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Sammanfattande resultat
Bakgrund och syfte med projektet
Projektet "Det gemensamma rummet" har med utgångspunkt i de historiska berättelser och
artefakter som ibland benämns som kulturarv undersökt hur dessa kan användas för att
öppna olika historiska perspektiv på samtidens mångkulturella samhälle. Genom att arbeta
med historiska föremål har metodologiska möjligheter undersöks för att göra det historiska
lärandet och det omgivande kulturarvet till relevanta ingångar för unga människor att förstå
den egna samtiden. Skolan istorieundervisning förmedlar ofta sammanhang som beskriver
aktörer utifrån specifika etniska grupper och geografiska områden som förhållandevis
statiska politiska avgränsningar. Dessa dominerande metanarrativ riskerar att förstärka
föreställningar om att historia handlar om homogena kulturer och självklara
gränsdragningar, vilket riskerar att göra kulturarvet statiskt och exkluderande. Om vi i
stället betraktar det historiska arvet som en del av ett gemensamt rum har det istället en
potential att synliggöra att mångkulturalitet och migration alltid varit en viktig del av
händelser och skeenden i det förflutna och i nutiden.

Både skola och kulturarvssektor har ett ansvar för att stödja unga människor att vara
medskapare i ett inkluderande kulturarv (Lgr 11; SOU 2015:89). Grundtanken är att om
kulturarvet görs angeläget ur ett mångfaldsperspektiv kan detta motverka polarisering och
bidra till ett socialt hållbart samhälle. Att omsätta detta mål har dock visat sig vara svårt.
Historia förmedlas fortsatt med nationen som utgångspunkt vilket skymmer förståelsen för
hur migration och kulturmöten format dagens samhälle (Carretero, Asensio Brouard, &
Rodríguez Moneo, 2012). Därför behöver kulturarvssektorns resurser och institutioner
(Zidén & Ljunggren 2016) och ämnesdidaktisk forskning (Nordgren & Johansson, 2015)
mötas för att utveckla teoretisk och praktiskt kunskap. Hypotesen är att historiska föremål
kan användas för att förbinda det allmänmänskliga med det historiskt och personligt
specifika. Samverkan mellan skola och kulturarvsinstitutioner ger förutsättningar att
anknyta till elevers erfarenheter (Stolare, 2014).

Syftet har varit att utveckla kunskap om kulturarv som resurs för ett interkulturellt
historiskt lärande. Vi har teoretiskt och praktiskt velat undersöka hur historiska föremål och
elevers erfarenheter av migration kan gynna ett historiskt lärande där elever utvecklar
kompetenser att aktivt delta i ett mångkulturellt samhälle. Med hjälp av föremålens
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allmänmänskliga dimension skapas möjligheter för elever med olika kulturell och språklig
bakgrund att använda egna erfarenheter och sätta in dem i ett vidare historiskt perspektiv. En
digitalt tillgänglig undervisningsresurs ska utvecklas för kulturarvsarbetare och lärare, som
visar hur man utifrån ett föremål kan upptäcka mänskliga nätverk, migrationer och
kulturmöten.

Kortfattad teori- och metoddiskussion
Teori
Vi har tagit utgångspunkt i forskningen om historisk interkulturellt lärande, och förbundit
historiedidaktiska och historiekulturella perspektiv med interkulturell kompetens samt
postkolonial teoribildning. Vi har även arbetet utifrån teorier som förbinder materialitet och
lärande. Begreppet interkulturellt lärande, eller interkulturell kompetens, inkluderar normativa
perspektiv på hur utbildningen kan bidra med att utveckla kunskaper, färdigheter och attityder
som bidrar till att aktivt och kritiskt delta i ett mångkulturellt samhälle i en globaliserad värld
(Bleszynska, 2008; Palaiologou & Dietz, 2012). Syftet är utveckla elevers respekt för
mångfald och redskap att övervinna verkliga och inbillade kulturella klyftor (Gundara &
Portera, 2008; Rathje, 2007). Vi har arbetat utifrån ett teoretiskt ramverk utvecklat av
Nordgren och Johansson (2015). Ramverket undersöker hur historiedidaktik och interkulturell
kompetens kan systematiseras och därigenom stödja lärare och pedagoger att identifiera
kunskaper, färdigheter och attityder som bidrar till interkulturell historisk förståelse.
Ramverket sammanför historiemedvetande (Rüsen, 2017) med interkulturella (Byram,
Barrett, Ipgrave, Jackson, & Mendez Garcia, 2009) och postkoloniala dimensionerar
(Bhambra, 2016; Mignolo, 2002). Med historiemedvetande som utgångspunkt förstås historia
som en meningsskapande praktik, där tolkningarna av det förflutna sätts i relation med
förståelsen för samtiden, vilket också påverkar vilka förväntningar man gör sig om framtiden
(Rüsen 2017). Förstått på det viset är det ur ett utbildningsperspektiv en central fråga om i
vilka, om ens något, orienterande narrativ som de historiska föremål och narrativ som ibland
benämns som kulturarv inkorporeras. Syftet med historieundervisningen är i grunden
praktiskt: att främja elevernas förmåga att orientera sig i tid och rum. Införlivandet av
postkoloniala teorier är viktigt för att belysa de asymmetrier av makt som tydliggör urval och
perspektiv i de historiska narrativen. Utgångspunkten för projektet var att använda historiska
föremål för att öppna upp det dominerande nationella och eurocentriska narrativet.
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Projektets hypotes var att historiska materialiteter har en potential att förbinda det
allmänmänskliga med det specifika och med livsvärlden, vilket bygger på Hodders (2004)
framskrivande av de sammanflätade relationerna mellan människan och tingen. Grever (2012)
har sett att elevers historiska förståelse förhindras vid en ensidig betoning av likhet med
människor från det förflutna. Närheten stänger ute andra perspektiv och grupper. Denna
spänning uppmärksammas genom begreppen närhet och distans. Levstik (2014) visar
emellertid på hur idén om det allmänmänskliga tycks nödvändig för elevers engagemang i det
historiskt annorlunda. Erfarenheten av migration behöver också problematiseras i relation till
distans och engagemang.

Metod
Detta är en intervenerande designstudie (Brown 1992, diSessa & Cobb 2004). I
planeringsfasen arbetade projektgruppen tillsammans med en referensgrupp av lärare fram
undervisningsidéer, metoder och arbetssätt. Designforskning kan generera åtminstone två
typer av kunskapsprodukter: dels forskningsgrundade interventioner med målet att lösa
praktiska undervisningsproblem, och dels empiristiskt testade designprinciper (van den
Akker, 1999; Linn, Davis, & Bell, 2004) som ger insyn i interventionens funktion, vägledande
principer för interventionen (proceduriella principer) samt viktiga aspekter av, eller
erfarenheter från, själva genomförandet av interventionen (substantiella principer).
Huvudfokus för detta projekt har varit att utveckla principer för hur materialitet kan användas
för att öppna upp historieundervisningen. Det handlar om att identifiera designaktiviteter som
anses lovande när det gäller att utveckla en effektiv och fungerande undervisning. I
samverkan med lärare och museipedagoger har undervisningsresurser utprovats och tagit
fram. Substantiella principer syftar på viktiga aspekter av interventionen som synliggörs först
i genomförandet av undervisningen. Detta har undersökts, dels genom utprovande av
lektionsresursen, dels genom att två av de deltagande forskarna (Maria Johansson och Patrik
Johansson) utvecklade doktorandprojekt i nära anslutning till projektet. Projektet har följt en
iterativ process där ett undervisningsmaterial har utvecklats, provats på expertis, omarbetats,
provats på lärargrupper, omarbetats och prövats igen.

Projektets huvudsakliga resultat och effekter
Vetenskapliga resultat
De vetenskapliga resultaten presenteras med utgångspunkt i projektets tre målsättningar:


Att utveckla kunskap om kulturarv som resurs för ett interkulturellt historiskt lärande.
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Att utveckla kunskap om hur historiska föremål kan gynna ett historiskt lärande där
elever utvecklar kompetenser att aktivt delta i ett mångkulturellt samhälle



Att utveckla digitalt tillgänglig undervisningsresurs för kulturarvsarbetare och lärare,
som visar hur man utifrån ett föremål kan upptäcka mänskliga nätverk, migrationer och
kulturmöten

Projektet Det gemensamma rummet övergripande uppgift har varit att utveckla
undervisningsresurser som exemplariska modeller för hur man kan arbeta med historiska
föremål/kulturarv i syfte att öppna för ett interkulturellt lärande. De vetenskapliga resultaten kan
grupperas i tre huvudsakliga resultat som knyter an till målsättningarna: 1) Teoriutveckling om
kulturarv och interkulturellt lärande; 2) Empiriska resultat om elevers interkulturella lärande; 3)
digitala produkter som kan fungera som resurser för lärare och pedagoger.
Som pedagogisk modell som grund för att utveckla dessa resurser har vi arbetat med
frågedrivna och elevaktiva undervisningsformer, så kallad Enquiry (Riley, 2000; Swan, Lee, &
Grant, 2018). Modellerna bygger på att eleven med hjälp av frågor och källor undersöker ett
historiskt problem. I vårt arbete har vi tagit utgångspunkt i arkeologiska och historiska föremål
för att utveckla denna typ av frågedrivna undervisningsresurser. Tre sådana resurser är
utvecklade, som består av a) en handledarnyckel som förklarar resursen för lärare/pedagogen, b)
elevtexter som beskriver uppgifterna för eleverna c) kartor, filmer texter och annat kontextuellt
material, samt d) övningsuppgifter för eleverna. Varje resurs anknyter till en historisk epok som
är central i skolans kursplaner för historia i grundskolan: Vikingatid, stormaktstid samt
utvandringen till Nordamerika.

Kulturarv som resurs för ett interkulturellt historiskt lärande.
Den teoretiska ambitionen har bland annat resulterat i en vetenskaplig artikel skriven av Maria
Johansson och Kenneth Nordgren. Artikeln heter ‘‘Historical Enquiries for Intercultural
Learning: Prerequisites, Findings, Suggestions”, och är antagen till den prestigefulla
internationella bokserien International Review of History Education. Redaktörer är Bob Bain,
Arthur Chapman, Alison Kitson och Tamara Shreiner. Boken har tyvärr blivit rejält försenad
men vi har fått information om att den skall komma ut under hösten 2020 eller våren 2021.
Artikeln förbinder perspektiv på historiska källor och frågedriven undervisning och hur arbetet
med dessa påverkas av lärandemålet att utveckla en interkulturell kompetens. I artikeln
framhålls att det interkulturella perspektivet påverkar Enquiry-metodiken. På grundval av arbetet
med undervisningsresurserna kan vi peka på några grundläggande perspektivbyten som behöver
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göras i relation till hur Enquiry ofta används i undervisningen: En Enquiry lägger i regel tonvikt
på att granska källorna i syfte att utveckla källkritiska färdigheter. När utgångspunkten är
interkulturellt lärande, blir källorna snarare medel för att nå bredare insikter om hur föremålet
kan förstås som en del av migrationer och kulturmöten. Detta motsäger inte ett källkritiskt
perspektiv, men perspektivbytet är att tolkningen kommer i förgrunden. Eleverna arbetar alltså
snarare med vad som är möjligt att säga, än vad som inte är möjligt. Det för med sig att de frågor
som driver elevernas undersökning behöver breddas, då Enquiry-metodiken ofta begränsas till att
granska och jämföra källor för att besvara en starkt avgränsad historisk fråga. Det interkulturella
perspektivet kräver en bredare historisk frågeställning där källorna ger delar av svaren. Vi har
identifierat tre nivåer av frågor som har väglett våra undervisningsresurser:
1) En diskursiv fråga som styr elevernas undersökande mot perspektiv på migration och
kulturmöten. Om föremålen skall säga något om en tidsperiod och öppna för ett
interkulturellt perspektiv behövs en övergripande och relevant fråga som är intressant att
besvara.
2) Frågor skall utgå från föremålen och rikta elevernas undersökande aktiviteter.
3) Kontextuella frågor som hjälper eleverna att sätta in föremålet i en tidslig och rumslig
kontext. Det är viktigt att föremålen inte blir en utgångspunkt för allmänna reflektioner
och värderande diskussioner, utan att elevernas undersökningar även fördjupar deras
kunnande om den studerade tiden.
Till lärarens hjälp i det här arbetet utvecklades tre organiserande principer. Principerna är
inspirerade och utvecklade från Burton (2012) och Lutz (2007) som diskuterar vad som krävs för
att undervisa i världshistoriska perspektiv. Våra organiserande principer har en dubbel funktion:
Dels beskriver de hur en viss aktivitet är tänkt att fungera för att mediera en viss interkulturell
insikt. Varje princip beskriver och fångar en interkulturell kvalitet (lokal hybriditet, glokala
uttryck samt globala nätverk). Dels uttalar principerna sig om vilka handlingar som eleverna
förväntas engagera sig i när de jobbar med den frågedrivna undervisningens övningar. De
beskriver hur eleverna kan närma sig det förflutna på olika sätt, genom att borra på platsen, förstå
det lokala som ett fall av det globala eller förbinda olika fenomen i större nätverk. De tre
organiserande principerna är:


Det lokala perspektivet: att borra på djupet. Det historiska föremålet är utgångspunkt
för elever att undersöka hur ett kulturmöte påverkat den lokala situationen-



Det glokala perspektivet: att se det lokala som ett fall av det globala. Det historiska
föremålet är utgångspunkt för elever att undersöka hur den är en del av ett större
historiskt skede.
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Det globala perspektivet: att etablera nätverk: Det historiska föremålet är
utgångspunkt för elever att undersöka hur man utifrån föremålet kan spåra upp ett
globalt kontaktnät.

Inspirerade av den så kallade Inquiry design model (IDM) har vi utvecklat en planeringsmatris
som stöd för lärare, som också bygger på våra frågenivåer (se figur 1). Mallen för frågedriven
undervisning är också ett exempel på hur teoriutvecklingen och den praktiska utvecklingen av
resurserna ofta varit två sidor av samma mynt.
Figur 1. Mall för frågedriven undersökning

Det teoretiska perspektivet har även utvecklats i relation till elevernas lärande och arbetet med
undervisningsdesign (Van den Akker, Gravemeijer, McKenney, & Nieveen, 2006). Patrik
Johansson (2019a, 2019b) har tillsammans med mellanstadielärare utvecklat och prövat
undersökande arbetssätt som tar utgångspunkt i arkeologiskt material och har därigenom
identifierat ett antal designprinciper som kan vägleda en fortsatt utveckling av arbetssättet (se
figur 2). Detta arbete presenteras ytterligare i nästa stycke.
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Hur historiska föremål kan gynna ett interkulturellt historiskt lärande
Att anlägga ett interkulturellt historiskt perspektiv handlar om att förstå hur migrationer och
kulturmöten genom tiderna bidragit till att forma världen, och hur mänskliga möten
kontinuerligt omformat kulturer, samhällen och ekonomier. Dessa dynamiska processer har
skapat komplexa nätverk av kontakter och relationer genom historien som vi försöker
frilägga, synliggöra och förstå genom att anlägga ett interkulturellt perspektiv. Historisk
materialitet i form av arkeologiska föremål har potential att göra det historiska påtagligt och
nära och därigenom synliggöra och skapa förståelse för komplexiteten i historiens
mångkulturalitet. Föremål kan sägas ha en dubbel historisk funktion. För det första speglar
historiska föremål pågående förändringsprocesser i äldre samhällen, vilka blir synliga när man
exempelvis studerar föremåls hybridisering eller hur sociala praktiker som var kopplade till
föremålen förändrades. För det andra går det att studera den påverkan föremål och materiell
kultur haft på historiska aktörer och strukturer. Därmed blir det möjligt att förstå hur materiell
kultur bidragit till att driva på historisk förändring (Schumann & Popp, 2014). Patrik
Johansson (2019) har i sin avhandling Lära historia genom källor: Undervisning och lärande
av historisk källtolkning i grundskolan och gymnasieskolan arbetat med historiska föremål
kopplade till vikingatiden. Han sammanfattar arbetet tillsammans med lärare och elever
utifrån sju övergripande designprinciper:
Figur 2. Sju designprinciper för att skapa en undervisningspraktik som kretsar runt historiskt
undersökningsarbete med historiska källor. (Johansson 2019 s. 133)

8

För yngre elever kan historiska föremål erbjuda spännande möjligheter att närma sig det
förflutna på ett förutsättningslöst och undersökande sätt och för äldre elever kan föremålen
fungera som “grus i maskineriet” som tvingar dem att brottas med sin förförståelse och
läroboken berättelser. Även vardagliga och vanligt förekommande föremål kan fylla de här
funktionerna. Erfarenheter från projektet visar att vissa historiska föremål erbjuder särskilt
goda möjligheter att synliggöra interkulturella aspekter, men även att det inte går att betrakta
arkeologiska föremål som interkulturella i sig. Interkulturalitet är ett tolkande perspektiv som
läggs på ett föremål för att synliggöra sådana dimensioner av dess historia. Däremot går det
att upptäcka interkulturella aspekter i alla historiska föremål, det vill säga alla föremål har
aspekter som på något sätt är resultatet av migrationer och kulturmöten (Jeppson, Loinder,
Skoog, 2018; Wallhager 2020).
De historiska föremål som valts ut i projektet och som ligger till grund för
undervisningsresurserna valdes utifrån två huvudsakliga utgångspunkter. Ett sätt är att först
identifiera det historiska fenomen eller den historiska plats som undervisningen ska behandla.
Så var fallet med Birka-fallet där föremål identifierades för att belysa interkulturella
perspektiv på den vikingatida handelsstaden, exempelvis i form av arabiska mynt, halsbandet
eller så kallade slavjärn. Historiska fenomen av det här slaget går exempelvis att söka i
anslutning till olika former av intensiva och dynamiska förändringsprocesser som är kopplade
till historisk migration, till konflikter, handel, gränsfrågor eller erövringar. En annan
utgångspunkt är att komma i kontakt med ett specifikt föremål som verkar särskilt intressant
ur ett interkulturellt perspektiv och att sedan identifiera det historiska sammanhang som det
kan representera, kanske i kombination med ytterligare föremål. Som vi konstaterat ovan kan
föremål som har en framträdande hybridiseringsaspekt vara särskilt lämpliga att anlägga ett
interkulturellt perspektiv på. Ett exempel kan vara de samiska föremål från 1600-talets
Silbojokk som är påverkade av både kristen och samisk symbolik som blir begripliga endast
när migrationer och kulturmöten synliggörs.
Det kan vara en utmaning att hitta lämpliga föremål med interkulturella kvaliteter som
passar för elever på olika skolstadier. Klart är att materiell kultur i form av föremål och
kulturarv kan möjliggöra ett mer omedelbart möte mellan eleven och det förflutna. Bland
annat genom att föremål kan vara ett sätt att komma runt problematiken med yngre elevers
begränsade läsförmåga (Johansson, 2019a). I Birkafallet var avsikten med halsbandet som
utgångspunkt att göra det möjligt för yngre elever att snabbt komma igång med historiskt
undersökningsarbete och samtidigt skapa en känsla av autenticitet i relation till föremålet.
Detsamma gäller möjligheten att undersöka det lokala kulturarvet i form av platser och
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anläggningar. Kanske kan historisk materialitet, som ett komplement till textbaserade källor,
vara särskilt användbar i undervisningsgrupper med en stor andel elever med utländsk
bakgrund och begränsad erfarenhet av svenska. Samtidigt kan både föremål och platser
erbjuda äldre elever alternativa och spännande ingångar till historien som dessutom synliggör
komplexa kulturella nätverk. En spännande möjlighet för lärare att samverka med lokala eller
regionala representanter för kulturarvsinstitutioner som museer i att identifiera och didaktisera
föremål, platser och anläggningar.

Effekter
En digitalt tillgänglig undervisningsresurs har utvecklats för kulturarvsarbetare och lärare, som
visar hur man utifrån ett föremål kan upptäcka mänskliga nätverk, migrationer och
kulturmöten. Projektet har arbetat fram tre undervisningsresurser som här presenteras
kortfattat och med länkar till hela resursen. Som tidigare nämnts anknyter de till skolans
kursplaner då det har varit en viktig princip att arbetet med kulturarv och interkulturalitet skall
kunna integreras i den ordinarie undervisningen som en resurs när lärare arbetar med det
centrala innehållet och de övergripande mål och färdigheter. Resurserna är för omfattande för
att här kunna presenteras i sin helhet. Här presenteras introduktionen till den samt länkar till
de tre resurserna.

Vikingastaden Birka
https://sites.google.com/globala.se/detgemensammarummet-birka/startsida

Introduktion till fallet
Utgångspunkten för det historiska fallet och övningarna är platsen för det vikingatida Birka i
Mälaren - som ansetts synonymt med handelsplatsen och de stora gravfälten intill. Birka
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etablerades under senare hälften av 700-talet och övergavs under 900-talet sista decennier.
970-talet är en tidpunkt som flera forskare anser troligt. Birka existerade bara under lite mer
än 200 år och var en konsekvens av migrationsmönster och kulturmöten i Skandinavien, norra
och östra Europa samt västra Eurasien. Fallet Birka synliggör regionala och globala nätverk
under vikingatiden samt de kulturmöten som blev en följd av dessa mänskliga rörelser och
aktiviteter. Platsen Birka och föremålen som hittats där visar hur komplex den materiella
kulturen var under vikingatiden och ger prov på periodens kulturella dynamik. Fallet öppnar
för interkulturella historiska perspektiv på en av de mest ikoniska perioderna och erbjuder
alternativa perspektiv på vikingatiden.

Östersjöriket Sverige och silvret: Silbojokk 1634-1659
https://sites.google.com/globala.se/gr-silbojokk/startsida

Introduktion
Utgångspunkten för det historiska fallet och övningarna är platsen Silbojokk åren 1634-1659.
Här i Sapmi, på gränsen mellan dagens Sverige och Norge, kom ett samhälle att växa fram
efter att en silverfyndighet upptäckts vid närliggande Nasafjäll. Denna upptäckt och jakten på
silver kom 1638 att leda till ett möte mellan Sverige och Norge om riksgränsen. Fallet
anknyter till en tid i Sverige, Stormaktstiden 1611-1721, som starkt förknippats med
expansion och gränser, men också till en tid då hungern efter silver var stor globalt. Trots
skriftliga källor kom spåren av gränsmötet 1638 att se dagen först under en arkeologisk
utgrävning på 1980-talet. Då hittades föremål som kritpipor, flöten, porslin, djurskelett och
religiösa föremål. I en enda plats synliggörs förbindelser mellan Silbojokk, Sverige och
världen. Fallet "Östersjöriket Sverige och silvret" handlar om kulturmöten, internationell
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handel och globalisering. Ett fall där vi ställer oss frågan och undersöker: På vilket sätt var
Sverige en del av världen under 1600-talet?

Amerika
Introduktion
https://sites.google.com/globala.se/det-gemensamma-rummet-amerika/startsida

2001 donerades en kryddlåda till Kinship Center i Karlstad. Givaren var Viola, född i USA av
svenska föräldrar, sedan 1939 bosatt i Sverige. De olika kryddorna och ingredienserna i lådan
hade dels varit Violas, dels hennes mamma Annas och de hade använts i familjens matlagning
i Karlskoga. Anna var en av 1,3 miljoner svenskar som emigrerade till USA under perioden
1850-1930. Det här fallet ser på emigrationen från Sverige till Amerika som exempel på en
modern migrationsrörelse och visar vilken roll personliga nätverk kan spela, hur komplexa
flyttningsmönster kan vara och hur individer påverkas av att bo i ett annat land. Migration är i
dag en omdiskuterad fråga och ofta ges förenklade framställningar, historiska så väl som
samtida. Men migration är sällan enkelt. Emigrationen var inte en sluten händelse där dryga
miljonen svenskar målmedvetet lämnade hemlandet för Amerika och aldrig såg tillbaka. I
detta fallet ser vi från mikronivå, genom att bekanta oss med en familj, hur komplext det kan
vara. Ofta säger vi att emigrationen varade från 1850 till 1930, men då skulle vi gå miste om
största delen av Annas historia, och inte alls förstå vad kryddlådan i Karlskoga har för
betydelse. Så när slutade emigrationen?

De tre fallen kommer att föras över till en nationell digital resurs. Susanna Zidén från Statens
historiska museer och projektdeltatagare i Gemensamma rummet har tagit perspektiven vidare
till projektet ”Det gemensamma historierummet” i samverkan med sex olika museer, Forum
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för levande historia och FUISM. Målet med det projektet har varit att undersöka

möjligheter att utveckla en nationell museigemensam digital undervisningsresurs om
historia för skolor. Ett resultat är den digitala undervisningsresursen Sveriges historia som
skall drivas av Statens historiska museer. Sveriges historia lanseras hösten 2020.
Resursen riktar sig till mellanstadiet, högstadiet och språkintroduktionsklasser i
gymnasiet. Sveriges historia ska bli ett nav för skolor, museer och historieundervisning –
här ska lärare kunna hämta inspiration till historieundervisningen och elever få tillgång
till målgruppsanpassad faktafördjupning med utgångspunkt i föremål från museers
samlingar. Innehållet ska matcha skolans kursplan i historia. Undervisningsresursen
kommer förutom faktafördjupning att innehålla olika pedagogiska verktyg som 3Dmodeller, kartor, tidslinjer, audioguider och lärarhandledningar med förslag till
lektionsupplägg. Innehållet på Sveriges historia skapas tillsammans med ett tiotal museer
och i dialog med skolor runt om i Sverige. Undervisningsresursens innehåll kommer både
samlas på en unik websida och finnas tillgängligt på externa digitala plattformar. Planerad
lansering för Sveriges historia är hösten 2020. Susanna Zidén (https://shm.se/blogarticle/pa-gang-ny-digital-resurs-om-historia-for-skolor/)

Resultatens placering i förhållande till nationell och internationell översikt
av tidigare forskning inom området
I Sverige har både skol- och kulturarvsinstitutioner ett ansvar för att stödja ungdomar se sig
som delaktiga i ett inkluderande kulturarv (Lgr 11; SOU 2015). Kulturarvet kan vara en del av
"ett gemensamt rum" och den materiella kulturen kan belysa hur mångkulturalitet alltid varit
en del av den historiska utvecklingen. Vår ingång med att arbeta med kulturarvet från ett
mångkulturellt perspektiv är angeläget och aktuellt såväl nationellt som internationellt.
Forskare som Gabriel Rich (2020) och Yoder (2020) diskuterar hur elever från olika etniska
bakgrunder har problem att relatera till det historiska arvet i USA, och hur konflikter i
samtiden kan öka känslor av alienation. Liknade exempel finns från olika delar av världen
(Clark & Peck, 2018; Schumann & Popp, 2014; Van Nieuwenhuyse & Valentim, 2018). I
likhet med Levstik (2014) har vi sett hur elever som deltar i utforskandet av arkeologiska
föremål blev både engagerade i tolkningsarbetet av de rekonstruerade föremålen och
utvecklade sin förmåga att identifiera och förstå historiska aktörer. Laura Arias-Ferrer och
Alejandro Egea-Vivancos (2017) introducerade gymnasieelever i arkeologisk metodologi och
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tolkning, vilket både engagerade eleverna runt bevarandefrågor av det lokala kulturarvet och
bidrog till att utveckla deras historiska tänkande.
Liebelt (2020) har utifrån “New Materialism” undersökt hur affektiva relationer kan uppstå
mellan elever och arkeologiska föremål. Hon menar att kulturarvstudierna har en potential i
att både beröra och närma sig det mer historiskt och arkeologiskt autentiska:
Developments in critical heritage studies point toward affective futures for cultural
heritage and archaeological research, providing greater scope for practitioners to express
the actualities of fieldwork in ways that are increasingly aligned with field experiences
and participant realities (p.1).

Detta talar för ett nära samarbete mellan kulturarvsinstitutioner och skola, och att detta
samarbete bygger på undersökande arbetssätt (Johansson, 2017; Sjöblom, 2010). I arbetet
med att utveckla undersökande arbetsformer har vi utvecklat metodik i nära samklang med
internationell forskning (Grant, Swan, & Lee, 2017; Swan et al., 2018).

Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet
Relevansen av ett projekt som det Gemensamma rummet har för det breda kulturarvsarbetet
kan förstås och bedömas utifrån flera olika aspekter. När projektet sammanfattas i denna
redovisning i juni månad 2020 är omförhandlingen av den offentliga historiekulturen en
påtaglig realitet genom Black Lives Matter-rörelsen. Polisvåldet mot svarta i USA har väckt
frågor och vrede om strukturell rasism och ett obearbetat förflutet inte bara i USA utan runt
om i världen, inklusive Sverige. Statyer i det offentliga rummet har blivit en symbol för de
som menar att arvet av rasism och kolonialism fortfarande är obearbetat. Det är uppenbart att
kulturavet inte är neutralt, utan öppet för tolkningar och omförhandlingar. För att göra
historieförmedlingen till unga människor relevant behöver kulturarvsinstitutioner och skolor
samarbete och finna former för att använda kulturarvet för att öppna upp en historia som är
inkluderande utan att vara konfliktfri. Den relevans vi hoppas på är att våra resurser och
teoretiska bidrag kommer att spridas och användas som resurser för att utveckla
undervisningen och kulturförmedling. Att de har potential att göra detta visas inte minst i det
fortsatta utvecklingsarbetet genom projektet ”det Gemensamma Historierummet” vilket
resulterat i den museigemensamma nationella undervisningsresursen Sveriges historia.

14

Resultatspridning – nuläge och kommande
(1) Tre genomarbetade och genomförda undervisningsresurser för direkt omsättning i
undervisningspraktik är framtagna. (2) En generell metod har tagits fram för att integrera
materiellt kulturarv och historieundervisning där migration och kulturmöten sätts i fokus. (3)
Specialskrivna texter som ingår i resursen erbjuder handledning för att hitta, tolka och anlägga
mångfaldsperspektiv på lokala och regionala miljöer och etablera liknande samarbete mellan
skolor och kulturarvsinstitutioner på fler platser. (4) Forskningsresultaten som belyser relation
mellan kulturarv, interkulturalitet, meningsskapande och lärande. Resultatspridningen sker på
följande sätt:


Vetenskapliga publikationer, artiklar och avhandlingar

Johansson P. (2019) Historical enquiry in primary school: Teaching interpretation of archaeological artefacts from an
intercultural perspective. doi.org/10.18546/HERJ.16.2.07
Johansson, P. (2019). Lära historia genom källor: Undervisning och lärande av historisk källtolkning i grundskolan och
gymnasieskolan (Doctoral dissertation, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik,
Stockholms universitet).



Populärvetenskapliga artiklar

Diana Wallhager, Familjen Karlsson, SO-Didaiktik 2020(9) 20-31
Jeppson, Loinder, Skoog, (2018) Ett kulturmöte på 1600-talet.:Hade Sverige varit Sverige om samerna inte rökt tobak? SODidaiktik 2018(6), 10-23.


Konferenser

Intercultural historical learning through inquiry-based teaching with archaeological artefacts in primary school. In NOFA7,
Nordic Conference on Teaching and Learning in Curriculum Subjects. Stockholm. (2019-05-13-15).
Svenska historikermötet. Interkulturellt lärande i historia samt föreställningar om nytta och värde av historisk kunskap,
Linköping, 10 maj 2019
Nationell historiedidaktisk konferens. Gemensamma rummet, Malmö, 24 april 2018
UTVANDRINGEN FRÅN SVERIGEOCH INVANDRINGEN TILL SVERIGE – MIGRATIONENS ROLL I
HISTORIESKRIVNINGEN, Karlstad 31 oktober 2018
‘A common space: Migration and Intercultural Learning’ annual AEMI meeting,in Gdynia. (2018-10-3-8)
Intercultural historical learning - theory and practice in changing historical cultures. 5th Conference of the International
Research Association for History and Social Sciences Education (IRAHSSE) in Athen. (2019-06-18-19).
7th Biennial Threshold Concepts Conference
Conference Theme: Thorny Thresholds: Identity, Transfer, Assessment. Date: Location: Miami University, Oxford, Ohio,
USA June 13-16, 2018
Avslutande konferens , Inspirationsdag: Källor och kulturmöten i historieundervisningen Karlstads universitet, Kinship
Center, Historiska museet, Skolverket ,Riksantikvarieämbetet; Stockholm 24 mars 2020 (INSTÄLLD P.G:A. Covid-19)



Läromedel, under arbete, planeras att vara färdigställt hösten 2020.



Undervisningsresurser som finns fritt tillgängliga digitalt

https://sites.google.com/globala.se/detgemensammarummet-birka/startsida
https://sites.google.com/globala.se/gr-silbojokk/startsida
https://sites.google.com/globala.se/det-gemensamma-rummet-amerika/startsida



Fortsatt spridning genom en digital resurs som drivs och förvaltas av Statens historiska
museer
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