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Förord
Varje år gör arkeologerna nya spännande fynd på utgrävningsplatser runt om i Sverige. Men hur når vi ut med resultaten och
hur levandegör vi historien för våra barn och ungdomar, i en
skola där arkeologi inte existerar som ett eget ämne? Ett sätt
att förmedla nya rön om vår äldsta historia inom skolvärlden
är att söka olika former av tematiska samarbeten.
I den här skriften berättar vi om ett ovanligt lyckat samar
bete där vi försökt att integrera arkeologi och svenska genom
att arbeta med storyline. I skriften berättar vi om hur samar
betet växte fram och om våra erfarenheter under arbetets gång.
Kanske sättet att arbeta kan tjäna som inspiration för andra
liknande samarbeten mellan skolan och arkeologin.
Lund i oktober månad 2007
Anne Carlie, Monica Carlsson och Gert Alfh
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Arkeologi & storyline
- ett lyckat koncept
Hösten 2005 startade ett samarbete mellan Riksantikvarieäm
betet UV och Gunnesboskolan i Lund. Arkeologerna ville fin
na nya vägar ut i skolorna och lärarna ville ta vara på denna
expertishjälp på bästa sätt. Arbetslag 7 hade ett tema om anti
ken inplanerat på vårterminen och vi bestämde oss därför för
att inrikta arkeologifördjupningen på svensk järnålder, d.v.s.
vad hände här hemmavid när antiken blomstrade i Medelhavs
området.
Vi valde att genomföra en storyline, i vilken man skapar en
fiktiv verklighet, och eleverna skulle på svensktid skriva en be
rättelse som innehöll de olika händelserna.
Slutprodukten, berättelsen i storyline, blev ovanligt lyckad.
Varje elev skrev den bästa berättelse de någonsin skrivit. Alla
berättelser hade ett fylligt innehåll baserat på historiska fakta
och elevernas fantasi. Andra vinster var att historia/arkeologi
och svenska integrerades på ett intresseväckande sätt, som upp
skattades av eleverna. Experteleverna växte med uppgifterna
och blev rutinerade på att redovisa för klasserna.

Vad är Storyline?
Storyline är en undervisningsmetod som utvecklats in
om skolvärlden, som en alternativ metod för kunskap
och lärande. Metoden innebär att lärandet sker inom
handlingen till en berättelse, där eleverna gemensamt
bygger upp en fiktiv verklighet.
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Från oss arkeologer innebar projektet många saker. Det var
vår första praktiska erfarenhet av ett nära samarbete med sko
lan, där vi även var delaktiga i planeringen, så förväntningarna
var högt ställda. Vad vi framför allt ville uppnå var hitta nya vä
gar att nå ut med aktuella arkeologiska resultat och forsknings
rön till skolan. Att göra arkeologins metoder och resultat synli
ga och tillgängliga i skolan var därmed bara ett delmål. Den
stora utmaningen bestod i hur vi skulle kunna integrera arkeo
login i undervisningen, så att eleverna fick möjligheter att an
vända det arkeologiska stoffet praktiskt i skolarbetet. I detta
fanns även en förhoppning om att hitta arbetssätt som skulle
stimulera eleverna till egna tolkningar av det förflutna. Frågan
var hur skulle vi gå till väga? Hur kan det arkeologiska materi
alet göras tillgängligt för skolan och hur skapar vi förutsätt
ningar för elevernas delaktighet i tolkningsprocessen? Vilka
lärmetoder lämpar sig bäst för ändamålet? I detta skede kom
mötet med lärarna att fungera som en katalysator för det vida
re arbetet. Vad vi behövde var en beställare och mottagare med
egna behov och önskemål, som satte upp de yttre ramarna och
praktiska förutsättningarna för projektets upplägg och genom
förande.
Ett av de positiva resultaten med samarbetet var att vi fick
möjligheter att påverka urvalet av arkeologiska fakta och sättet
att förmedla dessa i undervisningen. Det ämnesövergripande
arbetssättet och tillämpningen av storyline, utgjorde här ett för
oss tidigare oprövat sätt att kommunicera med eleverna. Istället
för att på traditionellt vis förmedla kronologiska eller tematis
ka kulturhistoriska fakta, innebar metoden att vi måste anpas
sa urvalet av fakta och dess tillrättaläggande för att stämma
mot de olika stegen i storyline-konceptet. Våra arkeologiska
data och kunskaper om det förflutna kom härigenom inte bara
att användas aktivt som underlag eller historiskt stoff för elev
ernas berättelser, utan arkeologin bidrog även indirekt till att
främja ungdomarnas historiemedvetande, genom de möjlighe
ter till inlevelse och identifikation med olika förhistoriska per
soner/ karaktärer som materialet och metoden erbjöd.
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Arkeologbesök på skolan. Foto: Gert Alfh.

Det är inte så vanligt att eleverna läser om förhistorien på
högstadiet, utan detta gör man som regel på låg- och mellan
stadiet. Tack vare samarbetet fick vi möjligheter att berätta om
nya utgrävningsplatser, fynd och forskningsrön som rör den
äldre järnåldern, en period som annars är dåligt belyst i läro
böckerna, i jämförelse med t.ex. vikingatiden. Andra fördelar
med att välja tiden omkring Kristi födelse var att vi kunde stäl
la olika typer av källor (skriftliga och arkeologiska) mot var
andra, för att lära eleverna något om källkritik.

7

Förberedelse av studiematerial
Ett syfte med samarbetet var att eleverna i arkeologigruppen
skulle få en inblick i processen hur ny kunskap kommer till. Då
vi inte hittade något bra studiematerial som passade för detta
ändamål, valde vi istället att ta fram ett eget material i Power
Point. Här presenterade vi, förutom fakta om arkeologins käl
lor och metoder, det arkeologiska stoff som eleverna behövde
för sina berättelser. Idén med att låta eleverna jobba med story
line, visade sig vara till stor hjälp, eftersom det pedagogiska
konceptet kom att definiera inte bara de yttre ramarna för ma
terialet, utan delvis också karaktären på innehållet.
Studiematerialet ordnades, i linje med upplägget i storyline
i fem tematiska block:
Del 1:
Del 2:
Del 3:
Del 4:
Del 5:

Landskapet och boplatsen
Gården, människorna och djuren
Människorna - deras roller och sysslor
Mötet mellan romare och nordbor
Religion och gudar - vad trodde man på?

Inför urvalet av arkeologiska fakta ställde vi upp några vägle
dande kriterier. Ett sådant kriterium var att materialet skulle
spegla nya resultat och forskningsrön. Valet att förlägga den
tänkta blotsfesten till den stora järnåldersåldersboplatsen vid
Uppåkra i Skåne, var således högst avsiktlig, sett mot bak
grund av den omfattande forskning som bedrivits om platsen,
samtidigt som den nya kunskapen har fått liten populärveten
skaplig spridning.
En annat kriterium bestod i att välja ut gravfynd, där vi
hade information om personens ålder, kön och eventuella soci
ala status. På så sätt kunde gravarna användas som underlag
för att teckna personliga levnadsöden, d.v.s. vara ett stöd och
en inspiration för elevernas karaktärsbeskrivningar.
Den svåraste biten var att ta fram underlag som speglade
människornas roller och sysslor, som grund för elevernas ka
raktärer och berättelser. Hur såg vardagen ut för de enskilda

personerna i järnåldersbyn - för hövdingen, husfrun och deras
familj, för bonden och hans familj, för krigarna, för smeden,
för trälarna, för barnen och de gamla osv. ? Här kände man sig
som arkeolog ofta ute på svag is, och steget från de enskilda
fynden till tolkningar av den sociala kontext de ingått i, kän
des stort.
Vi lade ner ganska mycket arbete på att samla in och ställa
samman fakta i studiematerialet, uppskattningsvis cirka en
vecka. Förpackningen i PowerPoint hade dock den fördelen att
vi även kunde lägga in ett rikt bildmaterial av fynd och rekon
struktioner, som en visuell inspirationskälla till elevernas be
rättelser. En annan fördel med PowerPoint var att eleverna fick
fri tillgång till såväl våra texter som bildmaterialet och kunde
använda dessa i sina muntliga presentationer för klasskamra
terna. I presentationerna lade vi också in förslag på bra sökvä
gar om arkeologi på webben, för att hjälpa eleverna att söka
ytterligare stoff till sina och klasskompisarnas berättelser.
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Vägen till samarbete
Samarbetet mellan Riksantikvarieämbetet UV Syd och Gunnesboskolan i Lund startade hösten 2005. Ett första planerings
möte hölls i mitten av januari månad, då lärarlaget fick träffa
arkeologerna. Arkeologerna berättade om sina tankar och fun
deringar kring ett eventuellt samarbete, samtidigt som lärarna
redogjorde för sina önskemål och förväntningar. Gruppen ena
des om att inleda samarbetet med ett arkeologbesök på skolan.
Syftet med besöket var att ge eleverna en introduktion till arke
ologi, inför valet av ämne under vårens tema- och fördjupningsarbete om Antiken.
I slutet av januari månad fick samtliga tre klasser i årskurs
7 (ca 60 elever) besök av vars en arkeolog. Arkeologerna visa
de en PowerPoint presentation, där de berättade om vad arke
ologi är, hur arkeologer gräver samt lite om hur man får fram
ny kunskap. Hur bestämmer man t.ex. åldern på saker? De
hade också med en låda med fornsaker, bestående av stenyxor,
pilspetsar, delar av lerkärl, malstenar samt ett äkta människokranium. Fynden var mycket uppskattade.
Veckan efter besöket fick eleverna välja ämne (arkeologi,
bild, dans, drama och musik). Många elever valde arkeologi.
För att inte ta oss vatten över huvudet, bestämde vi att låta en
mindre grupp om cirka 15 elever jobba med arkeologitemat.
I början av februari månad började detaljplaneringen ta
form. Vi bestämde att arkeologigruppens arbete skulle ta ut
gångspunkt i temat Antiken - vad hände hemmavid? Genom
att välja århundradena vid Kristi födelse, då det romerska im
periet hade sin blomstringstid, fick eleverna inte bara möjlighe
ter att fördjupa sig i de samhällen som vid samma tid levde i
våra trakter, utan också fundera över vilka kontakter som
fanns mellan romare och nordbor.

10

Storyline
- en kort metodbeskrivning
I takt med att formerna för samarbetet började konkretiseras,
väcktes frågan om hur arkeologin skulle förmedlas samt vilka
lärmetoder som var bäst lämpade i projektet. Arkeologerna var
nyfikna på storyline, på grund av de möjligheter till inlärning
genom dramatisering och gestaltning som metoden erbjuder.
Det visade sig att en av lärarna i lärarlaget hade praktiska erfa
renheter av att tidigare ha jobbat med storyline. Tack vare hen
nes erfarenheter, kunde vi ganska omgående börja diskutera
hur metoden på ett mer konkret sätt skulle kunna användas
inom projektet. Det landade i att vi bestämde oss för att genom
föra projektet som en storyline, med det gemensamma temat
Gunnesbem. En järnåldersby i våra trakter runt Kristi födelse.
Metoden storyline innebär att man skapar en fiktiv verklig
het där varje elev spelar en roll. Varje ”steg/händelse” kombi
neras med någon kreativ uppgift, t.ex. en bild eller en dramati
sering. I förväg bör man ha planerat alla stegen/händelserna
samt en avslutning. Vi lade en vecka per steg under samman
lagt sex veckor. På elevens val tid presenterade eleverna i arke
ologigruppen muntligen veckans nya stoff för sina klasskompi
sar och sedan skrev och målade eleverna på svensktid. Längst
bak i skriften kan du ta del av de instruktioner som eleverna
fick inför att de skulle börja jobba med metoden.
För att öka den autentiska känslan, enades vi om att använ
da en faktisk järnåldersboplats som modellandskap för elever
nas fiktiva berättelser om byn vid Gunneshem. Valet föll på en
boplats vid Västervång utanför Trelleborg vid den skånska syd
kusten, där arkeologerna nyligen genomfört en undersökning.
Att vi valde just denna plats berodde på att boplatsen med sina
välbevarade huslämningar, varierade källmaterial och moder
na undersökningsmetodik, bedömdes ha en god pedagogisk
potential för att illustrera hur arkeologer jobbar och tolkar sitt
material. Dessutom hade två av arkeologerna i deltagit i utgräv
ningarna av platsen.

Projektets genomförande
Samarbetet fortlöpte under sex veckors tid vårterminen 2006.
I början av varje ny vecka besökte arkeologerna skolan och
presenterade nya fakta för eleverna i arkeologigruppen, som
förberedelse inför nästa moment i storyline. Eleverna fick se
dan välja ut delar av det arkeologiska stoffet och redovisa det
ta för sina klasskompisar i svenskgrupperna som underlag för
elevernas fiktiva berättelser.
Hela projektet avslutades med en gemensam redovisning
för familj, släkt och vänner. Eleverna fick därefter ännu en tid
på sig att avsluta sina uppsatser. Tabellen nedan visar hur sche
mat var upplagt under projekttiden.
[ Tema1 vecka

Historia: Arkeologigruppen
Faktainsamling - fördjupning

|vl

17 februari: Introduktion*
Tiden, landskapet och boplatsen

i v2

2 mars: Fördjupning 1*
Gården, människorna och djuren

1 mars: Tema: Landskapet/
Boplatsen

|

I v3

9 mars: Fördjupning 2*
Karaktärer, roller och sysslor

8 mars: Tema: Gården,
människorna och djuren

j

i v4

16 mars: Fördjupning 3*
Roller och sysslor
”En dag i mitt liv”

15 mars: Tema: Karaktärer
- roller och sysslor

[

iv 5

23 mars: Fördjupning 4*
Mötet mellan romare och nordbor

22 mars: Tema: Händelser
- en dag i mitt liv

J

!v6

30 mars: Fördjupning 5*
Religion och gudar - vad trodde
man på

29 mars: Tema: Ett långväga
besök - om mannen från
Öremölla

[
!

5 april: Blotsfest i Uppåkra

[

Elevens val/Svensktid:
Arkeologigruppen presenterar j
fakta för svenskgrupperna
!
som underlag för storyline

J

31 mars: Besök i fyndmagasinet*
jv7

6 april: Avslutning*
Gemensam redovisning - öppet
hus för familj, släkt och vänner

i Under vårj terminen

Inlämning av uppsatser

Schema för temaarbetet Antiken - vad hände hemmavid? Våren 2006.
* markerar besök av arkeolog på skolan.
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Gunneshem - en järnåIdersby vid
tiden omkring Kristi födelse
I detta avsnitt berättar vi mer detaljerat om hur arbetet med
storylinearbetet växte fram och utvecklades vecka efter vecka.
Vecka 1
Introduktion: Tiden, landskapet och boplatsen
Som vi berättade ovan var vår idé att skapa en skånsk järnåldersboplats som skulle heta Gunneshem. Arkeologerna presen
terade en PowerPoint för eleverna i arkeologigruppen, om vil
ken kunskap de hade om landskapet och bebyggelsen vid den
tiden samt hur de kommit fram till detta. Eleverna fick här en
kort introduktion till paleoekologin (läran om gammal ekolo
gi) samt information om olika dateringsmetoder.

”Experteleverna ” förbereder material till svenskgruppen.
Foto: Anne Carlie.
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Storylitte Landskapet och boplatsen: Med boplatsen Västervång i Trelleborg som förebild skapade vi ett modellandskap
som skissades på spännpapper 1,5-4 meter och sattes upp i
alla tre klassrummen. Lärarna hade skissat konturerna av kul
lar, bäck etc. för att arbetet skulle komma igång lite snabbare.
Varje elev fick någon uppgift; t. ex. måla väggplansch, rita has
selbuskar/äppelträd/ett hamlat träd/en ek/grisar/höns/får, kor
etc. Alla eleverna började på svensklektioner att beskriva detta
landskap.

Vecka 2
Gården, människorna och djuren
Nästa genomgång ”experteleverna” fick med arkeologerna
handlade om hur man bodde. Arkeologiska fynd berättar hur
husen såg ut både ute och inne. Hur bygger man ett långhus?
Vad är huset byggt av? Vilka andra sorters hus har funnits?
Hur kan vi veta något om de människor som levde då.
Avsikten var att även hinna introducera osteologi och lite
fakta om de olika husdjuren. Men läraren märkte att eleverna
fortfarande kände sig osäkra i sin roll och att de behövde jobba
med materialet. Vi valde istället att bryta presentationen halv
vägs, så att eleverna skulle få bekanta sig med materialet och
börja på sina egna sammanställningar till svenskgrupperna.
Det visade sig vara en bra strategi och flera elever tog egna
initiativ till att söka vidare på webben efter mer fakta. Hemsi
dan om Tollundamannen med bilder på mosslik var spännan
de (http://www.tollundmanden.dk). Samtidigt hann läraren
förklara lite mer om upplägget i storyline och att vi nästa gång
ska börja skapa hushåll med olika personer, hövdingens gård
och två bondefamiljers gård. Det ska också finnas personer
med speciella kunskaper, en smed, en krukmakerska, en völ va,
väverskor, trålar och förstås gamla och barn.
Eleverna i arkeologigruppen är nu indelade i tre arbetslag,
och varje lag kommer att gå in i en svenska klass och presente
ra fakta för storylinen.
14

Boplatsen Gimneshem ritades upp på stor väggbild. Foto: Anne Carlie.

Storyline Gården, människorna och djuren: I vårt land
skap skulle vi nu skapa två gårdar; Gunneshem och Kullagår
den, samt två grophus. Efter genomgången ute i klasserna rita
de några elever dessa byggnader som klistrades på väggplan
schen och alla elever skrev beskrivningar av husen utvändigt
och invändigt. Bilderna över byn har nu fått ett långhus och
även lite djur (ett par grisar och ett får). Förutom husen börja
de vi även komma in lite på de olika personerna och karaktä
rerna i byn. Eleverna började då ställa en mängd spontana frå
gor som t.ex. hur man kunde se skillnad mellan hövdingen och
bönderna jämfört med bönderna och trälar. Vad hade man för
kläder? Gifte man sig? Hade man en eller flera fruar? Och hur
fungerade det om alla bodde i samma rum i huset?
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Solen hade precis stigit upp bakom kullarna i öster och
några solstrålar hade letat sig fram till gårdsplanen.
Hönsen pickade i leran och korna betade på ängarna.
När jag hukade mig ned för att kunna gå ut genom
dörren såg jag att vi behövde reparera huset. Halm
taket hade börjat falla sönder och det fanns sprickor i
väggen.
Solen sken starkt när jag gick ned till brunnen för
att hämta vatten till frukosten, men istället för att gå
direkt dit, gick jag tied till bäcken först. Isflaken hade
slitet sig loss och slogs mot varandra i det forsande
vattnet. ]ag tog lite kallt vatten i mina händer och
sköljde av mitt ansikte. Det var uppfriskande, man
kunde känna i vattnet att våren hade kommit. Gräset
började bli grönt igen och djuren var glada över att
inte längre behöva äta gamla torkade kvistar och löv.
På vägen tillbaka, med den tunga lerkrukan fylld
med vatten, mötte jag Ada, järnsmedens träl. Hon var
på väg till grophuset där vi arbetade. Snart skulle ar
betsdagen börja, men jag hade fortfarande några mi
nuter på mig innan jag var tvungen att gå ned i det lil
la mörka och fallfärdiga grophuset.
Inne i huset satt alla runt den kvarvarande glöden.
Amalia ropade på mig att jag skulle komma och sätta
mig hos dem, men jag bara skakade på huvudet. Istäl
let tog jag en skinnfäll från min säng och svepte den
runt axlarna.

(Ur Kom tillbaka! Av Elenor Hansson Drews, klass 7c).
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Vecka 3
Karaktärer - roller och sysslor
Arkeologen inledde presentationen för ”experteleverna” där vi
slutade sist, nämligen med att berätta om vad en osteolog gör
och om järnålderns olika husdjur. Arkeologen hade med sig en
påse med djurben från Västervång, som eleverna fick titta och
känna på, samt en utskrift från databasen där de kunde se vil
ka uppgifter osteologer registrerar. Flera elever var lite impo
nerade av att man måste kunna latin. Ett par tjejer ville inte
röra vid benen, utan tyckte att de var otäcka.
Därefter började vi på nästa tema som handlar om byns in
vånare, deras roller och sysslor. Presentationen var upplagd på
så sätt att först presenterades personer i de övre samhällsskik
ten - hövdingen (härföraren), hövdingens hustru och dotter
samt krigarna. Tanken var att vi nästa gång skulle fortsätta
med bönderna, trälarna, hantverkarna, voivan och vardagsli
vet. Eleverna som skriver storyline har dock redan börjat för
dela de olika rollerna. Därför tyckte läraren att vi behövde tit
ta lite på åtminstone hur trälarna kunde se ut.
Eleverna i arkeologigruppen ägnade den andra lektionstim
men åt självstudier. De arbetade i sina grupper och ställde sam
man material om hövdingen, bonden, krigaren och trälen.
Några jobbade även med väverskan. Materialet ska de presen
tera nästa onsdag för sina klasskompisar. För de elever i svensk
gruppen som ska ha andra roller, har ”experteleverna” tagit
kopior på enskilda bilder i presentationen för att åtminstone
visa hur man såg ut. Däremot sparas sysslorna till nästa gång.
Storyline Karaktärer - roller och sysslor: Genom arkeolo
giska fynd kan man veta hur människorna såg ut, vad de hade
på sig samt vad de sysslade med. Utifrån detta skapade vi en
”rollbesättning” för vår boplats. Efter en genomgång i klassen
fördelades dessa roller genom lottning och de började skriva
vars en personbeskrivning. De skulle också namnge samt göra
en bild av sin karaktär. Dessa sattes upp runt väggplanschen
med namnlappar så eleverna kunde skriva om de andra karak
tärerna i sina berättelser.
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Varje elev gjorde en bild av sin karaktär som med namn sattes upp
bredvid väggbilden. Foto: Anne Carlie.

Gunneshem

Kullagården

Hövdingen Gunne: Arash

Bonde 1: Jonatan

Husfrun: Lovisa

Bonde l:s fru och väverska: Jacqueline

Hövdingens barn: Martin

Bonde 1 barn: Moa
Bonde 1 barn: Sahar

Hövdingens träl: Hannes

Bonde 2: Carl

Hövdingens trälinna: Victoria

Bonde 2:s fru och väverska: Anna

Trälbarn: Michael

Bonde 2 barn: Andreas
Bonde 2 barn: Kristoffer

Voivan: Sofia
Krigare: Albin, Navid, Adrian

Krukmakerska: Elenor
Smed: Adem
Smedens träl: Charlotte

Rollbesättningen på de två gårdarna i järnåldersbyn Gunneshem.
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Bonde plöjer åkern. Foto: Monica Carlsson.

Vecka 4
Roller och sysslor "En dag i mitt liv"
Lektionen inleddes med att läraren såg till att eleverna delade
upp de olika personerna i byn mellan sig, som ska presenteras
i svenskgrupperna. En elev i varje grupp fick ansvar för att pre
sentera hövdingfamiljen, bondefamiljen, trälfamiljen, krigarna
och ”övriga” karaktärer, d.v.s. smeden, väverskan, voivan och
krukmakerskan. Därefter fortsatte arkeologen sin presentation
av resterande personer, karaktärer och deras roller/sysslor.
Efter rasten satte sig eleverna vid datorerna och skrev ner
fakta/underlag till onsdagspresentationen. En fråga som åter
kom flera gånger var: - Vad gjorde egentligen hövdingen och
hans familj?
Arkeologen gick runt och svarade på frågor. Eleverna fick
hjälp med extra bildmaterial från serien Danmarkshistorien
samt boken Viking och Hvidekrist.
Storyline - Händelser - en dag i mitt liv: Vad sysselsatte de
olika karaktärerna sig med? Även här kunde arkeologiska fynd
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av verktyg och redskap ge oss besked och efter ”expertelever
nas” presentation började det egentliga skrivandet. Nu skulle
varje elev använda sig av sina beskrivningar av landskap, bo
plats samt sin person i en berättelse där det hände något. På
svensklektioner gick vi igenom hur man skapar en god hand
ling med intressanta hinder/problem på vägen mot ett planerat
slut. Eleverna gjorde också en bild av sin person sysselsatt med
någon typisk aktivitet. Dessa bilder klistrades därefter upp på
väggbilden.

Själv var jag hövding och trettioåtta år gammal. Jag
vaknade precis och säg att järnsmedens träl försöker
sno en höna av mig eftersom att jag var rik och järn
smeden var fattig. Jag såg åt vänster och såg att djuren
varit vakna hela tiden. Vi människor sov ju pä den öst
ra delen av huset och djuren på den vänstra sidan. Jag
reste mig upp och var tvungen att stå på tå för att nå
upp till maten där uppe. Om vi har maten här nere så
kan våra djur ta maten. Järnsmedens träl fick tag på en
höna och nu är jag efter. Han springer väldigt snabbt,
kastar stenar på mig så att jag inte kan hinna med, jag
tappade bort trälen efter en snabb sving runt kullen.
Jag bestämde mig för att istället gå till järnsmeden och
fråga vad hans träl sysslar med. Jag tog med mig mina
två tappraste krigare som heter Darius och Albin. Vi
gick dit och tog fast både smeden och smedens träl. Jag
bestämde mig för denna gången att de fick en chans
till, om de snodde något av mina djur igen skulle de
dö. Man märkte på båda att de blev rädda och jag tror
inte att de kommer att röra mina djur igen. Då vet de
nog vad som händer med dem.

(Ur Storyline av Arash Momeni, klass 7c).

20

Vecka 5
Mötet mellan romare och nordbor
Arkeologerna hade en presentation som handlade om kontak
terna mellan romare och germaner. Eleverna ställde inte många
frågor under berättelsen men antecknade flitigt. Efter rasten
satte sig eleverna vid datorerna och sökte på länkarna. Flerta
let gick direkt in på Asterix-länken och började spela spel.
Denna länk innehåller inte så mycket information och bör där
för plockas bort. Man bör istället uppmana eleverna att läsa
seriealbumen.
Storyline Ett ”långväga” besök: Denna gång varierade vi
genomgången i klasserna och en lärare klädde ut sig och
spelade en återvändande krigare som varit iväg som legosol
dat i Romarriket i 25 år. Han berättade om soldatlivet, mat,
verktyg, vapen och redskap samt om staden Rom och på
overhead visades en vinservis samt två glas (arkeologiska
fynd), som han bland annat hade med sig hem. Därefter fick
eleverna på något sätt baka in detta besök/denna informa
tion i sina berättelser.
Läraren hade inför genomgången bara berättat att en hem
lig person skulle komma på besök. Alla elever samlades i ett
gemensamt klassrum, där de fick sätta sig på golvet. Läraren som agerade Öremöllamannen - hade klätt ut sig med ”fina”
kläder. Hon bar även ett svärd, en medalj samt hade ringar på
fingrarna.
Läraren satt längst fram i klassrummet på en stol, med en
”låtsashärd” framför sig, medan fotot av dryckesservisen från
Öremölla visades på bildduken. Tanken var att de satt kring
eldstaden i hövdingens hall. Efter lärarens lilla skådespel var
det flera elever som hade fått bra idéer till sina storylines.
Som stöd för lärarens dramatisering hade arkeologerna ta
git fram en lärarguide till ”Öremöllamannens resa”. Guiden
hittar du i bilaga 2 i slutet av skriften.
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Boplatsens invånare samlas runt elden och lyssnar på den
återvändande legosoldaten. Foto: Gert Alfh.

Nästa dag vaknade vi alla upp pigga för att vi var ivri
ga på att höra om Sams resor. Vi var alla på ängen och
där kom alla för att lyssna på hans äventyr, till och
med soldaterna som var hos oss igår kväll. Vi satte oss
runt honom och satte oss på våra knän. Så började
Sam att berätta om sitt äventyr, han började så här.
Det började när jag verkligen var ung - runt 5 års
åldern. Min pappa Samus var en soldat för Rom och
han tog med mig dit och vi bodde i en liten lägenhet.
Men ursprungligen så kom7ner vi från detta land och
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jag kunde tala svenska. Min far var livvakt för kejsaren
Augustus, han var en god krigare och vän till kejsaren
också. Efter 5 års tjänst som livvakt dog han när han
skulle transportera Augustus till Rom. På vägen dit
möttes de av barbarer som mördade min far. När jag
fick besked om att min far hade dött visste jag inte vad
jag skulle göra. Min mamma var död, hon dog efter jag
föddes, men tur för mig så var far god vän med Augus
tus så han tog hand om mig. Han lärde mig att slåss
och hur man ska leva och tala i latin.
Tiden gick och jag växte till ung man och var en
soldat nu för Rom. Allt var riktigt bra men det fanns
en sak som jag var tvungen att ordna och det var att få
hämnd på barbarerna som dödade min far. Det kunde
jag inte göra för jag var en soldat bara. Men en dag så
skulle vi anfalla mot barbarerna för att stoppa deras
uppror, för det började blir bli ett problem nu. Jag blev
så uppspelt när jag fick besked om detta anfall.
Så när dagen var inne såg allting bra ut. Vi hade fle
ra män och utrustningen var i gott skick. Efter vår
goda seger var alla män sorglösa och hurrade högt. De
återvände till Rom utan mig. Jag hade andra planer jag
ville utplåna dem allihop, men tack vare min dårskap,
så kunde jag inte tänka på mitt fysiska tillstånd. Jag
var skadad, trött, hungrig och törstig. Jag kunde
knappt gå riktigt. Efter 20 timglas sä var jag utmattad
att jag ramlade till marken och kunde se döden i ögo
nen och sen blev det mörkt, jag trodde att jag var
död.

(Ur Storyline av Michael Anyanwu, klass 7c).
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Vecka 6
Religion och gudar - vad trodde man på?
Läraren inledde lektionen med att fråga eleverna hur de kunde
tänka sig att redovisa blotfesten och besöket i Uppåkra. Kunde
de tänka sig att dramatisera besöket, eller ville de hellre rita en
teckning och berätta kring den? Därefter fortsatte arkeologen
med den sista presentationen som handlade om Religion och
gudar - vad trodde man pä? Mest imponerade blev eleverna av
de gigantiska stolphålen i Uppåkratemplet. Hur kunde de vara
så stora? Det blev också lite frågor om vad och hur man offra
de?
Efter presentationen tog läraren på nytt upp frågan om vil
ken typ av redovisning grupperna skulle förbereda till onsda
gen och presentationen för klasskompisarna. Inga av eleverna
var pigga på dramatisering, utan valde istället muntliga redo
visningar. Två av grupperna valde att berätta om blotfesten
och templet i Uppåkra, medan en grupp valde att berätta om
olika gudar.
Arkeologen hade med sig boken Vikingar och Hvidekrist,
där eleverna kunde läsa vidare om den nordiska gudavärlden
och titta på bilder av en stavkyrka och träsniderier.
Eleverna jobbade sedan självständigt med materialet på
sina datorer. Nästa alla verkade tycka att ämnet var spännan
de. Eleverna har tidigare läst Jan Fridegårds bok Trägudars
land, vilket kan förklara att de inte tyckte att människooffer
var något konstigt!!
Storyline Avslutning - Offerfest: Arkeologiska fynd kan
också berätta om kulter, gudar och offer vilket den avslutande
genomgången handlade om. Experteleverna visade bilder och
filmer om offerfester, gudar och tempel.
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Vi har blotfest tre ganger om året; höstblot, julblot och vår
blot. Höstblot firas i oktober för att det ska växa bra, jul
blot i december för att ljuset ska komma tillbaka och för
att få ett bra år, Just nu firar vi vårblot, främst för vårens
ankomst. Det ska vara en stor blotfest. Riktigt stor! Förra
året hade vi svår missväxt här i byn, nu ska människor off
ras för att blidka gudarna. Och många människor ska vara
med. Festen ska hållas på vår heliga plats, där det finns trä
skulpturer av gudarna. Annars håller vi blotfesterna till
gudarnas ära, som tack för människors och djurs hälsa,
fruktsamhet och fred.
Först ska alla bönder komma till hövdingens hall för
att delta i gästningen. Mycket folk kommer, alla bönder
från alla grannbyar och väldigt många andra besökare. Det
är extra stor blotfest den här gången, så många vill vara
med och ta del av den stora festen. De tar själva med sig de
förråd de behöver, kläder och djur de vill offra och en mas
sa andra saker. Alla samlas i hallen och börjar engagerat
prata med varandra, de allra flesta vill knyta nya relationer
till nya vänner de stötte på där. Många konstiga människor
finns med; en man med långt, rödbrunt skägg sitter och
skrattar högt och dundrande bredvid en man som nästan
inte har något hår alls. Bara fjuttiga, gråbruna strån växer
på hans annars blanka hjässa.
Sedan ska alla vara med på ölgille. De dricker alla mjöd
och har det trevligt. Det då allt pratet och skrattande kom
mer igång på riktigt, salen nästan skakar av det höga bull
randet inne i salen. Jag får stå i ett hörn vid väggen och ser
vera alla som vill ha mer mjöd, själv får jag absolut inte del
ta i själva festen. Som hövdingen sa, alla som räknas får
vara med. Jag är inte den av dem som räknas...

(Ur En trälinnans högsta önskan av Victoria Ptasinksi, klass
7b).
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Studiebesök i fyndmagasinet
Ett par dagar efter ”Öremöllamannens” besök, gjorde vi ett
studiebesök på Historiska museets fyndmagasin. När eleverna
kom till fyndmagasinet på Gastelyckan, hade magasinsansvarig
antikvarie och museets konservator ställt fram de fynd som ar
keologerna hade föreslaget. Där fanns en romersk bronskittel,
med brända ben och spjutspetsar från Färlöv vid Kristianstad.
Bland fynden fanns också en hårnål och ett dräktspänne av sil
ver samt inte mindre än 290 pärlor av glas och bärnsten från en
ovanligt rik kvinnograv funnen i Järrestad i sydöstra Skåne.
Konservatorn talade om hur man handskas med känsliga
föremål och hur de ska förvaras. Av en lycklig slump var även
två studenter i osteologi (läran om ben) i färd med bearbeta
material för sina uppsatser. De visade eleverna sina hjälpmedel
och berättade om hur man bestämmer djurben, i detta fall
hund och svin. Eftersom studenterna var mycket yngre än mu
seipersonalen samt hade avvikande klädsel och frisyr, var de
ett strålande bevis på att arkeologer inte behöver vara gamla
gubbar och tanter.
Personalen på Gastelyckan uppskattade initiativet till studie
besöket. Den magasinsansvarige antikvarien menade dock att
besöket kunde ha blivit ännu mer lyckat, om personalen hade
fått mer konkreta uppgifter om vad eleverna själva ville veta.
Besöket borde därför ha lagts betydligt tidigare i planeringen.

Eleverna besöker Historiska
museets fyndmagasin i Lund.
Foto: Monica Carlsson.
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Avslutning
Hela antikenprojektet avslutades med en presentation för för
äldrarna. Utöver arkeologigruppen visade dans-, musik-, dramaoch bildgrupper upp sig. Eleverna i arkeologigruppen berättade
om vårt projekt i tre olika stationer. En grupp visade och berät
tade om arkeologiska fynd och metoder. En annan grupp visa
de bilder i PowerPoint och pratade om samhället under äldre
järnålder, medan den tredje gruppen berättade om hur de jobbat
med storyline samt väggplanschen över byn och karaktärerna.
Eleverna var stolta att visa upp vad de gjort i skolan och föräld
rarna uppskattade denna inblick i skolans verksamhet.
De flesta eleverna valde att sätta in sin storyline i portfolion
där de sparar skolarbeten som visar på personlig utveckling.
Eleverna var alltså nöjda med sitt arbete och medvetna om
goda kvaliteter i texterna. I bilaga 3 kan du läsa mer om vad lä
rare och elever tyckte om arkeologi och storyline.

”Experteleverna berättar om storylineprojektet
på avslutningen. Foto: Anne Carlie.
27

Tips och råd till läraren
Skolpedagogiska program om arkeologi
I våra botaniseringar på nätet har vi bara hittat ett museum
(Norrbottens museum) som explicit erbjuder storylinematerial
till skolan. Många länsmuseer och andra större museer har
dock någon form av skolpedagogiskt program. Hör med ditt
lokala museum om vad de kan erbjuda.
Här följer några exempel på museer som har särskilda skol
program i arkeologi:
På Historiska museet i Stockholm finns Arkeoteket där be
sökaren själv i en interaktiv utställning får pröva på att vara
arkeolog.
http://www.bistoriska.se/misc/gemensam/malgrupper/
larare/skolvisningar/arkeoteket/
Under säsong har Riksantikvarieämbetet skolpedagogisk verk
samhet på Birka, Gamla Uppsala och Glimmingehus.
http://www.raa.se/cms/extern/se_och_besoka/birka.html
http://www.raa.se/cms/extern/se_och_besoka/gamla_
uppsala.html
http://www.raa.se/cms/extern/se_och_besoka/glimmingehus.
html

Exempel på regionala museer som erbjuder skolpedagogiska
program om arkeologi:
Stockholms Länsmuseum.
http://www. lansmuseum, a. se/'skolan/index.html
Regionmuseet i Kristianstad: Arkeologi i skolan.
http://www.regionmuseet.rn.se/nav.html
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Norrbottens museum tillhandahåller undervisningsmaterial
för storyline.
http:/'/www.nll.se/th reesection. aspxtid-34279
Voullerim 6000 år.
http://www.vuollerim6000.se/
På Svenska Museifönstrets webbsaite finns länkar till alla lan
dets museer.
http://www.museifonstret.se/
Om utgrävningar på webben
Riksantikvarieämbetets Uppdragsarkeologiska avdelning (RAÄ
UV) arbetar med arkeologi i södra Sverige. På den här hemsi
dan berättar arkeologerna själva om fynden från de senaste
årens utgrävningar.
http://hildebrand.raa.se/uv/index.htm
De flesta grävande museer har också börjat lägga ut material
om aktuella arkeologiska utgrävningar på webben. Materialet
är dock som regel inte anpassat efter skolans behov och texter
na kan vara svåra särskilt för yngre elever.
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Bilagor med extra material
Bilaga 1. Storyline: Elevinstruktioner
Kontrollera kvalitén i din storylineberättelse
Alla delarna finns med i din berättelse
> Landskapet beskrivs
> Boendet beskrivs
> Din person beskrivs, utseende, kläder, familj och relationer
till andra på boplatsen
> Beskrivning av vad din person gör en (o)vanlig dag
> Beskrivning av besöket
> Beskrivning av blotfesten

Du har gjort en disposition med
> rubrik
> inledning
> styckeindelning
> avslutning
Helst ska styckena hänga samman med en röd tråd, d.v.s. man
ska inte hoppa från det ena till det andra om det inte ingår i ens
upplägg, t.ex. i en parallellberättelse.
Du har kojitrollerat ditt språk
Du har själv rättat de språkfel du brukar göra (se förbättringslappen). T.ex. håll dig till samma tidsform (nutid eller dåtid)
hela tiden och variera din meningsbyggnad. (Börja meningar
na med att besvara; När? Var? Hur?)
Plusnivå
Du har skrivit en skönlitterär berättelse och ingen faktatext.
Du ska baka in tidstypiska fakta i berättelsen men det får inte
bli en faktatext.
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T.ex: ”Jag gick runt husknuten tryckte mig intill lerväggen,
som luktade jord och gammal gödsel. Vattnet droppade ner
från vasstaket och jag hörde mitt hjärta bulta. Min husbonde
Store gick över gården och spejade efter mig. Han fortsatte
över vägen bort till den gamla övervuxna gravhögen som varit
mitt favorittillhåll vid hans tidigare vredesutbrott.”
Du har gestaltat
Att gestalta innebär att man skapar bilder inne i läsarens hu
vud. Istället för: ”Det var en tidig vårmorgon och alla vakairde.” skriver du t.ex.
”Solens strålar klättrade över östra kullen och letade sig ner
över boplatsen. Daggen avdunstade när värmen gjorde sitt in
tåg. Ljuset letade sig in genom den öppna klaffdörren i hövdingagården Gunneshem. Dörröppningen skymdes plötsligt
av en mager ko som fick huka sig när den tog sig ut genom den
låga dörren. Hon följdes snart av ytterligare tre kor, tjugo får
samt sju grisar som med nöjda läten började beta på gräset
som nyligen tittat fram under snötäcket.

Inne i huset avslutade husets invånare dagens första måltid. De
satt runt den öppna elden där en stor lergryta ångade med en
gröt gjord av korn och vete. Stor som liten försåg sig ur grytan
med vars en träslev. I husets västra del höll en träl och en trälinna på med att samla upp djurens track. Detta skulle använ
das till gödsling senare på dagen.”
Du har byggt upp en intrig med
genomtänkta hinder och lösningar
T.ex. Järnsmeden är missnöjd med trälens arbete; blir arg och
behandlar honom illa; det visar sig att trälen är sjuk; smeden
kontaktar Voivan som (mot betalning) sjunger några sej der,
trollsånger, och ger trälen några helande örter som botar ho
nom.
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Bilaga 2. Lärarguide till "Öremöllamannens resa"
Av Håkan Aspeborg

Öremöllafyndet påträffades 1872 vid Öremölla i Skivarps sock
en nära fiskeläget Abbekås. Här anträffades i jorden under en
mindre stenhäll ett stort romerskt bronskärl som innehöll brän
da ben, som varit insvepta i fint tyg, en sporre och i en ringbrynja af järn. Dessutom fanns en romersk bronsskopa med sil, tvåslipade glasbägare, tre lerkärl. Enligt uppgifter ska det också ha
funnits diverse vapen i graven. Fyndet förvaras i Statens histo
riska museets samlingar i Stockholm. Fyndet dateras till äldre
romersk järnålder, Kristi födelse till 200 år efter Kristus.
Kärlet, skopan med sil och glasen utgör en romersk dryckesservis.
Det stora kärlet användes för förvaring, kryddning och kan
ske kylning av mjödet eller vinet. Dryckesserviserna var sta
tusvaror bland den germanska eliten. Förmodligen var dryckesceremonier viktiga bland hövdingar och krigare. Säkerligen
drack man vid förhandlingar och när viktiga beslut tagits.
> Hur han kom ned till Rom.
> Han/de fortsätter ned till Rom. Hur upplever han en stor
stad med stenbyggnader?
> De får anställning i Kejsarens livvakt?
> Han lär sig skriva? Han lär sig äta dricka nya saker, t.ex.
vin
> Han flyttar hem. Hur reagerar människorna hemma på
hans berättelser, hans nya seder och på de fina saker han
har med sig hem?
> Vad vill de lära sig av allt konstigt han lärt sig utomlands?
> Han visar vad han lärt sig, som att skriva runor? Vad tyck
er människorna om det?
> Han gifter sig
> Han blir hövding
> Han begravs
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> Kanske fördes servisen hem av en hemvändande soldat efter
avslutad krigstjänst hos romarna.
http://www.arkeologi.uu.se/publications/GoR/contents.
htm
http://www.arkeologi.uu.Se/publications/GoR/2.pdf
> Hur kom han ned dit?
> Germanfolkens utvandringsmyter t.ex. goternas handlar
ofta om hur ett par skepp med människor lämnar ön Scandza (Skåne).
> Unga ”ädlingar” sökte sig till andra hövdingars följe för att
vinna ära och rikedom.
Han kan ha träffat på romerska skepp i Östersjön. En uppgift
om en romersk flottenhet som seglade upp i okända vatten kan
ha nått Östersjön. Annars sökte han och hans vänner säkert
sig till någon hövdings följe. De kan ha sökt sig söderut till
sammans. Kanske slöt de upp kring en annan hövding på kon
tinenten innan de fick tjäna i de romerska hjälptrupperna. Kan
ske blev de förlagda vid något fort kring limes. De kan också
ha anslutit sig till de reguljära legionerna. De romerska le
gionsoldaterna var dock ofta från andra områden och kanske
transporterades de till andra delar av romarriket. Germanska
trupper hade använts av romarna sedan Julius Caesars dagar.
Det hände också att germanska furstesöner fick utbildning i
Rom och t.o.m. romerskt medborgarskap.
I hären fick han säkert dricka vin. Han fick nya vapen. Han
blev bekant med annan konst. Han fick lära sig disciplin. Kan
ske såg han skrivtecken för första gången och förstod hur de
användes. Han kom säkert också i kontakt med en myntekono
mi liksom drejad keramik och glas.
I romarriket bör han ha fascinerats av de stenlagda vägar
na. Han bör ha häpnat över akvedukternas storlek och att det
fanns rinnande vatten i husen. I städerna måste hus av sten ha
gjort ett stort intryck på honom liksom arkitekturen i sig anta
let hus och människor i staden och storleken på husen. Även
konsten med naturtrogna statyer måste ha väckt beundran.
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> Besökte han badhusen i Rom?
> Var han på spelen eller kapplöpningarna i Rom? Pick han se
kejsaren?
> Den romerska kejsarens livvakt utgjordes av germaner.
> Hur det var att färdas i Romariket för en nordbo
http://www.tollundmanden.dk/udlandet.asp
> Hur festen var när man kom hem
http://www.eketorp.se/jarnaldersfest.htm
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Bilaga 3. Utvärdering
Alla elever var positiva till det ämnesövergripande projektet.
Arkeologerna hade varje vecka under tematid (elevens val) kon
takt med en liten grupp intresserade elever som fick informa
tion mestadels via presentationer i PowerPoint. På elevens-valtid presenterade experteleverna ny information varje vecka
som resten av eleverna bakade in i sina berättelser.
Skrivandet på svensklektionerna kombinerades med historis
ka fakta och bilduppgifter. De fick intressanta fakta från arkeo
logerna och i kombination med elevernas fantasi skapades rik
tigt bra berättelser. Svensklärarna menar att samtliga elever
skrev sina bästa texter någonsin. I och för sig var det säkert den
berättelse de lagt ner mest tid på (alla svensklektioner i sex veck
or) men under denna tid blev de medvetna om olika kvalitéer i
texter och kunde omsätta det i den egna texten. Längre fram i
boken kan du läsa valda utdrag ur elevernas färdiga berättelser.
Väggbilden där boplatsen och dess innevånare illustrerades
hjälpte också till när eleverna skulle förflytta sig i tid och rum.
De gick ofta bort till väggplanschen och tittade efter vad de
olika karaktärerna hette så att de kunde skriva om dem i sina
berättelser.
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I utvärderingen framgick också att dramatiseringen, besö
ket, uppskattades av eleverna. Men när eleverna i expertgrup
pen ombads att dramatisera en offerfest fick vi blankt nej. (De
elever som gillar att spela teater fanns i dramagruppen som
hade en parallell verksamhet med vår.)
Det finns inte ett rätt sätt att undervisa men en tumregel är
att variation i undervisningen förnöjer och metoden storyline
är ett sätt att variera arbetssättet. Det enda negativa med me
toden är att det kräver ett ganska stort förberedelsearbete av
lärarna om man själv bygger upp allt från noll. Metoden blir
allt mer populär och ett gott råd för att minska arbetsinsatsen
är att gärna använda sig av en färdiggjord storyline och sedan
ändra den så den passar det ämnesområde man själv tänkt sig.
För att en storyline ska lyckas krävs också engagemang från lä
rarnas sida. Variation förnöjer men om metoden är ny för elev
erna måste man entusiasmera dem till att ta egna initiativ. Sto
ryline är ett elevaktivt arbetssätt och resultatet blir bättre ju
mer initiativ eleverna tar.
I utvärderingar sa de flesta eleverna i expertgruppen att de
fick för lite tid att förbereda sig för presentationerna i klasserna.
På elevens val tid fick de genomgångar med arkeologerna mes
tadels via PowerPoint-presentationerna. Dessa varvade text, bil
der av fynd och rekonstruktioner så att eleverna skulle få en
uppfattning av livet under järnåldern. Eleverna gavs dessutom
ett antal webbsidor där de kunde söka mer information. Efter
genomgång hade eleverna ungefär 50 minuter till förberedelser
och detta tyckte de var för lite för att kunna sätta en egen prä
gel på presentationen. Som det nu blev valde de ut de bilder/det
material de tyckte var mest intressant ur PowerPoint-presenta
tionerna. Experteleverna blev också vana att göra muntliga pre
sentationer. De var uppdelade i tre grupper med fem elever i
varje och vid fem tillfällen ansvarade de för faktapresentatio
nerna i klasserna.
Arkeologernas besök och insatser var mycket uppskattade
av eleverna. Särskilt den arbetskrävande delen att faktamässigt
förbereda de olika stegen i vår storyline, var till stor hjälp för
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oss lärare, samtidigt som besöken stimulerade arbetet. De fles
ta ”expertelever” tyckte också att studiebesöket på Historiska
museets fyndmagasin var intressant och lärorikt.
Vad tyckte eleverna?
Här kan du läsa om vad eleverna i arkeologigruppen själva
tyckte om projektet. Materialet baseras dels på de utvärdering
ar som lärarna genomförde efter varje veckas fördjupningsarbete, dels på arkeologernas utvärdering som genomfördes efter
att projektet avslutats.
Elevernas gav sina omdömen i form av hattar med olika fär
ger: vit=fakta, gul=positivt, grön=kreativt och röd=känslor.
Om arkeologernas presentationer
Vit hatt:
> Roligt med arkeologi och jag lär mig mycket.
> Vi gick igenom hur människor av olika samhällsklasser lev
de för 2000 år sedan, det var jätte intressant och jag lärde
mig jätte mycket.
> Det var intressant att lära sig lite mer om romarna istället
för bönderna i Norden
> Jag tycker att det är bra att arkeologerna har med sig Po
werPoint varje gång, så att vi kan få en bra bild av hur det
såg ut på den tiden.

Gul hatt:
> Något jag tycker var extra bra var att vår handledare tog
med sig lite delar av djurskelett.
Grön hatt:
> Bra att vi fick lite omväxling genom att ha valmöjlighet att
vara på olika sidor på Internet.
Röd hatt:
> Vi har lärt oss jätte mycket på arkeologin och det känns jät
te bra för att innan visste vi knappt om vad man gjorde här
i Sverige på järnåldern.
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> Jag tyckte att PowerPoint redovisningen var intressant; vår
handledare berättade också mycket annat utöver texten hon
redovisade - så vi fick reda på lite extra.
> Det är väldigt intressant det hon berättade om; vad de gjor
de en vanlig dag.
Om ”Öremöllamannens besök”
Vit hatt:
> Intressant med Monicas skådespel.
Gul hatt:
> Monicas lilla skådespel var lärorikt och det hjälpte en att
kunna skriva om ”besöket” i storylinen.
Röd hatt:
> Roligt med järnåldersmannens besök.
> Roligt när Monica berättade - bättre än att läsa en bok.
Om besöket i museets fyndmagasin
Vit hatt:
> Studiebesöket var jätte kul och jag lärde mig en hel del om
hur saker såg ut på den tiden.
Gul hatt:
> Det var intressant att veta så mycket nytt om var man för
varar alla föremål.
> Bra med studiebesök på magasinet; gav överblick hur arke
ologer/osteologer jobbar. Dessutom fick jag veta hur man
konserverar fynd på bästa sätt.
> Det var roligt att titta på olika saker som arkeologerna hade
samlat in i hela Skåne.
Röd hatt:
> Det var roligt och intressant att få titta på djurskelett och
hur en osteolog arbetar.
> Det var lite läskigt på Magsinet med alla skelett.
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Vad minns Du bäst från besöket?
Att det var 13 000 lådor.
Svärdet som vi fick se.
Alla lådor med fynd.
Skelettet.
Bordet med fynd som vi kollade på.
Den riktigt stora plankan.
Studenterna som satt i rummet och åldersbestämde ben.
Det jag kommer ihåg bäst är pärlorna från ett halsband som
dom hittat.

Om rollen som ”expert”
Vit hatt:
> Oftast får vi för lite tid (att skriva texterna vi ska redovisa).

Grön hatt:
> Vi borde ha bestämt redan från början vilken av rubrikerna
var och en skulle skriva om - lättare att lyssna och välja
fakta.
> Jag tycker att vi kan få lite mer tid på oss att skriva texter
na som vi ska redovisa, så att de blir bra och man för med
alla fakta.
> Jag tycker att vi kan få lite tid på oss att träna på redovis
ningen innan vi ska redovisa för en klass.
Röd hatt:
> Det är roligt att skriva texterna till redovisningar om det ar
keologerna berättar.
> Det är jättekul att redovisa för klasserna, fast det kan var
lite nervöst ibland.
> Jag är stressad. Förberedelsetiden inför grupperna är för
kort.
> Jag är nervös inför redovisningen.
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Hur tycker Du att rollen som ”Expert”
fungerade inför klasskompisarna i svenskgruppen?
Det fungerade bra. Men det var jobbigt när de frågade nå
got som man inte visste om.
Det funkade bra, för att man hade fått bra information av
arkeologerna.
Det fungerade bra. Vi fick använda samma bilder som arke
ologerna hade använt.
Det fungerade bra. Jag tyckte att det var roligt att stå där
och prata om saker.
Mycket bra. Det var inte speciellt ansträngande och det var
ganska roligt.
Jag tyckte att det var skönt att vara en av ”experterna”. Det
var lättare att skriva storyline.
Om storyline och skrivandet

Gul hatt:
> Roligt att veta vad man ska skriva om till storylinen; blot
festen kan vara svår att beskriva.
Röd hatt:
> Jag tyckte att det kändes bra när man redan från början fick
veta vad det var man skulle skriva om, man var då inställd
på vad man skulle lyssna extra noga på. Bra att veta från
början vilken karaktär man skulle skriva om.
> Jag tycker att det är ganska kul att skriva storyline, man
tvingas att leva sig in i hur det var under år noll.
Om arkeologer och arkeologi
Vilken bild hade Du av arkeologi och
arkeologer innan projektarbetet?
> Äldre män som grävde ut små krukor med spade och pen
sel.
> Att arkeologer bara grävde och lämna in saker (hitta fynd).
> Jag trodde inte att man jobbade lika mycket med fakta, utan
var mer ute och grävde fram saker.
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> Att göra utgrävningar, kolla från vilket årtal det är från och
forska kring fynden.
> Jag hade den bilden att vi skulle leta upp saker som arkeo
loger gör och skriva rapporter.
Har bilden förändrats efter projektet? Hurdå?
> Ja, det har den, nu är det både kvinnor och män som använ
der grävskopor och spadar som letar efter matrester i jor
den.
> Att man gräver upp saker och sedan skriver var dom kom
mer ifrån och kan dra slutsatser om hur det var på den ti
den.
> Nu förstod jag att det även var yngre människor och att
man även håller på med teoretiska saker, såsom ålder/date
ring.
> Jag trodde att de skulle gräva mer på platser. Det visade sig
att de satt på kontor mer än de grävde.
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Hur får skolvärlden del av resultaten från nya arkeologis
ka utgrävningar? Vilka vägar finns för arkeologerna att
nå ut med ny kunskap till skolorna? Dessa frågor ledde
arkeologer vid Riksantikvarieämbetet UV Syd och lära
re vid Gunnesboskolan i Lund, att söka nya former för
samverkan över ämnesgränserna. I den här skriften be
rättar de om sina erfarenheter i samband med projektet.
Arkeologi & Storyline vänder sig till lärare och arkeo
loger som vill pröva nya metoder för kunskap och läran
de om vår äldre historia. Läs och låt dig inspireras till
egna samarbeten.
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