragsarkeologins kulturmiljömål.  

• utgår från allmändidaktikens- och historiedidaktikens teoribildning.  

• innefattar metoder som vidareutvecklar uppdragsarkeologins 

tidigare erfarenheter av förmedling, till nya arbetssätt som kan 

tillämpas i framtida samarbeten mellan skolan och arkeologi. 

• kan adresseras till samtliga skolformer och utbildningsnivåer inom 

skolväsendet. 

 

 
Figur 6. Modell över den arkeodidaktiska relationen (jfr. kapitel 2 och där anf. litt.).  

Arkeodidaktiken är ett potentiellt forskningsområde med goda möjligheter till 

att utveckla förmedlingen inom uppdragsarkeologin, i synnerhet den riktad till 

skolan. Arkeologin saknar idag en ingående ämnesdidaktisk diskussion och i 

dagsläget finns det ingen arkeodidaktiskt forskning. Även andra länder, som till 

exempel Tyskland, med en didaktisk tradition som går långt tillbaka i tiden 

(Kansanen et al. 2017), saknar en utvecklad arkeodidaktik (Samida 2010, 2011).  

I en kommande doktorsavhandling kommer jag därför undersöka vad en 

arkeodidaktik kan innehålla och på vilket sätt en arkeodidaktik kan fungera som 

verktyg för att utveckla samarbetet mellan uppdragsarkeologi och skolan. Jag 

är också intresserad av att utforska på vilka sätt en arkeodidaktik skulle kunna 

få genomslag i förmedlingspraktikerna och skolprogrammen inom 

uppdragsarkeologin. 
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English summary 

Introduction 

The aim of my research project is to investigate how educational programs are 

implemented within the framework of contract archaeology. I study the 

underlying incentives that motivate public outreach within contract 

archaeology, who carries out the outreach and what impact educational 

programs have on schools. My research project also aims to explore how public 

outreach within contract archaeology can be organized to meet schools´ demand 

for knowledge and activities. With an interdisciplinary approach, taken from 

archaeology and educational sciences, the goal is to instigate a dialogue between 

the scientific community and contract archaeology, as well as between contract 

archaeology and schools. 

My research originated from the multidimensional discussions in "Public 

archaeology" (Okamura & Matsuda 2011; Skeates et al. 2012), supported by 

didactics theory (Uljens 1997, Hansén & Forsman 2017) theory in history 

didactics (Aronsson 2004; Högberg 2004a; Karlsson & Zander 2014), with the 

aim of developing didactic tools customized to the conditions of contract 

archaeology, with schools as a target group. An “archaeo-didactic”. 

As a primary goal, midway into in my doctoral degree, I have chosen in this 

licentiate thesis to study the practices of public outreach on urban excavation 

sites, specifically studying outreach practices towards schools. Urban 

excavations have great pedagogical potential for communicating with a broader 

public, due to the fact that they often display distinct features and generate 

copious amounts of finds. In addition, the remains are usually located in places 

where many people reside, often near schools. 

The research queries in the licentiate thesis are: 

 

1. What are the purposes and objectives with public outreach in contract 

archaeology? 

2. What are the preconditions for working with public outreach in 

contract archaeology? 

3. How are the practices of public outreach aimed at schools conducted 

at urban excavation sites? 

4. How do educational programs within contract archaeology address the 

needs and goals of school education? 

 

Based on these queries, I also discuss how contract archaeology can facilitate 

broader collaboration with schools in the future. This serves as an introduction 

to how archaeo-didactics can be developed. However, questions regarding what 



143 

archaeo-didactics can comprise will be further discussed in my upcoming 

doctoral dissertation, and not in this thesis. 

My work includes qualitative comparative studies of past experiences from 

contract archaeology in collaborations with schools, as well as a study of policy 

documents concerning public outreach in contract archaeology. In order to 

explore the relevance of educational programs for schools, I have also studied 

the content of the school curriculum. 

My study is comprised of seven major urban archaeological excavations that 

included extensive public outreach and educational programs. Focus is on the 

execution of the educational programs. I have done seven case studies: seven 

different archaeological excavations conducted between 2010 and 2017 (see 

table 1 in Chapter 1), in different parts of Sweden (Nyköping, Kalmar, Växjö, 

Gothenburg, two in Enköping and Stockholm, see fig. 2 in Chapter 6). The 

archaeological projects have been handled by different county administrative 

boards in Sweden and carried out by different archaeological companies. My 

source material includes the specifications from the county administrative 

boards for each archaeological excavation, the company’s investigation plans 

and, when possible, field reports from the excavations. I also attended some of 

the excavations as a participating observer as well as conducting several 

interviews (see table 2 in Chapter 1). I have interviewed archaeologists, 

museum educators and teachers. In this context, the Nya Lödöse excavation in 

Gothenburg can be said to stand out since it offered special opportunities for me 

to follow the project closely over an extended time. Many of my informants 

were also associated with this project, in particular the teachers. 

In my work, I have used concepts such as authenticity (Burström 2015; 

Lowenthal 2015:) and place attachment (Högberg 2004b; Papmehl-Dufay 2012; 

Wright 2015). These concepts are used to point out the qualities of archaeology 

in a context of public outreach. I have also based my theoretical framework on 

concepts from the field of didactics (Hudson & Meyer 2011; Kansanen et al. 

2017) which have been useful to understand what factors affect Swedish school 

education. I have also used the notion of historical consciousness, a concept 

central to history didactics (Aronsson 2004; Högberg 2004a, 2013; Karlsson 

2014). The term is used to combine the objectives of contract archaeology with 

the goals of Swedish school education. 

The licentiate thesis consists of nine chapters. Chapter 1 is an introduction, 

while Chapters 2–8 cover my analyse. The thesis concludes in a summary of 

my results and a concluding discussion in Chapter 9. 

In my research I have used case studies as a research method. The virtue of 

this method is its ability to handle varying types of empirical material. The case 

study is descriptive in its nature and can be used to highlight the complexity of 

a phenomenon. It has also proven to be a useful method in pedagogical research, 

for instance to understand and interpret observations of different pedagogical 

processes and phenomena (Merriam 2010). 
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In Chapter 2 I present my theoretical point of departure, based on literature 

studies of public archaeology, heritage site pedagogy, didactics and history 

didactics. I also present the key concepts of my theoretical framework. I do this 

based on four points of departure: "Public outreach - definition and application", 

"Authenticity and place attachment", "Didactics and history didactics" and 

"Historical consciousness". 

In Chapter 3 and 4 I use policy documents in contract archaeology and 

reports about heritage managements to produce a chronological exposition of 

the development of public outreach within contract archaeology and an 

exploration of its conditions and goals.  

In chapters 5 and 8 I analyse the school curriculum (Skolverket 2011, 2018) 

to identify schools’ need for public outreach in contract archaeology. In Chapter 

8, I also complement my study with interviews of teachers. 

In Chapter 6, I present my case studies and investigate the practices of public 

outreach on urban archaeological excavations, focusing on schools as target 

groups. Here I use qualitative information gathered from various documents, 

inquiries, interviews and observations, that have been analysed separately. I 

present each study as a single case study. I mainly use the specifications from 

the county administrative boards for the archaeological excavations, the 

companies’ investigation plans and, where available, written archaeological 

reports. In most cases, I complement my source material with interviews or 

observations to describe the practices in outreach in each case study. The 

different analyses (documents and reports, inquiries, observations and 

interviews) have been used to find relevant common patterns that address my 

queries. Combined, these form the basis for descriptions of the practices of 

public outreach in urban archaeological excavation sites. 

In Chapter 7, I use the results from Chapter 6 for a comparative cross-

analysis based on the different case studies. These results show that educational 

programs in contract archaeology can be described based on three different 

types of programs (Multistage educational programs, Simplified educational 

programs and Guided site tours for schools). I examine the content of each 

category based on interviews and observations to describe in detail what 

characterizes each type of program. The different types of programs have been 

helpful in making general descriptions of the practices of outreach and the 

content. 

In Chapter 9, I present my results, identifying, among other things, the 

shortcomings of educational programs to meet the schools’ needs. I point out 

the lack of a didactic base in the educational programs that addresses factors 

that influence the encounter between schools and contract archaeology, and 

moreover, that takes into account the different target groups of the school 

system, as well as the needs of the school in relation to what contract 

archaeology can offer. Therefore, I propose a research field that specifically 

focuses on these conditions, an "archaeo-didactic field" that can act as a bridge 
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to overcome the shortcomings and to meet the opportunities of the encounter 

between schools and contract archaeology. 

Results and conclusions 

In order to identify what the purpose and objectives of public outreach in 

contract archaeology are, in Chapter 3, the analysis shows that the objectives of 

outreach serve two purposes. On the one hand, public outreach in contract 

archaeology aims to guarantee current and future generations’ knowledge of the 

past through communication of archaeological results. This is clearly stated in 

the Swedish National Heritage Board’s regulations and general advice in 

contract archaeology (KRFS 2015:1, 2017:1). On the other hand, the 

assignment within contract archaeology aims to meet today's more general 

national goals for heritage management (Riksantikvarieämbetet 2015a). The 

national goals aim at a sustainable and inclusive society that links to humanistic 

perspectives about knowledge, education and experiences, where the public’s 

participation, understanding and responsibility for the cultural heritage are 

considered important prerequisites to achieve the goals. It is the National 

Heritage Board’s guidance in contract archaeology that emphasises the 

importance of public outreach in contract archaeology to work in accordance 

with the national goals of heritage management (Riksantikvarieämbetet 

2015b:22, 2015c:4). 

The results in Chapter 4 show that the introduction of a consolidated public 

outreach in contract archaeology has been a long process. The agents of public 

outreach have been able to find their own ways of initiating forms of 

communication, successively winning acceptance within the National Heritage 

Board and most county administrative boards in Sweden. Initiatives came from 

archaeologists at local and regional museums, who found inspiration in heritage 

site pedagogy, museum pedagogy and learning-by-doing activities at open-air 

museums. My results all together show that today's practices of public outreach 

have developed along two parallel lines. One can be attributed to a shift in 

values in the policies in heritage management, aimed at cost-effective 

knowledge production within heritage management with relevance for the 

community. The other was driven by the museums' educational ideals and the 

idea that everyone is entitled to access the cultural heritage and recent scientific 

results. The two were consolidated in the ambitions to democratize cultural 

heritage and archaeology, by greater availability and inviting the public to 

dialogue and participation. The objectives of heritage management are that 

Swedish cultural heritage should benefit all people residing in Sweden. 

Today, public outreach in contract archaeology is supported by legislation 

and regulations from the National Heritage Board (KRFS 2015:1, 2017.1; SFS 

2013:548 § 13). However, legislation is compromised since the responsibility 
to determinate whether public outreach is necessary lies solely with the county 
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administrative boards, who decide on a case-by-case basis. The regulations, in 

turn, do not consider archaeology real potential in a situation of public 

encounter. The regulations emphasize popular scientific narratives based on 

archaeological results. Instead, it is the broad national goals for Swedish 

heritage management that enable the real potential for public outreach.  

The research orientation of an archaeological excavation is decided by the 

county administrative boards. This results in discrepancies between the 

decisions from different county administrative boards. There are examples of 

these differences in Chapter 6, where I present my case studies. 

There are few concrete suggestions on how contract archaeology could 

utilize its full potential in public outreach and educational programs in such a 

way that they meet the national heritage goals. One way forward could be as 

Högberg (2013: 53, 67) has suggested: that public outreach on an archaeological 

excavation should include more than communication about archaeology and 

archaeological findings. Instead these can be used to achieve other goals. For 

example, to instruct how knowledge about the past is generated and how it can 

be used in different ways in the present. Understanding archaeology and the past 

can have many other values depending on how they are activated and in which 

context they appear. Högberg (2004:12f.) therefore emphasized the importance 

of actively working with historical consciousness in contract archaeology. In 

the long run this will achieve a broader understanding of archaeological 

knowledge into the community. Although the term historical consciousness has 

been used in archaeological contexts for almost two decades, it has not been 

widely acknowledged in the field of contract archaeology. 

For a long time, children and youths have been a priority target group within 

museums, and later also a pronounced priority target group in heritage policies 

and public outreach in contract archaeology. Special educational programs were 

adapted to the conditions of contract archaeology. Initially, they were modelled 

on learning-by-doing pedagogy and heritage site pedagogical activities. 

Eventually, adequate practices for public outreach within contract archaeology 

were developed as well as special educational programs. Collaborations with 

museum educators, utilizing their experiences of working with schools, have 

also played an important role in the development of educational programs in 

contract archaeology. Museum educators have, through their long experience of 

working with schools, adapted their practices and goals to those of school 

education. This is partly reflected in the content of the educational programs.      

Today it is not uncommon for county administrative boards, in their 

specifications for archaeological excavations, to request public outreach and to 

identify children and youths, or schools, as target groups. Therefore, in recent 

years ambitious educational programs has become more common in contract 

archaeology. However, it is important to point out that even though it has 

become more common, it is not yet an integrated practice in all contract 

archaeology. 
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In order to investigate how the practices of public outreach towards schools are 

implemented on urban archaeological excavations, I describe in Chapter 6 the 

public outreach in seven case studies of projects with extensive educational 

programs. An overview of the educational programs shows that there are 

variations in composition, extent and content. I have been able to categorise 

them into three different forms: Multistage educational programs, Simplified 

educational programs and Guided site tours for schools (Table 3). In Chapter 7, 

I describe what characterizes the different forms of educational programs. My 

results show that the programs encompass different approaches and provide 

different degrees of in-depth learning. While the activities in the Multistage 

educational programs are undertaken over several occasions, the activities in 

the Simplified educational programs are limited to one. Both programs are 

complex in that they contain several educational components, combining 

experience-based learning through visits to the excavation site with some kind 

of participatory activity or workshop. In addition to in-depth knowledge 

learning, these programs also contribute to the stimulation of a deeper historical 

consciousness. Most often these programs are carried out in collaboration 

between museum educators and field archaeologists. In contrast, Guided site 

tours for schools are aimed at a more general communication of archaeological 

knowledge and about the archaeological site. These are generally conducted by 

field archaeologists themselves. 

In a major archaeological investigation, there are many different 

circumstances that affect the extent, direction and form of the educational 

programs. One factor is how the county administrative boards choose to 

formulate the specification of the archaeological investigation in reference to 

public outreach. Another is the archaeological companies’ diverging past 

experiences and skills. Also, the possibilities to receive visitors on the 

excavation area are a factor, as well as the amount of time that can be set aside 

for educational programs within the financial framework of the ongoing 

investigation. It can also be a question of qualitative choices versus quantitative 

choices, on the one hand a form that enables in-depth learning, on the other a 

simpler form with the intention of reaching out to as many schools as possible 

with more general information. 

As already stated, county administrative boards decide the framework of 

public outreach and choose target groups. Sometimes they also choose a 

thematic direction. In these cases the purpose has been to create awareness of 

the past and how the knowledge of the past may be of relevance for an 

understanding of the present. It is important that the county administrative board 

chooses a thematic direction that is relatable to the remains being investigated, 

otherwise focus will be on a general idea of the past and not on what is currently 

happening on the excavation site. More recently, it can be noted, the county 

administrative boards are demanding correlation with national goals of heritage 

management, but they rarely request a description of the content of the 
programs. However, the county administrative board in Stockholm has 
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requested elaborated plans for public outreach that would include an analysis of 

interest based on prioritized target groups, proposals for content, message and 

activities, as well as a review of necessary preparations and planned efforts. 

This type of wording in the specification of an archaeological excavation opens 

up for the archaeological companies to choose the form, orientation and content, 

while simultaneously encouraging reflection on the excavation’s potential and 

relevance to its target groups. This is probably an example of an ongoing change 

in how the county administrative boards are enforcing the requests in their 

specifications to include the content. 

Based on the request in the specifications from the county administrative 

boards, the forms for public outreach are established in the investigation plans 

by the archaeological companies. This is done by either field archaeologists or 

museum educators. In my case studies, the content of public outreach has been 

vaguely formulated in both specifications and investigation plans. Instead, the 

plan for the content is usually undertaken in the initiation of the excavation 

itself, based on the instructions that appear in the specifications and 

investigation plans. Although the public outreach follows certain elaborate 

patterns that have been developed within contract archaeology, I can conclude 

that as a consequence of the fact that different county administrative boards 

formulate the requirements and that there are different archaeological 

companies who carry out public archaeology, there are variations both in the 

composition of the programs and in their content. 

It is often up to the archaeologist or educators themselves to fill the programs 

with content, which partly results in differences in content within the same 

project. The interviews in my study show that educators in their work to a 

greater extent rely on pedagogical values and adopt didactic inputs, such as the 

use of history or source criticism, while field archaeologists focus mainly on 

what is happening on the site, the archaeological process and archaeological 

results. Although field archaeologists did not prove to be well acquainted with 

didactic concepts, some didactic approaches can still be discerned in the 

archaeologist’s performances, aiming to enlighten students' historical 

consciousness. However, this is not something that happens consistently or 

purposely, but spontaneously and sporadically. Archaeological reports about 

the efforts of public outreach have also been vague in terms of covering what 

has been communicated. The content has been overshadowed by the coverage 

of how the programs have been undertaken, that is, what methods have been 

used. 

In Chapter 5, I studied the primary school curriculum to investigate the 

Swedish school systems needs and goals. The school curriculum contains 

general goals for the whole educational system that to a certain extent has much 

in common with the general goals for heritage management. These include, for 

example, goals for knowledge formation, democracy and values meant to serve 

the social sustainability of society. 
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In order to find the relevance of the educational programs in contract 

archaeology to the school education, I have investigated how the school 

programs face the needs and goals of school education. I also explored how the 

school, as a target group, is defined in contract archaeology. I could see that 

schools are often defined as a homogeneous group without regards to the fact 

that the Swedish school system encompasses different forms of education and 

levels of education. Previous experiences from museum pedagogy and heritage 

site pedagogy have shown that if schools are going to participate in activities 

outside the school building, the activities must be able to face the goals of the 

school curriculum. This is something that contract archaeology has taken into 

account. For example, it has been established that the periods that are 

investigated on an archaeological excavation are often related to the periods 

studied within the curriculum of the subject of history in low and middle school. 

The consequence is that the educational programs often are formulated in a way 

that addresses low and middle school, with a focus on the subject of history. 

Therefore, it is usually school classes from low and middle school that take part 

in the educational programs within contract archaeology. Museum educators 

and field archaeologists have proven to be successful in establishing adequate 

school programs with a content that complements the school's theory with 

practices, as mentioned within the framework of the subject of history for the 

low and middle school. 

In Chapter 8 I describe how teachers from low and middle school perceived 

the educational programs conducted at the excavations of Nya Lödöse in 

Gothenburg. The teachers emphasized that school programs served well in 

complementing standard tutoring and pointed out some common goals of the 

content of the educational programs and the curriculum. These were mainly to 

be found within the context of the subject of history. The encounter between the 

school's theory and the practices of contract archaeology was emphasized. The 

interviewed teachers were generally positive to the activities and particularly 

impressed by the authenticity aspects where visual and tactile methods were 

acknowledged as important pedagogical tools. The encounter with 

archaeologists, working with real archaeological source materials, and with the 

reality of archaeology, that is professionals in action, was highlighted by several 

teachers as valuable aspects. The teachers also pointed out other values of the 

educational programs, beyond the subject of history, values related to the 

school's more general goals. One example is the importance of site-related 

conversations enabling the students to relate to the site's cultural heritage, 

regardless of background. 

My conclusion is that the educational programs of my case studies cope well 

with several needs and goals, not least the encounter between theory and 

practice in low and middle school. However, there are shortcomings when it 

comes to encountering other educational forms or educational levels within the 

Swedish school system.  Despite good conditions for contract archaeology and 
schools to collaborate, only a small portion of the school system comes into 
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contact with contract archaeology. One reason is that contract archaeology 

device educational programs based on the subject of history. The consequence 

is that mainly low and middle schools take part in the educational programs in 

contract archaeology. So far contract archaeology has not sufficiently 

highlighted other areas of knowledge held by contract archaeology, or even 

bothered to study more closely how other areas within contract archaeology 

may be relevant to school education. Consequently, the full potential of contract 

archaeology has not been fully utilized in public outreach and in educational 

programs. 

In order to investigate the relevance of contract archaeology to other 

educational levels, I studied the curriculum for the secondary school. I found 

that educational programs addressed to secondary school would need to be 

formulated with another point of departure than the historical periods being 

investigated at the excavations (normally already dealt with at low and middle 

school), to better cope with the content of the secondary school curriculum. For 

example, archaeological knowledge would be of greater relevance to the 

secondary school if the educational programs evolved concepts such as the use 

of history or historical consciousness in relation the current archaeological 

excavation. 

The curricula for both middle and secondary school consistently emphasize 

that school education must be related to reality and society. In this context, 

knowledge in contract archaeology is relevant to secondary school from the 

point of view of other subjects than history. Furthermore, it is not only within 

the subject of history that students develop insights into how the past shaped 

our time or develop historical consciousness. These insights emerge based on 

and in relation to knowledge in other subjects and contexts. Therefore, it may 

also be of interest to investigate the relevance of contract archaeology in relation 

to the curricula for other subjects. 

An extensive field such as archaeology possesses several qualities that can 

be of interest for school education. The subject of geography in secondary 

school turns out to have several common interests with contract archaeology. 

For instance, in secondary school the students study a theme in geography that 

is extremely relevant for urban archaeological investigations, namely "habitats", 

dealing with migration and urbanization, as well as the causes and consequences 

of these. These are topics often addressed during urban archaeological 

excavations, where questions about urbanity and urbanisation often are central. 

Within the theme “methods of geography, concepts and working methods”, 

students study methods for collecting, processing, evaluating and presenting 

geographic data, for example with the help of maps and geographical 

information systems (GIS). Based on this theme, it would be beneficial to 

develop an educational program within the framework of the archaeological 

excavation, showing how archaeological source material is arranged, visualized 

and understood, based on geographical information systems. Another aspect 
highlighted in the area of geography is “field studies of natural and cultural 
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landscapes”, for example in community planning in the local community. This 

could also be a suitable approach for the educational programs in contract 

archaeology, since contract archaeology is part of the community planning 

process. Biology is another subject where the secondary school curriculum 

shares common ground with archaeology. Archaeology utilizes biology through 

the perspectives of palaeobotany and osteology. 

Similar studies of curricula for other educational forms and other 

educational levels would probably open up the field for further collaboration 

with other parts of the school system. This would not only mean that more 

groups within the Swedish school system could access the results of contract 

archaeology. There would be more opportunities for contract archaeology to be 

of greater relevance to the entire school system, as well as new opportunities 

for contract archaeology to distribute its knowledge and values beyond the 

narratives of the past and the archaeological results. There are therefore good 

prospects for future contract archaeology to develop educational programs in 

order to benefit more groups than those already reached. 

The curricula for primary and secondary schools also show that there are 

other areas where contract archaeology and the school can interact. With 

increased demands for digitization and digital knowledge production, both in 

contract archaeology and in schools, there are new opportunities for contract 

archaeology and schools to cooperate in ways still unexplored and undeveloped. 

My studies do not just show that contract archaeology would need to gain 

better knowledge about schools. Teachers have limited knowledge about 

contract archaeology and its role in society or in what way contract archaeology 

could be of use in school education. To increase the collaboration between 

contract archaeology and schools, it would be necessary to prepare new 

processes that enable the development of new forms of collaboration promoting 

both contract archaeology and schools. Here are good prerequisites for 

developing a form of didactics, archaeo-didactics, adapted to the conditions of 

contract archaeology with schools as a target group, bringing together contract 

archaeology's goals and potential in an educational situation, with the needs and 

goals of school education. 
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Bilagor. 

Bilaga 1. 

Sammanställning av enkät och enkätsvar 

 
• Vad tycker du i stora drag om aktiviteterna på en skala 1–5, där 5 är mycket 

bra? 

- Betyg 5 (6 st.) Betyg 4 (5 st.) 

 

• Vad var bra? 

- Väldigt intressant, bra nivå för barnen. Att man får ta och känna på sakerna 

ni hittat. 

- Bra genomgång, både inne och ute. Bilder som förklarar för eleverna. 

Fångade elevernas intresse bra.  

- Arkeologerna berättar med inlevelse och med ett språk som barnen förstår. 

Mycket intressant. 

- Introduktionen, själva ”upplägget” (ordningsföljden i förevisningen). 

- Intressant med överblicken i starten utifrån kartan över Nya Lödöse. 

Intressant med bildspelet över den arkeologiska utgrävningen. Bra att få 

titta på och känna på det arkeologiska materialet. 

- Tydligt, enkelt att förstå, engagerade pedagoger och arkeologer. 

- Att både få se saker och känna saker men även att få använda fantasin. 

Kunniga personer som berättar på ett bra sätt. 

- Engagerade arkeologer som är vana vid barngrupper, speciellt 

stadsvandringen. 

- Visa riktiga föremål. Bra film. Riktiga arkeologer. Berättar på elevernas 

nivå. 

- Bra och intressant fakta. Duktiga och trevliga pedagoger. 

- The content was very interesting but preschool children are perhaps too 

young. Good for the children to get an introduction to the past. 

- Eleverna verkade väldigt intresserade av skelett men också genomgången 

av hur man levde på medeltiden. 

- Stadsvandringen med en mycket engagerad museipedagog. Även 

förevisningen/workshopen var lärorikt med artefakter osv. 

- Bildspelet och att eleverna fick känna och ta på gamla föremål. Chansen att 

ställa frågor. 

 

• Vad var dåligt? 

- Kan inte komma på, möjligtvis för kort. 

- Inget. 

- Inget. 

- Att vi hade missat att vi inte skulle ta 9:an (spårvagnen) och kom lite sent. 

- Inget jag kan komma på. 

- Lite svårt för elever med andra modersmål att förstå alla begrepp (även för 

några andra), t. ex. ”visualisera” ”rekonstruktion”. 

- Det kunde gott ha varit mer tilltaget med tiden. 

- Inget var dåligt. Bildspelet var kanske aningen långt, men bra. 
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• Kommer du följa upp dagens aktiviteter i din undervisning i klassrummet? 

- Ja (13)  Nej (0) 

 

 

• Är det viktigt för skolan att arkeologin erbjuder den här typen av aktiviteter? 

- Ja (14)  Nej (0) 

 
Är det viktigt att få träffa riktiga arkeologer? 

- Ja (14)  Nej (0) 

 

• Varför? 

- När vi nu t. ex. läser om ”gamla” Göteborg tycker vi det är viktigt att 

kunna erbjuda praktiska lektioner och låta barnen komma och se med egna 

ögon, istället för att bara göra det teoretiskt i klassrummet. 

- Vi har jobbat med Göteborg inför besöket och kommer att försätta följa 

detta. Lektionen har gett mer innehåll för eleverna och mer förståelse. 

Viktigt att se olika yrken och hur man arbetar. 

- Nya yrken presenteras för eleverna. Få en förståelse för historia berättad av 

experter. 

- Det är en underexponerad yrkesgrupp, viktigt visa för eleverna. 

- Vi tycker det är viktigt att visa eleverna vad som händer i samhället utanför 

skolan. Viktigt att påvisa vad man kan välja att jobba med i framtiden. 

Coolt med första hands information. 

- Så eleverna får goda exempel på vilka yrken som finns i samhället, hur de 

arbetar och historiens betydelse. 

- För att de kan bidra med kunskaper och intresse som jag känner att jag inte 

kan förmedla på ett lika bra sätt. 

- Vi går igenom Göteborgs historia och det betyder mycket att vi får uppleva 

dessa typer av lektioner. Barnen får lättare ”inre bilder” och kan tydligare 

föreställa sig hur livet har varit på medeltiden. 

- Levandegör historia för eleverna. Inspiration för lärarna.  

- De har utbildning, kunskap och erfarenhet att dela med sig. 

- Det ger tyngd åt föreläsningarna att träffa människor som har mycket 

kunskap i ämnet. 

- För att kunna materialisera en annars förhållandevis abstrakt 

historieundervisning. 

- För det ger eleverna en kunskap som vi pedagoger aldrig kan göra, ni är 

professionella.  

 

• Är det viktigt med riktiga arkeologiska föremål? 

- Ja (12)  Nej (0) 

 

• Varför? 

- Skapar intresse, märker hur engagerade eleverna är. 

- Spännande, lättare för barnen att förstå. 

- Det finns olika inlärningsstilar, bl.a. den taktila. Bra att både få se, höra 

och känna. 

- För att vi ska kunna få mer kunskaper och veta om saker från förr. 

- Eleverna blir också intresserade av historia. 

- Förstå sig på hur man levde och hur det såg ut under olika tidsperioderna. 

- It gives the children a real feeling about the past. They can fantasize about 

how it was made, what it was use for etc. 

- Många har inte stött på detta tidigare. 
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- Det kan bli enklare för elever att föreställa sig t. ex hur människor levde 
förr. 

- Eleverna tycker det är spännande att se/känna sakerna i verkligheten. 

Annorlunda mot bara bilder. 

- Kursplanen säger att eleverna ska veta vad arkeologiska fynd kan berätta 

om kulturmöten och om likheter med historia och nutid. 
 

• På vilket sätt kompletterar aktiviteterna din undervisning?  

- Vi har inte möjlighet att visa föremål så här mer än bilder i skolan. Att 
verkligen få se platser/föremål osv skapar större förståelse. 

- Få se på ”riktigt” var Nya Lödöse låg. Vi pratar om Göteborgs historia. 

- Jag tycker att det är viktigt att eleverna får en varierad utbildning och detta 

har varit ett väldigt bra besök för de elever som är mer taktila, att få kunna 
ta och se saker. 

- Eleverna får olika typer av lektioner, teoretiskt i klassrummet och mer 

praktiskt på utflykter. 

- Att se föremål i verkligheten. 

- Lots of discussions about how things have been found. We can “find” 
things, make fossils etc. 

- Jag är svenska lärare. Vi kommer att komplettera detta med 

litteraturhistoria. 

- På så vis att eleverna får uppleva historia. Det är viktigt. 

- Bra med en expert som kan svara på frågor, berätta om utgrävning och 
föremål. 

- Ger eleverna chansen att se och känna på arkeologiska fynd samt att få en 

förståelse för historia som jag ej kan ge. 

 

• På vilket sätt möter aktiviteterna skolplanens mål? 

- Följer Lgr 11 kunskapskrav i SO att lära sig hemortens historia och 

föremål som visar hur människor kan ha levt. 

- Ingår i läroplanen, ”sin hemorts historia”.  

- Dessa aktiviteter kompletterar både undervisning som handhar om 

närmiljö samt livets utveckling. 

- Kunskapskravet om hemortens historia. 

- Utveckling, lärande och kunskap. 

- Thinking about the past. Local history. 

- Framför allt genom att genom en helhetsbild av en tid/epok som 
visualiserar det eleverna möter i teorin. Knyter an väl till kursplanen i 

speciellt SO. 

- På flera vis, t.ex. vad gäller historiska källor, kopplingar nutid – dåtid m.m. 

- I det centrala innehållet i historia för åk 4–6 står följande: Vad 
arkeologiska fynd, t.ex. myntskatter och fynd av föremål från andra 

kulturer kan berätta om kulturmöten, om likheter och skillnader i 

levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. 
 

• Plats för egna kommentarer: 

- Superbra och proffsigt. Kan tänkas att vi har några framtida arkeologer i 
våra klasser. 

- Jag vill tacka er för denna dag. Jag tycker det var intressant och lärorikt 

och är väldigt intresserad av liknande studiebesök. 

- Tack för en väldigt intressant och rolig dag. 

- A really good starting block which can be used in many ways. 

- Jag hade önskat ett större inslag av praktiskt arbete under workshopen. Till 
exempel för att kunna diskutera hur en som arkeolog kan dra slutsatser av 
olika fyndigheter.  
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Bilaga 2.  

Förteckning över skolor och organisationer som ingår i studien 

 

Enkätundersökningen 

 
Skola Antal 

klasser 

Datum Antal 

enkäter  

Bergsjöskolan  1 2016-09-13 1 st. 

Fenestra S:t. Jörgen 4 2016-09-09 6 st. 

Gamlestadsskolan (Högstadium) 1 2016-09-23 2 st. 

Göteborgs högre samskola  1 2016-09-20 2 st. 

Hagenskola 1 2016-09-13 2 st. 

Horsbyskolan 1 2016-11-14 1 st. 

Mörlandaskola 1 2016-11-21 1 st. 

The English School Gothenburg 

(Förskola) 

 2016-09-20 1 st. 

 

Intervjuer 

 
Arkeologikonsult AB 

Bohusläns museum 

Fenestra S:t. Jörgen 

Göteborgs högre samskola 

Göteborgs stadsmuseum 

Hagenskola 

Kalmar läns museum 

Kulturparken Småland 

Ljungbackenskolan 

Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ 

SHMM Arkeologerna 

Stockholms stad – Medeltidsmuseet  

Upplandsmuseet 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Informant Datum Timmar: 

Arkeolog 1 2016-11-14 00:47 

Arkeolog 2 2016-10-20 00:38 

Arkeolog 3  2017-01-17 00:31 

Arkeolog 4 2017-01-19 00:26 

Arkeolog 5 2017-01-18 00:34 

Arkeolog 6 2017-03-23 01:32 

Arkeolog 7 2017-03-22 00:55 

Lärare 1 2017-02-27 00:22 

Lärare 2 2017-02-27 00:42 

Lärare 3 2017-03-01 00:24 

Lärare 4 2017-03-01 00:34 

Lärare 5 2017-03-02 00:44 

Lärare 6 2017-03-02 00:44 

Pedagog 1 2017-03-17 01:11 

Pedagog 2 2017-10-03 01:03 

Pedagog 3 2017-06-08 00:52 

Pedagog 4 2017-07-03 01:13 

Pedagog 5 2017-03-22 00:43 

Pedagog 6 2017-12-12 00:47 
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Förteckning över intervjuer 

 
Informant Datum Minuter 

Arkeolog 1 2016-11-14 00:47 

Arkeolog 2 2016-10-20 00:38 

Arkeolog 3  2017-01-17 00:31 

Arkeolog 4 2017-01-19 00:26 

Arkeolog 5 2017-01-18 00:34 

Arkeolog 6 2017-03-23 01:32 

Arkeolog 7 2017-03-22 00:55 

Lärare 1 2017-02-27 00:22 

Lärare 2 2017-02-27 00:42 

Lärare 3 2017-03-01 00:24 

Lärare 4 2017-03-01 00:34 

Lärare 5 2017-03-02 00:44 

Lärare 6 2017-03-02 00:44 

Pedagog 1 2017-03-17 01:11 

Pedagog 2 2017-10-03 01:03 

Pedagog 3 2017-06-08 00:52 

Pedagog 4 2017-07-03 01:13 

Pedagog 5 2017-03-22 00:43 

Pedagog 6 2017-12-12 00:47 
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Bilaga 3.  

Frågeformulär 

Arkeologer 

1. Kort presentation, vad du heter och vart du jobbar. 

2. Vad har du haft för roll inom det publika? 
3. Hur brukar ditt upplägg av visningar se ut? 

4. Vad tycker du är viktigt att förmedla? 

5. Vad har du för uppfattning om målet med förmedlingen? Nationella mål, länsstyrelsens 
förfrågning kring förmedling, projektets egna mål? 

6. Brukar du ha ett annorlunda upplägg för grupper från skolan? 

7. Tycker du att det är skillnad på att ha visning för skolor gentemot andra målgrupper? 
8. Hur anpassar du mötet med skolans olika åldersgrupper eller grupper med särskilda behov? 

9. Hur väl tycker du att du lyckas anpassa dina visningar till gruppens sammansättning/behov? 

10. Vad kan var svårt med målgruppsanpassning? 
11. Varför tror du att det är viktigt för skolor att besöka arkeologiska undersökningar? 

12. Vad känner du till om skolans mål, läroplan? 

13. Vad är din uppfattning kring lärarnas respons? 
14. Hur upplever du att elever upplever besöket? 

15. Vad kan vara svårt? 

16. Om det var fritt för dig att planera visningarna med skolorna, hur skulle du vilja göra? 
17. Hur använder du dig av bilder idag? 

18. Skulle du vilja ändra på det på något sätt? 

19. Vilka fynd är särskilt uppskattade? 
20. Vad har fynden för betydelse i förmedlingen kring arkeologi? 

21. Hur använder du dig av föremål? 

22. Hur viktiga är föremålen i en visningssituation? 
23. Hur tycker du att man skulle kunna arbeta annorlunda med föremål? 

24. Tycker du att det är värdefullt att arkeologer möter publiken/skolans elever? 

25. Tycker du det publika arbetet kommer i vägen för övrig arkeologisk? 
26. Hur uppfattar du dina kollegor uppfattar det publika arbetet.  
27.  Vill du tillägga någonting i övrigt? 
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Pedagoger 

1. Kort presentation, vad heter du och vart jobbar du? 

2. När började du ditt arbete och vad hade du för befattning. 

3. Har du samarbetat med arkeologer (med arkeologer menar jag här att man har undersökning 
och dokumentation som huvuduppgift) inom andra organisationer? 

4. I vilka arkeologiska projekt har du varit involverad i? 

5. Hur har samarbetet sett ut för dig med arkeologerna i det aktuella projektet? 
6. Projektets upplägg, målsättning? 

7. Din roll? 

8. Arbetar du målgruppsanpassat och på vilket sätt? 
9. Vad är viktigt att kommunicera, innehåll? 

10. Brukar upplägget se annorlunda ut mellan skolan och andra grupper  

11. Hur ser upplägget ut för skolan? 

12. Hur brukar du anpassa innehållet till olika åldrar, behov? 

13. Hur definierar du skolans behov? Hur möter du skolans behov? 

14. Varför tror du att det är viktigt för skolor att besöka arkeologiska undersökningar? 
15. Vad känner du till om skolans mål, läroplan? 

16. Vad är din uppfattning kring lärarnas respons? 

17. Hur upplever du att elever upplever besöket? 
18. Vad kan vara svårt? 

19. Om det var fritt för dig att planera visningarna med skolorna, hur skulle du vilja göra? 

20. Hur använder du dig av bilder/foton idag? 
21. Skulle du vilja ändra på det på något sätt? 

22. Vad har fynden för betydelse i förmedlingen kring arkeologi? 

23. Vilka fynd är särskilt uppskattade? 
24. Hur använder du dig av föremål? 

25. Hur viktiga är föremålen i en visningssituation? 

26. Hur tycker du att man skulle kunna arbeta annorlunda med föremål? 

27. Tycker du det publika arbetet kommer i vägen för övrigt arkeologiskt arbete? 

28. Hur uppfattar du övriga arkeologer uppfattar det publika arbetet.  

29. Vad har du för uppfattning av målet med förmedling inom 
uppdragsarkeologin/kulturmiljövården? 

30. Nationella mål, uppdragsarkeologins mål, förfrågningsunderlag etc. 

31. Upplever du någon skillnad mellan uppdragsarkeologiska samarbeten och andra 
samarbeten? 

32. Hur skulle du beskriva rollfördelningen i förmedlingsarbetet mellan arkeologer och 

museipedagoger i samband med uppdragsarkeologiska undersökningar? 
-kommunikation, målsättningar. 

33. Tycker du det är viktigt att fältarkeologer är delaktiga i mötet med skolor?  

34. Vad skulle arkeologer behöva tänka på när de vänder sig mot skolan? 
35. Har du nåt att tillägga? 
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Lärare 

 
1. Vad tyckte du om upplägget för 

aktiviteterna? 

 

-Bra, dåligt 

2. Vad lärde ni er? -Lärare? 

-Elever? 

-Fick man förståelse för hur kunskap 

om det förflutna skapas? 

-Bidrog aktiviteterna till ökad 

förståelse för vad man kan veta? 

 

3. Har du, eller kommer du använda 

dig av erfarenheterna i din 

undervisning? 

-Hur då? 

4. Är mötet med arkeologi och 

arkeologerna viktig för 

skolundervisningen? 

-T ex inom historieämnet…och på 

vilket sätt? 

Fyller aktiviteterna någon särskild 

funktion? 

5. Vad har skolan för behov av att 

arkeologer förmedlar sina resultat 

till skolan? 

 

6. Hur möter den här typen av 

aktiviteter skolans mål? 

-Görs det på ett anpassat sätt? 

-Skolplanens mål? 

7. Arkeologer arbetar med det förflutna. 

Varför är förståelsen/kunskapen om 

det förflutna viktigt i 

skolundervisningen? 

 

8. På vilket sätt tycker du man får 

förståelse för det förflutna utifrån 

föremål? 

 

9. Är det viktigt att arbeta med 

autentiska material? 

 

10. Vad hoppas du som lärare att eleverna 

har tagit med sig inför framtiden? 

 

11. Vilka förslag på förbättring på 

förmedling om arkeologi skulle du 

vilja ge arkeologerna. 

 

12. Har du nåt du vill tillägga som 

arkeologer borde tänka på i sitt 

förmedlingsarbete? 

 

13. Jag undersöker hur föremål kan 

användas som pedagogiska redskap. 

På vilka sätt skulle man kunna göra 

det, tycker du? 

 

14. Är det nåt arkeologin, arkeologer kan 

utveckla? 

 

 

15. Vad skulle elever kunna lära sig av 

det? 
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