
���������	��
��������������
	�	���
����
����

 

� ����������������������	�� �������
������

 

������ 	����������

�

 

 

�����	����������
	�	���

�����������	����
	�	����
	���������	������	���

������������� ��	�

!"���#$$%





 

 

����������	
�������
FIGURLISTE ............................................................................................................................I�
FORORD................................................................................................................................ III�
1� INNLEDNING:................................................................................................................. 1�

1.1� Inspirasjonskilder til arkeologifaget – Valg av tema................................................... 1�

1.2� Avhandlingens oppbygging......................................................................................... 2�

2� FORMIDLING AV ARKEOLOGI OG TEORETISKE PERSPEKTIVER.............. 3�
2.1� Formidling av arkeologi .............................................................................................. 3�

2.2� Humaniora og hermeneutikk ....................................................................................... 4�

3� STATISTISK KVANTITATIV METODE.................................................................... 7�
3.1� Spørreskjema til publikum........................................................................................... 8�

3.2� Spørreskjema til arkeologer......................................................................................... 9�

4� RESULTATER FRA KVANTITATIVE UNDERSØKELSER ................................ 13�
4.1� Resultater fra kvantitative undersøkelser fra publikum............................................. 13�

4.2� Resultater fra kvantitative undersøkelser for arkeologer og arkeologistudenter ....... 17�

4.3� Oppsummering av kvantitative undersøkelser .......................................................... 18�

4.3.1� Vinneren i undersøkelsen: populærkulturen ...................................................... 19�

4.3.2� Taperen i undersøkelsene: skolen ...................................................................... 21�

5� ANALYSE AV UTVALGTE FORMIDLINGSKILDER........................................... 27�
5.1� Lærerplanen fra L97, samfunnsfag............................................................................ 28�

5.2� Den nye læreplanen i Kunnskapsløftet fra 2006 ....................................................... 30�

5.3� Gyldendals Gaia 5 ..................................................................................................... 32�

5.3.1� Gaia 5, elevbok og lærerbok: Fremstilling av arkeologi .................................... 33�

5.3.2� Gaia 5, elevbok og lærerbok: Oppsummering og evaluering............................. 41�

5.4� Cappelens Globus 5 ................................................................................................... 42�

5.4.1� Globus 5, elevbok og lærerbok: Fremstilling av arkeologi ................................ 43�

5.4.2� Globus 5, elevbok og lærerbok: Oppsummering og evaluering......................... 53�

5.5� Aschehougs Midgard 5 .............................................................................................. 54�

5.5.1 Midgard 5, elevbok og lærerbok: Fremstilling av arkeologi................................... 55�

5.5.2� Midgard 5, elevbok og lærerbok: Oppsummering og evaluering ...................... 64�

5.6� Oppsummering av utvalgte formidlingskilder........................................................... 65�

6� OPPSUMMERING OG DISKUSJON ......................................................................... 71�
6.1� Fordommer vs. resultater ........................................................................................... 71�

6.2� Avsluttende bemerkninger......................................................................................... 72�

7� LITTERATURLISTE.................................................................................................... 75�
Nettsider ............................................................................................................................... 78�



 

 

APPENDIKS 1........................................................................................................................ 78�
E-post fra Damm forlag........................................................................................................ 78�

APPENDIKS 2........................................................................................................................ 79�
E-post fra Dagny Holm (01.10.07)....................................................................................... 79�

APPENDIKS 3........................................................................................................................ 80�
Intervju over telefon med Øyvind Stenersen (23.10.07) ...................................................... 80�

APPENDIKS 4........................................................................................................................ 81�
E-post fra Bjørg Åsta Flatby (04.01.08)............................................................................... 81�

APPENDIKS 5........................................................................................................................ 84�
Nettskjema til publikum....................................................................................................... 84�

APPENDIKS 6........................................................................................................................ 85�
Nettskjema til arkeologer og arkeologistudenter.................................................................. 85�

APPENDIKS 7........................................................................................................................ 88�
Sitat fra arkeologistudenter og arkeologer ........................................................................... 88�

APPENDIKS 8........................................................................................................................ 91�
Statistikk over alle arkeologers inspirasjonskilder............................................................... 91�

 
 

 

 



I 

 

����������

Figur 1: Svaralternativ til undersøkelsen som deles ut til arkeologer ...................................... 10�

Figur 2: Statistikk over hva slags forhold publikum har til arkeologi. .................................... 14�

Figur 3: Statistikk over hvor publikum først lærte om arkeologi............................................. 15�

Figur 4: Tabell over publikums fascinasjon til faget................................................................ 16�

Figur 5: Statistikk over nye studenters inspirasjonskilder til profesjonen (2007)...................... 1�

Figur 6: Statistikk over masterstudenters inspirasjonskilder til profesjonen. ............................ 1�

Figur 7: Statistikk over alle arkeologer etter 1000-nivås inspirasjonskilder til profesjonen. .... 1�

Figur 8: Statistikk over alle gruppenes (figur 5, 6, 7) inspirasjonskilder til profesjonen........... 1�

Figur 9: Indiana Jones. ............................................................................................................... 1�

Figur 10: Onkel Skrue og Co' på eventyr!.................................................................................. 1�

Figur 11: Forsiden til Gyldendals Gaia 5 ................................................................................... 1�

Figur 12: Illustrasjon av kvinnen som ammer en ulv i Gyldendals Gaia 5 ................................ 1�

Figur 13: Innledende kapittelbilde til "Det Gamle Hellas" i Gyldendals Gaia 5 ..................... 36�

Figur 14: Illustrasjon av kulturlag i Gyldendals Gaia 5 ............................................................. 1�

Figur 15: Forsiden til Cappelens Globus 5................................................................................. 1�

Figur 16: Illustrasjon av en historiker som en detektiv .............................................................. 1�

Figur 17: Innledende kapittelbilde av "Det Gamle Hellas" i Cappelens Globus 5 .................. 50�

Figur 18: Forsiden til Aschehougs Midgard 5 ........................................................................... 1�

Figur 19: Innledende illustrasjon til kapittelet "Hellas i Antikken" i Aschehougs Midgard 5 .. 1�

Figur 20: Fotografi av et barn i en "potte" fra antikken ............................................................. 1�

Figur 21: Sammenligning av elevbøkene fra Gyldendal, Cappelen og Aschehoug................. 67�





III 

 

������

 

Jeg har lyst til å begynne med å sitere pappa, som for noen uker tilbake spurte, 

Når skal du levere stilen? 

 

”Stilen” er herved levert. 

 

Denne masteroppgaven ble skrevet ved hjelp av en del personer, og jeg vil starte med å rose 

Lotte Hedeager for eksepsjonell god veiledning. Jeg vil takke deg for all den tiden du har 

brukt på meg. Tusen takk! 

 

Jeg ville ikke klart å fullføre prosjektet uten de som svarte på e-postene og undersøkelsene 

mine. Tusen hjertelig takk til dere alle sammen! 

 

Elise Naumann, Eva Marie Sund, Hege Andreassen, Hege Vatnaland, Linn Marie Krogsrud, 

Lucia Uchermann Koxvold, Tale Marte Dæhlen, Tine Schenk, og Yngve Oma er personer jeg 

gjerne vil takke for gode råd og diskusjoner, samarbeid, intervjuer og vennskap. Jeg vil også 

takke alle andre hyggelige folk på lesesalen i Blindernveien 11 og de flotte gjengene jeg 

jobbet med i Blombos og på Hólar underveis i prosessen for trivelige avbrekk i skrivingen. 

 

Per Inge, Dag Helge og Oda. Forrige semester ville ikke vært det samme uten dere. Jeg gleder 

meg til å henge med dere igjen! 

 

Heidi Dubourgh Pedersen: takk i bøtter og spann for at du tok utfordringen på strak arm da 

jeg dagen før innlevering spurte om du kunne illustrere forsiden til oppgaven. Den ble 

kjempefin! 

 

Til sist vil jeg takke snille, flinke og kjekke Egil for kjempegod hjelp med redigering. Jeg 

ville slitt mer enn jeg ville hatt godt av dersom du ikke hadde bidratt med gode kommentarer, 

diskusjoner, middager, husrom og alt annet!! 

 

Oslo, 21. Oktober 2008 



IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

� �����������

��� �����	������ ����	
���	 ����������
!"����#
�$ �

Jeg har studert arkeologi i snart fem år og har kjent til faget så lenge jeg kan huske. Som barn 

trodde jeg at arkeologer gravde opp alt som lå skjult under bakken – deriblant dinosaurer. Jeg 

ville oppdage et nytt skjult kongekammer i pyramidene i Egypt eller en tapt sivilisasjon i 

jungelen. Jeg ønsket meg tropehatt og samme type metalldetektor som Onkel Skrue hadde, og 

jeg fulgte med på de spennende seriene på Discovery Channel om søken etter det forsvunne 

Atlantis eller forbannelsen over Tutankhamons grav. Indiana Jones fascinerte meg, og jeg 

slukte alt jeg kom over av arkeologi og paleontologi i Illustrert Vitenskap som kom i posten 

hver måned. Da jeg ble eldre fant jeg ut at arkeologer ikke graver opp dinosaurer og at ikke 

alle arkeologer opplever like mye spenning som Indiana Jones, men interessen avtok ikke. 

 Etter at jeg startet arkeologi-studiet, har jeg hatt flerfoldige samtaler med folk om 

fascinasjonen av profesjonen. Særlig nye bekjentskaper forteller meg at de hadde lyst til å bli 

arkeologer da de var barn og de følger gjerne opp med hvor gøy de syntes det ville ha vært å 

grave frem noe spennende ved pyramidene i Egypt, eller et vikingskip! Noen nevner Indiana 

Jones, andre dinosaurer. Arkeologi oppfattes alltid som et spennende tema som mange har 

meninger om, enten de har en onkel som er bonde som har funnet steinøkser i åkeren sin, eller 

om det er snakk om hvorvidt utenomjordiske vesener står bak konstruksjonen av Stonehenge i 

England. I løpet av mine år som arkeologistudent har jeg diskutert faget med mine 

medstudenter og alle har sine egne historier om hva som inspirerte dem til å begynne på 

studiet.  

 Etter disse diskusjonene, samt samtaler med folk som ikke studerer arkeologi, 

bemerket jeg meg at ingen nevnte grunnskolen som en inspirasjonskilde. Selv vet jeg at det 

ikke var impulser fra grunnskolen som inspirerte meg, og jeg kan heller ikke huske noe jeg 

lærte om arkeologi, verken fra skoletimene eller grunnskolebøkene. Dette fikk meg til å 

reflektere over om det samme gjaldt flere av arkeologistudentene. Vi begynner ikke å studere 

en vitenskap som vi ikke er blitt eksponert for på et eller annet tidspunkt og har et forhold til, 

så noe må ha inspirert hver enkelt til valg av studie. Denne avhandlingens mål er først og 

fremst å avsløre hva slags formidlingskilder som har inspirert ferske arkeologistudenter, 

mastergradsstudenter og ferdig utdannede arkeologer til å studere faget. Viktig i denne 

sammenhengen er grunnskolebøkenes påvirkning. Grunnskolebøkene burde være en av de 
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viktigste kildene til barns arkeologikunnskaper, med inspirerende fakta og korrekte 

opplysninger om forhistorien. Hovedfokuset i denne avhandlingen vil dermed være å 

analysere utvalgte emner av de nye grunnskolebøkene og tilhørende lærerveiledninger i Norge 

etter Kunnskapsløftet i 2006, og vurdere om de tilfredsstiller med tanke på det de presenterer 

av arkeologi, sett opp mot dagens forskningsnivå. 

 

��% &#��������������'(�����

Det finnes mange viktige formidlingskilder til arkeologi for barn. Eksempler på disse er 

museumsutstillinger, skolen med skolebøker og lærere, populærkulturen – hvor tv, film, radio, 

nyheter og skjønnlitteratur dominerer – og andre tilfeldige faktorer som familie og venner. 

Disse kildene til formidling tildeler barn kunnskap om fortiden på hvert sitt vis – og av 

varierende kvalitet. Kildene til kunnskap om arkeologi er med blant svaralternativene i de 

kvantitative undersøkelsene som blir presentert i kapittel 3 og i kapittel 4 hvor resultatene blir 

fremstilt og diskutert. Disse undersøkelsene har vært viktige fordi mye av det som skrives om 

arkeologi er synsing som ikke baserer seg på empiri. Jeg har derimot foretatt håndfaste 

undersøkelser som gir belegg for videre analyser. 

 En analyse av utvalgte kilder til arkeologifaget følger i kapittel 5. Det er lærebøker i 

grunnskolen som blir analysert. Skolen er ikke en isolert organisme som forblir upåvirket av 

det som skjer utenfor dens vegger. Alt fra foreldre, om man er fra by eller bygd, den lokale 

industrien, økonomien og politikken er med på å påvirke skolens virksomhet (Imsen 

1999:99). Essensielt er også skolens valg av bøker fra de fire tilgjenglige forlagene – et valg 

som uunngåelig kommer til å påvirke elevens inntrykk av arkeologi. Det er politikerne som 

bestemmer hovedtemaene i skolebøkene og i ti år, siden reform 97, har elever på alle Norges 

skoler hatt de samme grunnskolebøkene. I 2006 kom Kunnskapsløftet fra regjeringen, som 

tvang forlagene til å skrive nye bøker for å tilpasse seg endringene Departementet ønsket. 

Som følge av dette utgav tre av de fire store forlagene i Norge nye bøker for grunnskolen.  

 Oppsummering og diskusjon av de kvantitative undersøkelsene og analysen av 

utvalgte formidlingskilder blir fremstilt i kapittel 6, men først, i kapittel 2, skal formidling av 

arkeologi og de teoretiske perspektivene som ligger til grunn for en kvantitativ analyse 

presenteres. 
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Den kvantitative undersøkelsen i denne avhandlingen blir utført fordi jeg er nysgjerrig på 

hvilken eller hvilke kilder som fungerer best i forhold til å formidle arkeologi. Etter den 

kvantitative undersøkelsen vil jeg fokusere på et utvalg av kilder. Spennet ville blitt for stort, 

og grenene for mange og vidtrekkende dersom alle skulle ha blitt belyst før selve 

undersøkelsen og analysen tok til. Det finnes imidlertid aldri én bestemt kilde til formidling 

av en profesjon. Dette gjelder også for arkeologien. Formidlingskildene er mange – noen 

bedre enn andre. Bettina Arnold (1999:4) mener arkeologer må bli flinkere til å bidra i 

formidlingen av faget også utenfor universitetene og høyskolene. Den nyere forskningstermen 

innenfor arkeologien, nemlig formidling, fokuserer på forholdet mellom arkeologi og 

offentligheten, og kalles på engelsk ”Public archaeology” (Copeland 2004, Merriman 2002, 

Merriman 2004a, Merriman 2004b). Dette er en vid term som åpner for debatt for formidling 

av arkeologi. Den er samfunnsrettet og har til hensikt å inkludere offentligheten (Merriman 

2004a:5). Gjennom god formidling kan man komme nærmere målene å få slutt på plyndring 

av arkeologiske kulturminner, forhindre pseudoarkeologiske oppfatninger (Fagan 1994, 

Schlada-Hall 2004). Man kan også oppnå en holdningsendring når det gjelder å opplyse om 

funn av arkeologisk interesse og å bedre beskyttelsen av arkeologiske områder. For å nå ut til 

publikum er man for eksempel blitt flinkere til å gi informasjon til pressen.  

De fleste tenker på museum som den største formidlingskilden for arkeologi. Dette 

kan kanskje stemme med den dannede og oppdragene funksjonen museet opprinnelig var 

tiltenkt på 1800-tallet, men i dag er museet heller ett av mange tilbud på 

underholdningsmarkedet (Olsen 1997:237). I Norge er det opp til hver enkelt skole om de 

ønsker å inkludere museumsbesøk i undervisningstilbudet og eventuelt hvilket museum 

skoleklassene skal besøke. Det er også spørsmål om hvor ofte de skal på museum og dette er 

det først og fremst skolens økonomi som styrer, men også den enkelte lærer. Cirka 700.000 

voksne og barn finner veien til universitetsmuseene i Norge hvert år, men sammenlignet med 

de 12 millioner besøkende til de norske kinoer i samme tidsperiode, må dette tallet sees i et 

annet lys (Andreassen 2006:7-9). I Norge er formidling av arkeologi et lite prioritert 

forskningsfelt (Andreassen 2006:7), men sammenlignet med situasjonen for bare 20 år siden, 

er det et større fokus på temaet i dag. Imidlertid er ikke samarbeidet mellom skole og 
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museum, eller skole og universitet blitt formalisert eller institusjonalisert. Det er i stedet 

engasjerte arkeologer som prioriterer dette feltet (Andreassen 2006:10). Ingvild S. Andreassen 

(2006:12) mener fagmennesker må slutte å betrakte formidling som en passiv, utenpåklistret 

aktivitet som kommer i tillegg til den mer seriøse vitenskapelige produksjonen. Gode metoder 

for formidling er like viktige som et godt innhold.  

 I Sverige ble det på nittitallet foreslått at hver enkelt skole skulle ha - i tillegg til 

læreboken - undervisning om lokalhistorien. Dette prosjektet ble utført av ”Länsmuseet” i 

Kalmar (Westergreen 1995:58). Det ble hevdet at lærebøkene i skolen hadde vanskeligheter 

med å holde seg à jour med den aktuelle forskningen, og kunnskapen som ble formidlet ble 

raskt uaktuell og gammeldags. Arkeologene ved museet i Kalmar holdt lærerne i området 

rundt museet oppdatert om utgravinger og nye forskningsprosjekter (Westergreen 1995:58). 

Vanskeligheter med oppdatering av aktuell forskning til publikum og utdatert kunnskap i 

lærerbøkene kan også være tilfelle i Norge. I denne avhandlingen har jeg ved hjelp av 

kvantitative undersøkelser nettopp forsøkt å oppnå en forståelse av hvilke formidlingskilder 

som har nådd ut til publikum. Mitt teoretiske grunnlag for undersøkelsene vil nå bli 

presentert. 

 

%�% ,-$ ����	�����	$ ���-
�  

Hermeneutikk er en teori om menneskelig forståelse og tolkning som baserer seg på at 

subjektets forståelse påvirker dets fortolkning, som så igjen påvirker dets forståelse (Calhoun 

2002). Det sentrale begrep for hermeneutisk lære er den hermeneutiske sirkel, og teorien kan 

sies å være ett paradigme i dagens samfunns- og humanioraforskning. Selv om man forsker 

rent statistisk, vil det ligge subjektive oppfatninger til grunn for utvelgelsen av det man 

forsker på (Giddens 657:2004, Halvorsen 1993). 

 Når jeg i det følgende skal analysere arkeologers og publikums forhold til profesjonen, 

betinger dette i mine øyne et hermeneutisk utgangspunkt. Dette forskningsprosjektet er 

begrenset av forskeren – meg. Jeg har valgt teoretiske betraktninger, tema, spørsmål, 

analysegrunnlag og argumentasjon og kan derfor ikke hevde at det jeg konkluderer med er 

”sant”, siden det er jeg som subjekt som har kommet fram til det. Dagens sannhetsbegrep 

fordrer objektivitet. I og med at jeg ønsker at andre skal se på mine resultater med forebehold, 

er det viktig for meg å kjenne min begrensning: min personlige forståelseshorisont. Imidlertid 

er en drøftelse og undersøkelse av inspirasjonskilder og utvalgte formidlingskilder til 
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arkeologien relevant fordi det kan føre til oppmerksomhet på problemstillinger innenfor 

formidling av profesjonen.  

 Noe som muligens kan framstå som paradoksalt er mitt valg om å bruke en statistisk 

kvantitativ metode for å forske på arkeologer og publikums inntrykk av profesjonen. En slik 

metode kan raskt bli positiviskisk (Giddens 2004:8) med tanke på de målbare resultatene. 

Dermed kan man i en viss forstand si at jeg tar resultatene for gitt etter at jeg har ”bevist” 

deres representativitet. Dette strider mot mitt teoretiske ståsted, som sikter etter subjektive og 

intersubjektive konklusjoner. Det kan imidlertid argumenteres for at fortolkningen av de 

kvalitative resultatene ikke bestemmes av metodens kvantitative form (Helland 2003:538-

539). Kvantitative metoder skal fortolkes, og denne fortolkningen som jeg vil foreta bringer 

oss tilbake til hermeneutikken. ”Fortolkninger av et empirisk materiale vil nettopp være 

fortolkninger, og må ikke forstås som empiriske ”sannheter” i en tradisjonell empirisk 

forstand. Dette behøver imidlertid ikke oppfattes som problematisk så lenge leseren er klar 

over at det er dette som skjer” (Helland 2003:541). Resultatene av kvantitative undersøkelser 

kan leses på like mange måter som det finnes lesere (Helland 2003:542). Jeg vil være 

oppmerksom på dette når jeg videre bruker den statistiske kvantitative metoden, og vil 

anvende ord som ”tendenser” framfor bestemte påstander i mine konklusjoner og videre 

bearbeidelse av undersøkelsene. 

Hva analysen av de utvalgte formidlingskilder angår, har jeg valgt å se bort fra 

pedagogiske teorier siden det er arkeologiens plass i samfunnet og utvalgte lærermidler jeg 

skal undersøke. I analysedelen ser jeg heller på noen av de fagteoretiske diskusjoner som er 

aktuelle innenfor arkeologien, for eksempel foreldete fremstillinger av kjønnsroller i fortiden. 

  

 

 





7 

 

. ��&������**"&����&��") �����

I dette kapitlet tar jeg for meg kvantitative undersøkelser rettet mot publikum, 

arkeologistudenter og arkeologer. Jeg utarbeidet spørreskjemaer med svaralternativer 

(appendiks 5, appendiks 6) til alle spørsmål og resultatene fra spørreundersøkelsene ble 

omdannet til statistikker (Kristiansen 2007, Rowntree 2000). Informantene er delt opp i to 

grupper. Den ene er publikum, uavhengig av alder, bosted og kjønn. Den andre gruppen, som 

består av arkeologer, deles inn i første års arkeologistudenter, masterstudenter og ferdig 

utdannede arkeologer. Denne inndelingen av gruppe nummer to foretas fordi jeg ønsker å 

undersøke om det finnes forskjelligheter i henhold til hvor lenge informantene har hatt 

tilhørlighet til profesjonen. Egne observasjoner nevnt innledningsvis i undersøkelsen tyder på 

at grunnskolebøkene kan ha hatt liten betydning for interesse for og kunnskap om arkeologi. 

Mitt mål for analysen er å få et inntrykk av de nevnte to gruppenes oppfatning av arkeologien 

som presenteres i grunnskolebøkene kontra, i arkeologenes tilfelle, populærkulturens 

påvirkningskraft. 

I forkant av prosjektet med kvantitative undersøkelser tok jeg for meg noen enkle 

vurderinger for å slippe å falle ned i potensielle fallgroper underveis. Dette var halvveis fordi 

det er tidssparende, og mest fordi jeg ønsket å sikre meg i forhold til kritisering av 

statistikkene i etterkant på grunn av kvantitative undersøkelsers positivistiske egenskaper. 

 Det første jeg vurderte var når jeg skulle begynne datainnsamlingen til 

undersøkelsene. Jeg valgte å gjøre dette allerede ved prosjektets begynnelse. Dette for ikke å 

bruke tid på noe som kunne feile med tanke på for eksempel mangel på informanter som 

valgte å gjennomføre undersøkelsene (Flowerdew 2005:192-206). 

Den andre vurderingen var hvorfor jeg skulle gjennomføre en undersøkelse. Selv om 

jeg på forhånd hadde gjort meg opp noen tanker om arkeologiens rolle i samfunnet, samt 

arkeologers tidligste informasjonskilder til profesjonen og andre sentrale emner som tas opp i 

undersøkelsene, aktet jeg ikke å komme med påstander uten å undersøke hvorvidt mine 

fordommer stemte. I forbindelse med datainnsamling til kvantitative undersøkelser vil det 

forekomme trender og tendenser når det gjelder gruppenes erfaringer (Flowerdew 2005:193).  

Den tredje vurderingen var hvilken teknikk jeg ville benytte meg av. Valget falt på 

internettbaserte spørreskjema med spørsmål som ble utredet til nominale data. Nominale data 

vil si at det kun kan utredes verdier som jeg ikke kan rangere på en skala. Kun i ett tilfelle i 

spørreundersøkelsen forekommer det ordinale data, det vil si at data som er sortert i 
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rangerbare kategorier (Flowerdew 2005:199). Eksemplet er i spørreundersøkelsen til 

publikum hvor jeg rangerer deres forhold til arkeologi fra kjedelig til spennende (Figur 5). 

 Fjerde vurdering er hvor stor geografisk utstrekning undersøkelsene skal ha. 

Undersøkelsen til publikum begrenses ikke til noe annet enn at informantene skal være fra 

Norge. Undersøkelsen rettet til arkeologistudentene avgrenses til Oslo. De ferdig utdannende 

arkeologene avgrenses ikke i rom, men yrke. Jeg vil nå presentere spørreskjemaene til de 

enkelte gruppene hver for seg. 
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Offentligheten viser stor interesse for arkeologi (Pokotylo 1999) og hensikten med mitt 

spørreskjema til publikum var å avdekke deres kunnskap om arkeologi. Jeg var interessert i å 

finne ut av om de husker noe fra skolen og lærebøkene eller om de har tatt til seg 

informasjonen fra populærkulturen. Et annet mål var å finne ut hvor spennende de syntes 

faget er. En undersøkelse utført i USA viste tendenser på at elever der stoler mer på 

populærkulturen og lærere, enn foreldrene, aviser og de offentlige myndigheter (Michlovic 

1990:532). 

 I tillegg til kjønn og alder ønsket jeg å vite noe om publikums forhold til arkeologi. 

Informasjon innledningsvis i undersøkelsesskjemaet (vedlegg 5) gjorde det klart at det ikke 

gjorde noe om informantene var usikker på sine svar. Viktigere var at de svarte så godt de 

kunne. I spørsmål nr. 1 ville jeg vite hva som var det første de tenke på når de så ordet 

arkeologi. Dette spørsmålet ble stilt i en undersøkelse utført i British Columbia i 1999 hvor 

66.4 % hadde en relativ korrekt forestilling om hva arkeologi er (Pokotylo 1999:402). Fordi 

jeg ønsket en noe mer utdypende forståelse av hva informantene visste om arkeologi, hadde 

jeg et oppfølgende spørsmål: Hva tror du en arkeolog gjør? Gjennom spørsmål nr. 3 ønsket 

jeg å vite hvor informanten hadde lært om arkeologi (forutsett at vedkommende visste hva 

arkeologi er). Siden jeg ikke har lagt skjul på at min agenda er å undersøke arkeologien i 

grunnskolebøkene, og for en unngåelse av svar som ”skolen” i spørsmål 3 dreide spørsmål 4 

seg om vedkommende husket noe om arkeologi fra bøkene i grunnskolen. Jeg ønsket i så fall 

å vite hva de husket. Dette spørsmålet var i tillegg nyttig på grunn av uønskede antagelser om 

at det var på skolen informantene lærte om arkeologi uten å være sikre på det i spørsmål 3. 

Det siste spørsmålet dreide seg om interessen for arkeologi. Jeg spurte: På en skala fra 1 til 

10 – hvor spennende syntes du profesjonen virker? Jeg la vekt på at 1 var ”gørrkjedelig” (et 
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”folkelig”, men virkningsfullt ord) og 10 var ”meget spennende”. Resultatene fra denne 

undersøkelsen følger i neste kapittel. 

�
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Min undersøkelse har som sagt til hensikt å avsløre hvordan informantene først ble interessert 

i arkeologi. I følge Guro Jørgensen (2003b:59) har de aller fleste arkeologer har blitt kjent 

med fortiden gjennom romaner, på museum, i film eller skolebøker. Selv om de kanskje ikke 

husker akkurat hva de lærte for eksempel om Norges steinalder i fjerdeklasse på barneskolen, 

tror hun likevel at virkningen av den overordnede tolkningsrammen de har tilegnet seg for å gi 

fortidsfortellingene mening, er av langt større betydning. Guro Jørgensen (2003b:59) husker 

selv svært lite, men hun kan huske at hun på skolen var veldig fornøyd med en tegning hun 

hadde laget av en steinaldermann med bustete hår, ei trekølle i hånda og en slags skråskjært 

pelskledning festet over den ene skulderen. Mitt fokus for undersøkelsene, presentert i kapittel 

4, er å finne tendenser på hvilke av formidlings- og inspirasjonskildene som inspirerte 

informantene først, og mer vesentlig, hvor viktig grunnskolebøkene har vært i denne 

sammenhengen. 

Noe må ha fått deg interessert i faget – jeg lurer på hvordan du FØRST ble interessert 

i arkeologi? Dette spørsmålet stilte jeg informantene i spørreundersøkelsen – med 

utgangspunkt i den kvantitative metoden (Thagaard 2003). Jeg utelukket den kvalitative 

metoden (Kvale 1997) fordi jeg ikke var interessert i å gå i dybden på hver enkelt informant 

for å finne en mening på årsaken til at de ble utsatt for de bestemte kildene. Interessefeltet 

mitt lå derimot i å anskaffe et størst mulig antall informanter for å få laget statistikk av tallene 

og analysert dem. Imidlertid ble jeg oppmerksom på overlappingen mellom den kvantitative 

og kvalitative metoden som oppsto - en kombinasjon som kalles triangulering (Thagaard 

2003:17). Grunnen til overlapping i noen av tilfellene kunne være fordi jeg møtte opp på 

forelesninger til introduksjonsemnene i arkeologi og presenterte meg selv samtidig som jeg 

spurte om jeg kunne få e-postadressene til hver enkelt student for å sende dem 

spørreundersøkelsen. Dermed brøt jeg distansen mellom forsker og informant, og svarene jeg 

fikk fra studentene kan da ha blitt farget av hvordan de oppfattet meg og min hensikt med 

spørreundersøkelsen. Jeg var av denne grunn forsiktig med ikke å presentere hovedformålet 

med mitt prosjekt, men understreket at jeg var interessert i å vite hvilke formidlingskilder som 

fikk dem til å velge faget. Jeg fikk samlet inn 64 adresser hvor av 37 (57,8 %) jeg mottok svar 
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fra. Noen av master- og bachelorstudentene hadde kjennskap til meg og undersøkelsen min 

fra før, noe som unngåelig førte til en type påvirkning. Jeg tydeliggjorde derfor viktigheten av 

ærlighet og det faktum at spørreundersøkelsen var anonym. For de av informantene som jeg 

aldri møtte, det vil si de utdannede arkeologene, gjaldt faktumet at spørreskjemaer ikke er 

nøytrale indikasjoner på hva forskere vil ha svar på og hvordan de vil tolke disse. Svarene til 

informantene vil da være preget av hvordan spørsmålene stilles (Thagaard 2003:18). Vel 

vitende om dette, og realiteten i at jeg selv ikke klarer å huske om det var Onkel Skrue, 

Indiana Jones, Discovery Channel eller Illustrert Vitenskap som først fikk meg interessert i 

arkeologi, gav jeg informantene muligheten til å komme med flere svar. Direkte kopi av de 

forskjellige spørreskjemaer finnes som vedlegg til avhandlingen (Appendiks 5, appendiks 6). 

Her følger svaralternativene alle informantene kunne krysse av eller svare på. Spørsmålet var 

som nevnt; Noe må ha fått deg interessert i faget – jeg lurer på hvordan du FØRST ble 

interessert i arkeologi? Svaralternativene til dette presenteres i figur 1. 

  

Bøker/tidskrift (i så fall – hvilken/hvilke?)  
Dataspill (hvilken/hvilke?)   
Filmer (hvilken/hvilke?)    
TV (hva?)      
Internett (Hva/hvor?)   
Media (Aviser, nyheter)?   
Museum?     
Foreldre?     
Fordi du kjenner en arkeolog?   
Skolebøker?     
  Grunnskolen    
  Ungdomskolen   
  Videregående   
En eller flere lærere?   
  Grunnskolen   
  Ungdomskolen   
  Videregående   
Utgraving i nærheten av der du vokste opp?  

             Figur 1: Svaralternativ til undersøkelsen som deles ut til arkeologer 

Det siste punktet på listen var ”Annet?” og under dette punktet fikk jeg mange utfyllende svar 

fra de som husket nøyaktig hvordan de ble interesserte. Enkelte erindret også en spesiell 

historie som bidro til interessen. I disse tilfellene ble svarene gitt som tekst i stedet for 

fastsatte alternativer (Appendiks 7). 

Jeg var først og fremst interessert i å spørre de helt ferske arkeologistudentene 

høstsemesteret 2007 ved universitetet i Oslo, før de hadde kommet i gang med forelesninger. 
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Dette fordi jeg ikke ønsket at de skulle lære så mye mer om faget før jeg fikk anledning til å 

spørre dem. Antall studenter og ansatte innenfor norsk arkeologi har endret seg de siste 

tiårene. Det ble uteksaminert flere arkeologer på 1990-tallet enn fra 1920 til 1989 til sammen, 

og antall stillinger innen faget ble mangedoblet det samme tiåret (Glørstad 2006:26). 

Endringer i utdanningssystemet kan ha mye av æren for dette.  

Den samme undersøkelsen (figur 1, vedlegg 6) ble sendt til studenter som gikk på 

masterstudiet høstsemesteret 2007. Denne gruppen skiller seg fra førsteårsstudentene i og med 

at de har valgt å fortsette å studere faget også etter introduksjonskursene. Mange studenter 

velger å slutte arkeologistudiet etter endt bachelorgrad og noen velger å hoppe av, eller å 

studere andre profesjoner, etter ett eller to semestre. Masterstudenter på arkeologi er personer 

som vet hva faget dreier seg om, og som med større sannsynlighet har lyst til å bli arkeologer 

(figur 9).  

I tillegg til de utsendte undersøkelsene la jeg ut en link på internett på en 

landsdekkende gruppe for arkeologer med over 200 medlemmer. Jeg fikk dermed svar fra 

arkeologistudenter og arkeologer som ikke allerede hadde svart på undersøkelsen (Appendiks 

6). I det følgende kapittel vil resultatene fra undersøkelsene bli presentert i tekst og i 

statistikker. Statistikkene er brukt som en metode for å samle og tolke informasjon utledet fra 

de kvantitative data jeg samlet inn (Rowntree 2000:17).  
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Archaeology has an image problem. If you ask most people what is archaeology, they 
will respond by telling you what archaeologists do – they dig (Henson 2004:6). 

 

 

Publikums holdning til at arkeologer ”graver” er en av påstandene jeg fikk bekreftet i 

spørreundersøkelsen hvor 43 av 84 svarte dette under spørsmålet ”Hva gjør en arkeolog?”, 

(Appendiks 5) (14 informanter svarte blankt). 

De første spørsmålene i undersøkelsen gjaldt som sagt alder og kjønn. Alderen til 

informantene spiller en rolle i forhold til hva de kan huske av arkeologi fra bøkene i 

grunnskolen. Det var 60.2 % kvinner og 39.8 % menn mellom 17 og 59 år som valgte å svare 

på undersøkelsen. 57,2 prosent av informantene ligger mellom 20 og 30 år. 8 % flere kvinner 

enn menn fant arkeologien spennende. Jeg vil dele publikums oppfattelse av arkeologi inn i 

fire forskjellige grupper med utgangspunkt i undersøkelsen fra British Colombia i 1999 som 

jeg nevnte i kapittel 3 (Pokotylo 1999). Mitt første spørsmål til publikum var som sagt hva det 

aller første de tenkte på da de så ordet arkeologi. Etter innsamling av svar, delte jeg de inn i 

fire forskjellige grupper.  

 

Gruppe 1: Romantiserende: Dette er gruppen jeg plasserte alle som forbinder ordet 

med skatter, mystikk, Indiana Jones og magiske reiser.  

Gruppe 2: Korrekt: I denne gruppen plasserte jeg de som tenker på utgravinger, 

studier av fortiden, arkeologiske metoder, eldre sivilisasjoner, artefakter, ruiner og 

utgravningsområder.  

Gruppe 3: Relativt riktig: Dette er gruppen jeg plasserte de som tenker på eldre 

kulturer, antikviteter, arv, forskning, historie, utforskning og navn på steder (Egypt for 

eksempel). Under denne gruppen plasserte jeg de som har skrevet ”teskje”, ”gamle 

ting” og lignende. 

Gruppe 4: Paleontologi eller geologi: I denne gruppen plasserte jeg alle som tenker på 

dinosaurer, fossiler og lignende.  
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Figur 2: Statistikk over hva slags forhold publikum har til arkeologi. 

 

I undersøkelsen svarte syv stykker at de ikke visste hva arkeologi var og to skrev henholdsvis 

”tålmodighet” og ”kjedelig”. Disse er ikke tatt med i statistikken (figur 2). Figur 2 

demonstrerer at publikums forhold til arkeologi er noenlunde korrekt siden hovedtyngden av 

informantene er plassert i gruppe 2 og 3. Noen av svarene var vanskelige å plassere i en 

bestemt gruppe. Et eksempel er, ”mennesker som graver i jorda etter gamle bosetninger eller 

aller helst dinosaurer.” Hvis vedkommende hadde svart ”mennesker som graver i jorda etter 

gamle bosetninger”, ville jeg plassert den i gruppe 2 eller 3, men ved å ha dinosaurer med i 

svaret, ble svaret plassert i gruppe 4. Gruppe 2 og 3 er ganske like, og noen ganger fikk jeg 

som svar: ”Graving”. Jeg valgte å undersøke hva vedkommende svarte på neste spørsmål, 

”Hva tror du en arkeolog gjør?”. Svar som; ”Ekskaverer, kategoriserer og presenterer 

kildemateriale”, havnet i gruppe 2. Fikk jeg svar som, ”finner fossiler og gamle skatter”, 

havnet de i gruppe nr. 1.  

Mens publikums svar på hva arkeologer gjør ofte var riktig eller relativt riktig (figur 

3), fikk jeg varierende svar på spørsmålet om hvor deres kjennskap til arkeologi stammet fra. 

Fire grupper ble også her laget:  

 

Gruppe 1: skolen og alt den innebærer, som skolebøker og lærere 

Gruppe 2: museum 

Gruppe 3: populærkulturen 

Gruppe 4: annet  
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Svar som ”Lærte vel på skolen. I bøker og media” eller ”trolig i spillefilmer eller på 

barneskolen” var vanskelige å plassere. I disse tilfellene fordelte jeg svarene likt inn i 

gruppene slik at et falskt bilde ikke skulle oppstå. 

 

 
Figur 3: Statistikk over hvor publikum først lærte om arkeologi 

 

Figur 3 viser statistikk over hvor publikum først lærte om arkeologi. De to første 

svaralternativene, populærkultur og skole, ligger nokså likt. Derimot var det ca 1 ½ % som 

oppga museum som svar. Etter min oppfating regnet nok informantene med at det var på 

skolen de først lærte hva arkeologi er uten at de var sikre på det. Mange skrev skolen med 

påfølgende spørsmålstegn. Neste spørsmål støtter teorien om at noen av informantene ikke var 

sikre i sitt svar. Spørsmålene dreide seg om de husket noe fra bøkene i grunnskolen. Her 

svarte 29,5 % ja og 70,5 % nei. Nesten alle som svarte ja, husket noe om Egypt, som 

pyramidene eller Tutankhamon, vikingtiden eller Pompeii. Eksempler på svar er: 

   

Ikke mye. Kanskje da vi hadde om vikingtiden. Vi så etter fossiler på en 
klassetur, og fant noen helleristinger... 
 
Utgraving av vikingbosteder og bilder av smykker de brukte. 
 
Tja, noe. Bor i Tønsberg og mener å huske at det har stått en del om det 
forskjellige miljøet og historien på Slottsfjellet. I tillegg har det stått om 
Osebergskipet som er funnet ved Tønsberg. 
 
Kanskje litt i forbindelse med historie da vi lærte om jernalder osv. Men ikke 
utdypende om arkeologers virksomhet... 
 
Ja, men det begrenser seg når ordet "teskje" er brukt:) 
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Ja, vet vi lærte noe om det, men husker ikke hva... 
 
Jeg digget jo sånne ting på den tiden (og nå egentlig). Var stor fan av Indiana 
Jones og filmer med skatter, osv. (også the Goonies var meget viktig) - og rett 
og slett gamle ting. Jeg drev selv med amatørutgravninger der jeg tok vare på 
alt som var rustent og så gammelt ut. Ikke minst var fossiljakt viktig! Jeg burde 
blitt arkeolog egentlig... I bøkene fra barneskolen husker jeg vel mest det som 
ble presentert som "det som arkeologene hadde utgravd" - altså osebergskipet, 
dinosaurskjellett, tut-ankhs grav, osv.  
 
 Husker det var litt bilder av gamle pilespisser og sånt i O-fag-boka, og vi lærte 
om Tut-Ankh-Amon og sånt, og så var vi og så på noen gamle steinhauger der 
jeg kommer fra (Time/Jæren), hvor folk ble begravd i vikingtiden. 

  
Noe husker jeg, men det er ikke mer presist enn noe gammel runeskrift.. 
 
Selvfølgelig. Kommer jo fra vikingestrøk. 

 

Dette var noen av den typen svar jeg fikk fra de 29,5 % informantene i gruppen som husket 

noe fra grunnskolebøkene.  

Videre vises et skjema (Figur 4) over hvor spennende de syntes arkeologi er på en 

skala fra en til ti. En var gørrkjedelig og ti var superspennende. Tallene viser tendenser på at 

flesteparten av informantene syntes faget virker spennende. Hovedtyngden ligger på syv og 

åtte – som er høyt over gjennomsnittet. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Tabell over publikums fascinasjon til faget 

1=Gørrkjedelig 

10=Kjempespennende 

Antall Prosent 

1 7 7,1 

2 3 3,1 

3 6 6,1 

4 8 8,2 

5 6 6,1 

6 11 11,2 

7 21 21,4 

8 21 21,4 

9 4 4,1 

10 11 11,2 
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Til tross for at informasjon fra spørreundersøkelsen viser tendenser på at noen av 

informantene har noe mangelfull kunnskap om hva arkeologi egentlig er, viser de interesse for 

faget. I og med at informantene husker lite fra grunnskolebøkene er det verdt å spørre seg 

hvorvidt denne interessen spinnes ut av populærkulturiske fremstillinger av faget. 

 

0�% ���-�
�
�	 �	�  #��
�
�
�#� -���	�/ ����	 ��	 �	 ������	 ��

�	 �������
-���
�	

Før alle resultatene fra de kvantitative undersøkelsene blir avdekket, ønsker jeg å eliminere 

videre analyse eller diskusjoner av enkelte av formidlingskildene som er med som 

svaralternativ i undersøkelsene. Dette gjelder museumsbesøk og andre tilfeldige faktorer. I 

motsetning til resultatene fra undersøkelsene om publikum, endte museum som 

inspirasjonskilde statistisk høyt oppe i resultatene fra arkeologistudentene og arkeologene. Jeg 

ønsker derfor ikke å drøfte museums rolle som inspirasjonskilde videre i dette kapitlet. Med 

tanke på mitt fokus på grunnskolebøkene ville en slik redegjørelse også blitt for omfattende. I 

statistikkene som følger (figur 5, 6, 7 og 8) ser det ut som om museum kommer til kort som 

formidlingskilde. Som man kan se av statistikk i appendiks 7 er det et noe feilaktig bilde som 

blir presentert i figur 5, 6, 7 og 8. Dette kommer av at det var mulig å krysse av på flere 

mulige kilder innenfor populærkulturen, skolen og familie og tilfeldige faktorer (se figur 1 og 

appendiks 6). Populærkulturen og skolen hadde like mange alternativer, så statistikkene som 

presenteres har et korrekt sammenligningsgrunnlag dem imellom. I dette kapitlet vil mitt 

hovedfokus dermed være å se på forskjellen mellom populærkulturen og skolen. 
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I disse statistikkene (figur 5, 6, 7 og 8) er det tydelig at populærkulturen kommer høyere opp 

enn skolen som inspirasjonskilde til profesjonen. Særlig fremtredende er dette for 

masterstudentene (figur 6). Videre skal de to ulike formidlingskildene skildres.  
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Det viktigste jeg tolket ut fra publikums undersøkelse, var tendenser på at veldig få av 

informantene husket noe fra grunnskolebøkene de brukte. Ellers hadde de en god til relativ 

god formening om hva arkeologi er. Til tross for dette, bekymret det meg at i underkant av 10 

% av dem forbandt dinosaurer med arkeologi. Èn enkelt informant lærte om arkeologi i 

Figur 6: Statistikk over masterstudenters 

inspirasjonskilder til profesjonen. 
Figur 5: Statistikk over nye studenters 

inspirasjonskilder til profesjonen (2007). 

Figur 7: Statistikk over alle arkeologer etter 1000-

nivås inspirasjonskilder til profesjonen. 

Figur 8: Statistikk over alle gruppenes (figur 5, 6, 7) 

inspirasjonskilder til profesjonen.  
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museum, noen var usikre, mens resten skrev at de lærte det gjennom skolen eller 

populærkulturen. 

 I arkeologene og arkeologistudentenes tilfelle kom museet alene høyt opp som 

formidlingskilde mens skolen tapte og populærkulturen seiret. Jeg vil videre i avhandlingen 

presentere vinneren og taperen. I avsnittene vil jeg presenterer deres ulike måter å formidle 

på, samt litt om diskusjonene rundt emnene som formidlingskilder.  
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Vinneren i de kvantitative undersøkelsene er en formidlingskilde som ligger langt utenfor 

arkeologens kontroll og virksomhetsfelt, nemlig populærkulturen. Populærkulturen skildrer 

mange forskjellige yrker. Arkeologer, leger, advokater og lærere er eksempler på disse. I 

Norge har de aller fleste blitt behandlet av en lege og gått på skolen, og siden vi kjenner disse 

to profesjonene personlig, skiller vi lett mellom fiksjon og fakta. Derimot er det ikke like 

mange som har besøkt en arkeologisk utgraving, og publikum møter muligens oftere en 

arkeolog på film enn i virkeligheten (Sandberg 2006). Arkeologer kan derfor regne med en 

konkurranse fra andre media om oppmerksomhet og mye av det som publikum tror de vet om 

arkeologi kommer fra disse populærkulturelle medier fremfor fra profesjonelle arkeologer 

(Henson 2004:6). Det er laget over 120 spillefilmer som medvirker arkeologer eller hvor 

arbeidet til arkeologene skildres (Sandberg 2006). I tillegg til filmer, finnes det også tv-serier, 

kvasivitenskapelige magasiner, tv-kanaler og 

tegneserier som skildrer profesjonen. En av de mest 

kjente tegneserieforfatterne til Donald Duck og Onkel 

Skrue, Don Rosa, påpeker: ”Jeg syntes at det er 

bemerkelsesverdig at det i min relativt lille 

omgangskrets her i Louisville finnes tre mennesker 

som er blitt profesjonelle arkeologer på grunn av sin 

kjærlighet til de Onkel Skrue-historiene de vokste opp 

med” (Rosa 1997:151). Dersom ikke profesjonen blir 

formidlet på en troverdig måte som fascinerer 

allmennheten (Melsom 2006:33) vil publikum hente 

informasjon om arkeologi fra andre medier. I slike 

tilfeller er populærkulturen en sterk kandidat. 

Figur 5: Indiana Jones.  
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Fra begynnelsen av forrige århundre, i den kulturhistoriske arkeologiens ånd, var det 

søken etter forhistoriske kulturer, og gjerne ”flotte” gjenstander fra disse kulturene, som 

arkeologene forsøkte å finne. Blandet med skattejakt og mystikk, er det denne rollen som 

oftest blir gjenskapt i filmer, bøker, blader og dataspill. Filmene om den berømte arkeologen 

Indiana Jones (figur 9), Asterix og Obelix-bladene, Fredrik Drum1-bøkene av Gert 

Nygårdshaug, og Tomb Raider spillene med den veldreide arkeologen Lara Croft, er alle 

eksempler på disse. Få forskerdisipliner har en mer karismatisk helt enn Indiana Jones og 

arkeologifaget har mer å vinne på å bli forbindet med Indiana Jones enn det har å frykte 

(Holtorf 2008). I etterkant av utgivelsen av Indiana Jones-film nummer tre, ble den 

økonomiske støtten til arkeologiske institutter i USA økt, og det er nok en liten eventyrlysten 

”Indy” i mange arkeologer, selv om den personen er gjemt bak ansiktet til en seriøs forsker 

(Holtorf 2008). Indiana Jones og Hollywood har mye av æren for å ha klart å fange publikums 

positive interesse for faget (Pedersen 2006:41).  

Populærkulturens formidlingsverdi for arkeologien er godt kjent og arkeologiens rolle 

innenfor populærkulturen er i mange år blitt diskutert (Feder 1984, Holtorf 2004, Holtorf 

2007, Moser 2005, Russel 2002). Noen har fokusert på arkeologi i nyhetssendinger og aviser 

(Arnold 1999, Ascherton 2004). Det er foretatt en analyse av arkeologi i NRK radio/tv fra 

1950 til 2000 (Normann 2002) hvor det er hevdet at formidling av arkeologi gjennom disse 

mediene vil være en verdifull investering for arkeologifagets fremtid dersom det satses på en 

aktiv formidling av kunnskap gjennom massemedia. Dette fordi det krever minimalt med tid 

og krefter for mottakeren, og at det ”kan formidle mye kunnskap til et betydelig antall 

mennesker” (Normann 2002:11).  

Romantisering av fortiden gjennom filmer er et fenomen vi ofte blir eksponert for 

(Hall 2004). Arkeologi og internett er beskrevet som en usikker, men potensielt god 

formidlingskilde (McDavid 2000). ”Alternativ arkeologi” i form av ”science-fiction”, myter 

og lignende er et omdiskutert område som ikke fremstiller arkeologien korrekt, men som har 

vist seg å ha inspirert en rekke mennesker til å begynne å studere faget (Fagan 1994, Schlada-

Hall 2004).  

I en undersøkelse om publikums forhold til gamle Egypt vises tendenser på sterke 

paralleller mellom folks beskrivelse av arkeologer og oppdiktende fremstillinger av faget i lys 

av de tidligere nevnte Indiana Jones-filmene og Tomb Raider-spillene. Kommentarer fra barn 

er innhentet i denne sammenheng, hvor en tiåring blant annet ville se en egyptisk grav og gå 
                                                 
1  - en arkeolog som ofte må løse mordgåter 
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inn i graven for å få en forbannelse av mumien. Et annet barn ville gjerne ta en te med 

mumien hvis den kom til live igjen (Macdonald 2004:127). 

 En britisk studie om arkeologi i populærkulturen antydet at 98 prosent av det britiske 

folk ikke hadde noen form for kontakt med arkeologer. Dette ble sett på som en av grunnene 

til at publikum ikke evner å skille mellom virkelighet og oppspinn i faget (Hall 2004:171). 

Min undersøkelse viser at kun 2 av 93 arkeologer og arkeologistudenter ble interessert i faget 

fordi de kjente en arkeolog (Appendiks 8). I den britiske undersøkelsen ble det videre 

anmodet om at filmer må presentere korrekt arkeologi (Hall 2004:172). Andre mener det ikke 

er så viktig med helt korrekt arkeologi i underholdningsverden 

(Holtorf 2008). Selv er jeg enig med det sistnevnte 

synspunktet, og vil heller sette fokus på viktigheten av korrekt 

fremstilling av arkeologi i grunnskolen – en institusjon som 

har som formål og plikt å formidle og undervise. 

En undersøkelse utført i Sverige, hvor spørsmålet var 

hva kulturmiljøet betydde for enkeltmennesker, viste at TV og 

radio er de viktigste informasjonskildene til kunnskap. 60 

prosent av respondentene fikk informasjon gjennom aviser og 

70 prosent gjennom TV og radio (Andersson 1995:25). 

Populærkulturens mange fremstillinger, som for eksempel 

familien Flintstones, Onkel Skrue (figur 10) og Indiana Jones 

(figur 9), virker som er viktige i barns kultur. De gir muligens 

et tilsvarende bilde av arkeologien som det som for eksempel finnes i lærebøker i 

grunnskolen, men de har mer ekstreme stereotypiske bilder, for eksempel av kjønnenes plass, 

etniske grupper, eventyr og spenning. Imidlertid er dette tendenser som også kan gjelde for 

skolebøker, i og med at ikke alle forfattere er vitenskapelig skolerte (Andersson et al. 1995:7). 

Dette, kombinert med at arkeologien som presenteres i skolen ikke har den samme 

underholdningsverdien som den i populærkulturen, kan være en årsak til at nettopp skolens 

plass i arkeologisk formidling har blitt taperen i de kvantitative undersøkelsene.  
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På grunn av lærebøkenes kronologiske oppsett av forhistorien, fra steinalder til moderne tid, 

lærer elever i norske skoler om forhistorien i første del av deres tiårige skolegang. Av dette 

følger naturlig at de lærer mindre om den tidligste delen av forhistorien og mer omfattende 

Figur 6: Onkel Skrue og Co' på 

eventyr! 
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om de siste to hundre år. Grunnen til at elevene lærer mindre om de tidligste tider i 

menneskets historie enn de siste, kan være mange. En mulig årsak kan være fordi skolens 

lærerplan allerede er overfylt med emner, eller fordi forhistorien blir sett på som sekundær 

kunnskap som ikke har noe direkte innvirkning på dagens samfunn (Stone 1990:3). Det finnes 

eksempler fra grunnskolebøker rundt om i verden som fullstendig ignorerer moderne 

tolkninger av forhistorien (Stone 1990:3), og selv om vi ikke trenger å forutsette at 

fremstående vitenskapsmenn skal skrive de mest brukte grunnskolebøkene i Norge, blir det 

som oppfattes som den empiriske, objektive troen på historie og samfunnsvitenskap ofte 

akseptert av grunner som har lite med fakta å gjøre (Blaut 1993:10). I resultatene fra min 

spørreundersøkelse kommer det fram at grunnskolebøkene ikke har bidratt til å begynne på 

arkeologistudiet. Dette kan ha å gjøre med at arkeologi ikke er et eget fag i skolen, men blir 

formidlet gjennom andre kilder, både overgripende skolefag som samfunnsfag eller, som 

nevnt, populærkulturen. Arkeologer må dermed bli flinkere til å bidra med formidlingen av 

faget også utenfor universitetene og høyskolene (Arnold 1999:4), og formidling i grunnskolen 

er da et av de viktige områdene. 

I forhold til teksten i grunnskolebøkene er det, innenfor den filosofiske 

hermeneutikken, vesentlig å erkjenne at vitenskapen i disse bare er én tolkning av fortiden. 

Denne teorien skal selvfølgelig ikke tillegges grunnskolebøkenes brukere, men heller 

forfatterne av bøkene, samt lærerne. Pedagogikk som har vært i sentrum fra 1997 fram til i 

dag har vært elevers oppfattelse av emnets innhold, klasseromsundervisning og elevers 

oppfattelse av sin egen lærdom (Insulander 2007:9).  

Allerede på slutten av 70-tallet spurte den amerikanske forskeren Brian Fagan 

(1978:120) hvilke forventninger arkeologistudentene på universiteter i USA hadde til faget. 

På denne tiden hadde arkeologifaget vokst seg stort på universitetene, og faget ble profilert i 

mye større grad enn 10-20 år tidligere. Interessefeltet lå i hva slags opplevelse studentene 

hadde hatt med arkeologi før, og om de i det hele tatt hadde hatt noen slags opplevelse med 

faget. Det samme har jeg undersøkt det ved Universitetet i Oslo, og ser at bøkene i 

grunnskolen ikke er en fremtredende kilde. 

I Norge har man tidligere ikke vært flink nok til å ta utfordringen med god, eller 

tilstrekkelig, arkeologi i grunnskoleutdannelsen. Et fokus for meg har vært å undersøke om 

Kunnskapsløftet og grunnskolebøkene er oppgradert i denne omgangen. I 2003 avleverte 

Guro Jørgensen sin hovedfagsoppgave ”Oss og de andre, før og nå. Framstillinger av 

forhistorie i den norske skolen i perioden 1860 – 2000” (Jørgensen 2003b). I en mindre 
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artikkel med samme tema påpeker hun at en refleksiv holdning til hva som påvirker 

frambringelse av arkeologisk kunnskap og hvordan disse brukes aktivt bør brukes i formidling 

av arkeologi i arkeologiske utstillinger, populære tidskrifter og i kontakt med media og 

skolen. Dette skal føre til tilleggelse av nye momenter i kulturforståelsen og 

historiebevisstheten. Hun mener derimot at det er naivt å tro at dette kan føre til at arkeologisk 

formidling blir mindre identitetsskapende, fordomsfull, politisk, engasjerende, spennende 

eller mystisk av denne grunn (2006: 31). I innledningen til sin avhandling, skriver hun:  

 

Arkeologiens utgangspunkt ligger i en erkjennelse av mennesker og tid. Mennesket er 
viktig fordi det både er forskningsobjekt og forsker, og tiden er viktig fordi den 
kommer til syne som endring i det arkeologiske materialet. Og forhistorien har vært, 
og er, i stadig endring fordi arkeologien også omfatter samfunnet rundt arkeologene 
(Jørgensen 2003b:2). 

 

Spørsmålet om hvilken rolle som skal tillegge skolen i dannelsen av barns historiebevissthet 

kan diskuteres. Noen gir skolen den mest sentrale rollen, og andre ser skolen som én av 

mange påvirkningskanaler, hvor nettopp massemedier, romaner og feriesteder kan være andre 

(Jørgensen 2003b:52). Skolen blir i Jørgensens avhandling ikke pekt ut som 

historiebevissthetens ”egentlige” kilde. I skolebøker blir ”arkeologiske tekster om fortid tolket 

innenfor et annet fagfelt, pedagogikken, med en annen egenart og selvforståelse” (Jørgensen 

2003b:54). Dette var jeg bevisst på under analysen av de nye grunnskolebøkene, ettersom 

disse naturligvis er annerledes enn arkeologiske artikler og tekster som ikke er myntet på barn 

i grunnskolen. I skolebøkene møter vi lett leselige populærvitenskapelige fremstillinger av 

forhistorien med en mengde illustrasjoner (Jørgensen 2003b:55). Formidling av arkeologi i 

skolen innebærer en omdannelse av tekster noe som uunngåelig forårsaker en endring av 

innholdets karakter. Kunnskapen skifter eier, og det faget som presenteres i skolen er et 

resultat av en rekke oversettelser. Arkeologi er som sagt heller ikke et eget skolefag, men 

faller i stedet inn under samfunnsfag og historie. Derfor erfarer vi at det ikke alltid er 

arkeologer som skriver om forhistorien i grunnskolebøkene (Jørgensen 2003b:53). Det samme 

gjelder for de nye bøkene fra 2006. Siden arkeologien i grunnskolebøkene er fortolket i 

pedagogikkens fagfelt, er det viktig å ha dette i minne ved analysering av arkeologiens 

fremstilling i bøkene.  

I denne avhandlingen falt valget av fokus på de konkrete grunnskolebøkene framfor 

selve undervisningen i skoleklassen fordi sistnevnte er umulig å definere av den enkle grunn 

at praksisen varierer fra klasserom til klasserom (Imsen 1999:99). Utvalgte svaralternativer i 
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spørreundersøkelsen om inspirasjonskilder til vår profesjon var blant annet: lærer i 

grunnskole, ungdomskole og i den videregående skolen. Oppslutningen til alternativene var 

bemerkelsesverdig lav (Figur 5, 6, 7 og 8). Det finnes læreplaner som må følges i den norske 

skoles undervisning. Lærere er derimot enkeltindivider som underviser på hver sin unike måte 

på tross av at de alle har tilnærmet lik lærerutdannelse. Det er som regel lærere som skal være 

de første kildene til informasjon barnet får, og de setter en standard for det barna videre vil 

tilegne seg av kunnskap (Pretty 1999:214).  

Det er underforstått at mange mener steinalderen er best egnet for de tidligste årene i 

barns skolegang (Planel 2000). Under et intervju med tre grunnskolebokforfattere mente den 

ene at det var bra at barn lærer om steinalderen så tidlig som de gjør fordi ”steinalderen 

appellerer til unger i forhold til leikeaspektet. Det å leve i skogen er spennende for dem” 

(Appendiks 3). En av forfatterne mente derimot det var uheldig at steinalderen formidles i 

småskoletrinnet. ”Det er så mye spennende som kunne ha vært med her i forhold til lokale 

forhold.” Den samme forfatteren mente at det hadde vært mer interessant i omtale arkeologisk 

arbeid her i Norge i forbindelse med steinalder, bronse- og jernalder hvis elevene hadde vært 

litt eldre (Appendiks 4).  

I de siste årene har det vært større fokus på arkeologi i skolen enn tidligere, både i 

innland og utland (Carlie 2005, Ekeland 1998, Goss 2001, Insulander 2005, Jørgensen 2003a, 

Jørgensen 2003b, Jørgensen 2006, Melsom 2006, McNutt 1989, Bender 2000) og 

Riksantikvarieämbetet i Sverige har utført en undersøkelse med dette som tema. ”Arkeologi i 

skolen” er tittelen på utviklingsprosjektet som går ut på å kartlegge arkeologiens rolle i skolen 

gjennom en kritisk gransking av hvordan arkeologiske kilder og resultater blir formidlet i 

lærebøkene og på internett (Carlie 2005). Fremgangsmåten var å få overblikk over 

lærebøkene fra tredje til niende klasse for deretter å granske arkeologiens rolle i disse. En 

undersøkelse av lærerens syn på arkeologien i dagens læremidler i Sverige skulle analyseres 

for å kartlegge utviklingsområder for integrering av arkeologi i undervisningen og lærebøkene 

(Carlie 2005:7). Interessen for å få ta med elevene til en utgraving var stor, og det samme 

gjaldt anskaffelsen av informasjon om utgravinger på internett, besøk til klassen fra 

arkeologer, samt kontakt med en egen arkeolog som kan kontaktes ved behov (Carlie 2005:7). 

I analysen av grunnskolebøkene gjøres det rede for hvilke arkeologiske kunnskaper (perioder, 

begivenheter, utviklingsløp, material, arbeidssett) som beskrives, og hvordan de formidles i 

forhold til valg av læremetoder. Det reflekteres rundt hvorvidt det kommer frem spesielle syn 
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på historien, hvilke arbeid som brukes som kilder, samt om forvaltningsarkeologi2 resultater 

synes i lærermidlene (Carlie 2005:19). Disse spørsmålene er brukt som inspirasjon i min 

analyse av de nye grunnskolebøkene i Norge som følger i kapittel 5. 

Diskusjon om arkeologi i undervisningen i skolen har ikke hatt noen stor plass i den 

arkeologiske debatt, hvor tema ”formidling” ikke kom i offentlig fokus før i 1986 på ”Det 

Norske Arkeologimøtet”. Selv om det var museumsformidling som fikk størst 

oppmerksomhet var det en artikkel fra møtet som tok opp temaet ”arkeologi i skolen” – et 

prøve- og pilotprosjekt om arkeologi i skolen og formidlingsarbeid i Nord-Trøndelag. Et av 

målene for prosjektet var å fokusere på aktiviteter som elevers medvirkning i feltarbeid, 

forvaltning av forminner, leting etter aktivitetsspor fra fortida og eksperimenter med gamle 

arbeidsmåter (Ekeland 1998:10-11). 

 I en bok om arkeologi myntet på offentligheten, ”Education or Entertainment?”, 

påpekes det at mange lærere (hvilket nivå nevnes ikke) i England er like uinformerte om 

arkeologi som majoriteten av offentligheten (Rahtz 1986:165-166). Oppmuntring til 

klasseturer til arkeologiske utgravinger kan være et eksempel på forbedring av formidling til 

offentligheten, som i dette tilfellet er barn og deres lærere. Utgravinger i Kaupang og Borre i 

samarbeid med den kulturelle skolesekken3 er eksempler på dette. Både Sissel Carlstrøm og 

Charlotte Melsom skriver om opplevelsene ved å ha skolebarn som tilskuere og medhjelpere i 

arkeologiske utgravinger (Carlstrøm 2002, Melsom 2006). Carlstrøm (2002:12) konkluderer 

med at rent pedagogisk er denne form for formidling optimal, og Melsom mener 

utgravingssituasjonen er godt egnet for utvidelsen av barns forståelse av forhistorien og 

arkeologi. Det er tross alt stort sett forfattere av ulike bakgrunner, pedagoger, lærere og 

politikere som avgjør hvordan den arkeologiske kunnskapen blir forvaltet i skolen. De nevnte 

gruppene har ofte en begrenset innsikt i arkeologiens innhold og metoder og formidlingen av 

arkeologien blir liggende utenfor arkeologens kontroll og virksomhetsfelt (Melsom 2006:33-

35). På grunnlag av dette samt mine fordommer og resultatene fra de kvantitative 

undersøkelser vil jeg videre analysere formidlingskilder av arkeologi: utvalgte lærebøker – 

siden hensikten med avhandlingen i tillegg til å kartlegge publikums og arkeologers tidligste 

forhold til profesjonen, var å analysere formidlingskilder som ikke har strukket til som god 

formidling. 

 

                                                 
2 Oversatt fra uppdragsarkeologi.  
3 http://www.denkulturelleskolesekken.no/index.php. 
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Det er flere grunner til at jeg har valgt å utføre en analyse av flere av de nye 

grunnskolebøkene i etterkant av Kunnskapsløftet i 2006. For det første er det kun foretatt en 

analyse av tidligere grunnskolebøker frem til år 2000. De aller nyeste fra 2006 ennå ikke er 

blitt analysert. I historiebøkene fra 1969 til 1997 er det skjedd lite utvikling som dermed 

medfører at arkeologien i disse bøkene ikke samstemmer med arkeologiens utvikling i løpet 

av den samme tidsperioden (Jørgensen 2003b:249:256) Analysen i dette kapitlet skal legge 

vekt på om arkeologien i de nye bøkene samstemmer med forskningsstatusen innen dagens 

arkeologi. Det er grunnskolebøkene og lærerens bøker for femteklassetrinnet jeg skal 

undersøke (Aarre 2006a, Holm 2006a, Libæk 2006b). Spørreundersøkelsene fremstilt i forrige 

del av avhandlingen viser at publikum, arkeologistudenter og ferdig utdannede arkeologer 

ikke blir inspirert av bøkene i grunnskolen.  

Spørsmålet om hvorfor jeg velger å analysere bøkene som er utgitt i 2006, og ikke 

bøkene som informantene i undersøkelsene brukte i grunnskolen, bunner seg i det faktum av 

at jeg ikke ønsker å se på hvorfor disse skolebøkene var taperne i undersøkelsen min – jeg 

ønsker å se om de nye bøkene er forbedret. Guro Jørgensen har som sagt allerede analysert 

fremstillingen av forhistorien i grunnskolebøkene fra 1860 til 2000 (Jørgensen 2003b, 

Jørgensen 2006). Jeg vil foreta en vurdering av innholdet i elevbøkene og lærerens bøker fra 

2006 og vekten vil bli lagt på om disse bøkene har fulgt utviklingen innen arkeologien, og om 

de presenterer disiplinen og forhistorien rett. ”Elevene i grunnskolen representerer kanskje 

den største lesergruppe av forhistorisk kunnskap” (Ekeland 1998:1), og det er dermed viktig 

at denne kunnskapen er korrekt beskrevet. Jeg vil stille to sentrale spørsmål for å 

kvalitetssjekke bøkene: 

 

1) Hvilke arkeologiske opplysninger beskrives i lærebøkene og hvordan formidles disse? 

2) Hvilke vitenskaplige arbeider brukes som kilder, er det med noen arkeologiske utgravinger 

i teksten, og forekommer det et spesielt syn på historien?  

 

Jeg har som nevnt tatt utgangspunkt i den svenske undersøkelsen utformet av 

Riksantikvarieämbetet i 2005 hvor svenske grunnskolebøker ble analysert (Carlie 2005). 

Innledningsvis vil jeg presentere den forrige lærerplanen for samfunnsfag, samt den nye 

lærerplanen som kom i forbindelse med det nye Kunnskapsløftet fra 2006. 
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I 1997 satt Utdanningsdirektoratet nye mål og hovedmomenter for fagene i grunnskolen. 

Målene for småskolesteget fra 1. til 4. klasse under tittelen, menneske og samfunn før oss, lød: 

”Elevane skal lære at levekåra for menneska har endra seg gjennom tidene. Dei skal kjenne til 

nære forhold, fjerne land og viktige hendingar og kjende personar i historia. Gjennom arbeidet 

med fortida skal elevane utvikle identitet og få stimulert lesetrongen.” (Utanningsdirektoratet 

1996:178). 

I opplæringen skulle elevene i,  

2.klasse - 

• ”lære å kjenne historiske minnesmerke og arbeide med fortidslevningar for å utvikle 

interesse for historia til heimstaden” 

• ”bli kjende med landa i Midtausten gjennom å høyre om til dømes faraoar, pyramidar 

og sfinkstar” (Utdanningsdirektoratet 1996:179) 

3.klasse -  

• ”bli kjende med mytar, segner og eventyr og finne ut om dei kan fortelje noko om 

historia vår” 

• ”lære noko om dei store elvane, om korleis menneska til ulike tider har nytta dei til 

samferdsel og energikjelder, og om bygging av bruer og sluser” 

(Utdanningsdirektoratet 1996:179) 

4.klasse - 

• ”høyre om dei første menneska som kom til landet vårt etter istida og lære om korleis 

steinaldermenneska i Noreg, Norden og Europa levde” 

• ”bli kjende med korleis menneska lærte å dyrke jorda og bruke husdyr og nytta plog 

og sal, vasshjul og vindmøller” (Utdanningsdirektoratet 1996:180) 

 

Målene for mellomsteget fra 5. til 7.klasse, med undertittelen ”historie – frå dei eldste tidene 

og fra til om lag år 1750” lød: 
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”elevane skal kjenne til liv og virke hos ulike folkegrupper, ulike samfunnsordningar og 

forholda mellom samfunn og tidlegare tider. Dei skal kjenne til viktige hendingar og personar 

i landet vårt og verda ellers. Elevane skal utvikle interesse for og glede ved å arbeide med 

historie” (Utanningsdirektoratet 1996:180). 

I opplæringen skulle elevene i 

5.klasse - 

• ”søkje informasjon om bronsealder og jernalder i Noreg og Norden, og om korleis 

bruk av ny teknologi og reidskaper gjorde livet annleis og lettare enn i steinalderen” 

• ”møte to av dei store, velordna samfunna og kulturane som tidleg utvikla seg omkring 

dei store elvane Eufrat, Tigris, Nilen og Indus. Arbeide med korleis dei til dømes 

gjorde seg nytte av store flaumar, utvikla teiknsystem og reiste svære byggverk som 

pyramidane” 

• ”arbeide med typiske trekk ved liv, virke og kultur i antikken ved å leggje vekt på 

anten dei gamle grekarane eller på innbyggjarane i Romarriket. Frå det gamle Hellas 

kan elevane bli kjende med til dømes Kreta og Athen og filosofar som Sokrates og 

Platon, frå Romariket kjende personar som Cæsar og Cicero, og hendingar som 

vulkanutbrotet i Pompeii. Bli kjende med samanhengen mellom antikken og 

samfunnet i dag slik han kjem til uttrykk i styre og stell, kunst og arkitektur, og møte 

omgrep som til dømes olympiade, maraton, spartansk og senat” 

(Utdanningsdirektoratet 1996:181) 

6. klasse 

• ”bruke ulike kjelder for å lære om dei viktigaste hendingane på vegen mot samlinga av 

Noreg til eitt rike. Arbeide med og utforske samfunnsutviklinga i Noreg og Norden 

frå vikingtida fra mot svartedauden, og bli kjende med personar som til dømes Olav 

den heilage og kong Sverre. Orientere seg om liv og virke hos samane i denne 

tidsperioden” 

• ”bli kjende med framståande menn og kvinner frå europeisk mellomalder som til 

dømes Karl den store, Gange-Rolv, Frans av Assisi og Jeanne d’Ark. Bli kjende med 

levevis, samfunnsordningar, konfliktar og menneskesyn i denne tida og høyre om til 

dømes krosstoga” (Utdanningsdirektoratet 1996:182) 
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Alt som omhandler arkeologi i norsk skolegang slutter dermed etter 5. Klasse. 
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Her følger læreplanen etter Kunnskapsløftet, en ny reform i grunnskolen og videregående 

opplæring med oppstart i 2006 (Regjeringen 2006). 

Etter 4. årstrinn skal elevene ha lært å: 

• bruke omgrepa fortid, notid og framtid om seg sjølv og familien sin  

• presentere historiske emne ved hjelp av skrift, teikningar, bilete, film, modellar 

og digitale verktøy  

• skape forteljingar om menneske i fortida og snakke om skilnader og likskapar 

før og no  

• utforske kjelder og bruke dei til å lage etterlikningar av gjenstandar frå fortida  

• fortelje om sin eigen familie for ein til to menneskealdrar sidan, og om korleis 

levevis og levekår har endra seg  

• kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar 

og minnesmerke  

• gje att mytar, segner og eventyr med historisk innhald  

• beskrive korleis steinalderfolk levde som jegerar og samlarar, ved å fantasere 

rundt dei første menneska som kom til landet vårt etter istida  

• fortelje om samane, urfolket i Noreg, og om sentrale trekk ved kulturen og 

levekåra til samane fram til vikingtida  

• fortelje om korleis jordbruket forandra levemåten i Noreg og Norden og 

beskrive hovudtrekk ved bronsealderen og jernalderen  

• forklare kvifor ein feirar 17. mai og 6. februar og fortelje om nasjonaldagane til 

andre land (http://www.udir.no) 

 

Etter 7. årstrinnet skal elevene ha lært å: 

• bruke omgrepet periode og vise samanhengar mellom fortida og notida ved å plassere 

ei rekkje historiske hendingar på ei tidsline  
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• presentere historiske hendingar gjennom å lage to forteljingar om same hendinga, sett 

frå ulike ståstader  

• skape forteljingar om menneske i fortida og bruke dei til å vise korleis menneske 

tenkjer og handlar ut frå samfunnet dei lever i  

• utforske ulike kjelder, illustrere korleis dei kan gje ulik informasjon om fortida, og 

forklare korleis historikarar bruker dei til å lage historiske framstillingar  

• fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av 

dansketida, og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden  

• fortelje om sentrale trekk ved kulturen og levekåra til samane frå vikingtida til slutten 

av dansketida, og om forholdet deira til statane på Nordkalotten i denne perioden  

• gjere greie for kva for nasjonale minoritetar som finst i Noreg, og beskrive hovudtrekk 

ved historia og levekåra til minoritetane  

• lage visuelle framstillingar av to eller fleire tidlege elvekulturar ved hjelp av digitale 

verktøy  

• undersøkje greske og romerske samfunn i antikken og finne døme på korleis kulturen 

deira har påverka vår eigen kultur  

• gjere greie for sentrale trekk ved tidsepokane mellomalder, renessanse og 

opplysningstid i Europa, og diskutere grunnar til denne tidsinndelinga  

• bruke historiske kart og framstille oppdagingsreiser som europearar gjorde, skildre 

kulturmøte og samtale om korleis dei ulike kulturane opplevde møtet 

(http://www.udir.no). 

 

 

Den største forandringen fra 1997 til 2006 er at steinalder, bronsealder og jernalder er 

kuttet ut fra femteklassebøkene. Jeg studerte i begynnelsen av prosjektet alle de nye bøkene 

fra 1. til 6. klasse fra forlagene, og til tross for at steinalder, bronsealder og jernalder er kuttet 

ut fra bøkene i femteklasse, valgte jeg å analysere disse. Dette ble gjort fordi det er i disse 

bøkene elevene får en genuin introduksjon til hva arkeologi er, samt hva arkeologer gjør. Det 

er også her arkeologien strekker seg fra forhistorisk til historisk tid. I dette klassetrinnet skal 

elevene i tillegg lære om bruk av kilder, som også er vesentlig innenfor arkeologien.  

Forlaget Damm har satset på de siste to hundre år i menneskets historie i de nye 

historiebøker for klassetrinn 8 og 9 på ungdomskolen. Etter kontakt med forlaget har jeg fått 

bekreftet at de har ikke gitt ut nye bøker til den yngste delen av grunnskolen og har heller 
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ingen planer om å gjøre det med det første4 (Appendiks 1). Dermed blir det elev- og 

lærerbøkene fra forlagene Gyldendal, Cappelen og Aschehoug som analyseres. 

”Et uendelig antall hendelser har funnet sted i fortiden. Bare noen få bestemte 

hendelser finner veien inn i historiebøkene, og da blir de tolket inn i et verdensbilde som 

svarer overens med historieskriverens” (Eriksen 1996:14). Dermed er det fastlagt at 

politikerne først bestemmer hvilke emner som skal skildres og dermed er det opp til 

lærerbokforfatteren hvordan emnene utredes. På dette grunnlag mener jeg at arkeologien i de 

nye grunnskolebøkene i femteklasse fra de store forlagene i Norge bør analyseres.  
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Gaia 5-serien består av elevbok, arbeidsbok, 

lærerveiledning, spørrekort, tidslinje til klasserom og 

gratis nettsted. Bøkene er skrevet av Dagny Holm og 

Anne-Elisabeth Utklev, hvor Dagny Holm har skrevet 

historiedelen. Hun er cand. philol. med lærerskole med 

fagene norsk og kristendomskunnskap. Hun har også 

gjennomført et faglitterært forfatterstudium. Hun har 

arbeidet som forfatter og oversetter siden 1992 og 

skriver hovedsaklig for barn; mest faglitteratur, men 

også skjønnlitteratur. De siste årene har hun fokusert på 

lærebøker (Gyldendal). 

Hvert kapittel i elevboken innledes med en illustrasjon. Videre følger teksten, hvor en enkel 

kjernetekst merket med blått gir en grunnleggende innføring i emnet med to påfølgende 

tilleggstekster som er merket med grønt og rødt. Det grønne er enklere enn det røde. I tillegg 

er det rubrikker med tilleggsopplysninger, ordforklaringer og sammendrag av kapitlene. Mot 

slutten av hvert kapittel foreslås varierte oppgaver (Holm 2006a:4-5). Emnene i historiedelen 

heter Mesopotamia, Det gamle Egypt, Det gamle Hellas og Romerriket. Alle emnene har 

mindre avsnitt med forskjellige overskrifter. 

                                                 
4 Grunnen kan være nyheten om at selskapene Cappelen og Damm skal fusjonere i 2009 

(http://www.dagbladet.no/kultur/2007/06/11/503187.html).  

Figur 7: Forsiden til Gyldendals Gaia 5
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Lærerveiledingen er disponert slik at det etter innholdsfortegnelsen blir fremvist hvilke 

læreplanmål som blir utfylt i det bestemte emnet, og læreren får tips om viktige ord og 

begreper, samtidig som det under hvert emne gis tips til undervisning i flerkulturelle 

elevgrupper. Stikkord oppgis til illustrasjonene som innleder emnene. Deretter gis forslag til 

oppgaver, svar på elevoppgavene, informasjon om emnene og litteraturtips (Holm 2006b:47).   
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Elevbokens første kapittel, Mesopotamia 

Det første avsittet i kapitlet dreier seg om de første bøndene i verden. Her får eleven vite 

hvordan de første bøndene i verden levde, og hvordan noen begynte å dyrke jord og holde 

husdyr. Under å dyrke korn forklares det at steinaldermenneskene var glade i å spise korn, 

men at også fugler og dyr var det. ”Derfor fant folk ut at det var lurt å gjerde inn plantene og å 

passe på dem” (Holm 2006a:38). Under en enkel tegning av en skrubbekvern står det blant 

annet at kvinnene stod for malingen av kornet. Dette er en kjønnsstereotypisk tilnærming – en 

tilnærming man allerede på midten av 1980-tallet begynte å kritisere innenfor arkeologien 

(Conkey 1984 og videre Conkey 1991:19, Gero 1991, Karlsson 1999:52, Prestvold 1993:44, 

Schanche 1989:21, Sjurseike 2004:52), hvor kvinner og menn blir tillagt kjønnsspesifikke 

oppgaver, en arbeidsfordeling som ikke kan bevises.  

Neste emne er amming og temming av dyr. Forfatteren forteller en liten historie om 

noen menn som har skutt en hunnulv og tatt med seg ulveskinnet, samt valpen til den døde 

ulven. ”Ei av kvinnene i stammen har en liten baby 

som hun ammer. Nå legger hun den vesle ulvevalpen 

ved brystet og gir han melk også. Valpen vokser og 

blir stor. Han holder vakt og hjelper mennene på jakt. 

Ulven har blitt tam” (Holm 2006a:39). Se illustrasjon 

av dette i figur 12. Videre skildres det at ulven igjen 

får besøk av andre tamme ulver og hvordan de blir 

mer og mer like de andre ulvene, og tilslutt blir 

hunder. ”Omtrent slik tror vi det gikk til da ulven ble 

temmet for rundt 12.000 år siden. Senere temmet 

menneskene flere dyr på lignende måte: geit og sau, 

ku og gris” (Holm 2006a:39). Riktignok har Figur 8: Illustrasjon av kvinnen som ammer en 

ulv i Gyldendals Gaia 5 
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forfatteren skrevet at vi tror det skjedde omtrent slik, men jeg kan ikke finne belegg i noen 

kilder for at kvinner temmet ulver ved å gi dem morsmelk, ei heller geiter, sauer, kuer eller 

griser. Informasjonen på denne siden er absolutt spesiell, og setter seg nok dermed lett i 

minnet til eleven. Illustrasjon til emnet forsterker dette igjen.  

Deretter er det enkelt skrevet om landet mellom elvene Eufrat og Tigris, om flommer 

og byer, byttehandel, konger og kriger. 

 Den røde delen inneholder emnene kileskrift, matematikk og astronomi, smarte 

oppfinnelser samt kunnskap fra Mesopotamia. Som en liten tilleggsinformasjon kan 

forfatteren fortelle om Assurbanipals bibliotek, og at arkeologer har funnet mer enn 25.000 

leirtavler med kileskrift der (Holm 2006a:42-43). Sammendrag, faktaspørsmål og oppgaver 

følger. 

�

Lærerveiledningen�

Under et av de første avsnittene multikult – tips til undervisning i flerkulturelle elevgrupper 

skriver forfatteren at hele kapitlet handler om sivilisasjonens framvekst i Midtøsten. ”Det var 

her menneskene tok de første skrittene ut av steinalderen” (Holm 2006b:42). Hun fortsetter 

med at det er viktig å poengtere for elevene at mange av oldtidens viktigste oppfinnelser og 

oppdagelser stammer fra dette området (Holm 2006b:42). 

 Under avsnittet mer om Mesopotamia kommer forfatteren med eksempler fra Bibelen 

som kan knyttes til dette området, hvor det for øvrig er skrevet lite om selve Mesopotamia. 

Fasiter til faktaspørsmål og få litteraturtips følger. Det eneste litteraturtipset til læreren er 

Ruth Whitehouse og John Wilkins Sivilisasjonens røtter. Hva kan arkeologene fortelle om 

tidlige samfunn fra Cappelen (1989). 
 

 

Elevbokens andre kapittel, Det gamle Egypt 

Helt i begynnelsen av emnet, kan eleven beskue en illustrasjon som strekker seg over to sider. 

Den er informativ og viser mye om livet i det gamle Egypt (Holm 2006a:46-47). Kapitlet 

starter med tittelen På skattejakt, hvor vi kan følge Howard Carter åpne Tutankhamons grav i 

1922. Deretter følger overskriften litt av en skatt.  

 

Det var jammen litt av en skatt! Men det aller mest verdifulle med denne skatten var 
kanskje det den kunne fortelle om livet i det gamle Egypt. Det meste av det vi vet om 
de gamle egypterne, har arkeologene funnet ut ved å studere malerier og ting fra gamle 
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graver. Og ennå er det mye igjen å oppdage. Arkeologene har ikke undersøkt mer enn 
en liten del av alle gravene og byggverkene som står igjen etter det gamle Egypt 
(Holm 2006a:49).  

 

En arkeolog blir forklart som en ”forsker som undersøker spor etter mennesker som har levd 

før oss” (Holm 2006a:49). Dette er en korrekt beskrivelse av arkeologer og det er positivt at 

det fokuseres på mer enn skattejaktprospektet ved profesjonen. 

 Neste avsnitt handler om Nilen og livet ved de store elvene. Her får elevene blant annet 

illustrert og forklart hvordan det lages papir av papyrus. Ørkenen og døden har fått stor plass i 

boken, og disse sidene er fylt med beskrivende bilder av pyramidene, Kongedalen og 

skarabeer. Teksten er lettlest. Videre blir farao og vanlige folk beskrevet. All informasjonen 

er skrevet på en måte som passer for elever i femteklasse, med muntlige spørsmål og svar 

(Holm 2006a:54-55).  

 Alle gudene og mumier er tema i grønn del. Der blir elevene opplyst om at vi vet om 

flere hundre egyptiske guder, hvorav noen av de mest kjente blir presentert mer utfyllende. I 

avsnittet om mumier får de servert enkle illustrasjoner vedrørende hvordan mumifiseringen 

ble utført, akkompagnert av enkel tekst (Holm 2006a:58-59). 

 Rød del tar for seg de praktfulle pyramidene og Rosettasteinen med de gåtefulle tegn. 

Alt er forklart på en lettlest måte og forfatteren har fått med at en matematiker regnet ut hvor 

mange arbeidstimer som må til for å bygge Kheopspyramiden: dersom 10.000 arbeidere slet 

hver eneste dag hele året, kunne de bygge pyramiden på tjue år (Holm 2006a:60-61). Om 

Rosettasteinen blir det skrevet hvordan franskmannen Champollion klarte å tyde mye av det 

som sto på den (Holm 2006a:62-63). Deretter følger sammendrag, faktaspørsmål og en 

mengde oppgaver. 

�

Lærerveiledningen 

Under avsnittet litterær innfallsvinkel blir det oppfordret til høytlesning fra Bjørn Sortlands 

Luxor-mysteriet fra 2001. Dette er en detektivbok beregnet på barn og handler blant annet om 

ulovlig salg av gammel egyptisk kunst (Holm 2006b:51). Under åpne samtalespørsmål får 

læreren blant annet forslag til samtaler i klasserommet hvor elevene skal bli gjort 

oppmerksomme på at det ikke finnes noen ”riktig” svar, og at alle ikke trenger å bli enige til 

slutt. Et av samtaleforslagene dreier seg om hvor skattene hører hjemme. ”Mange av de flotte 

egyptiske kunstskattene ble funnet av utenlandske arkeologer og ført ut av landet. For 

eksempel befinner Rosettasteinen og Kleopatras nål seg i London. Bør disse skattene gis 
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tilbake til Egypt?” (Holm 2006b:51). Elevoppgaver med svar følger, og deretter faktastoff til 

lærer. I det sistnevnte blir det gitt en grei gjennomgang av de forskjellige temaene fra 

elevboken, uten synlige feil eller mangler, men som heller ikke er direkte relatert til arkeologi. 

�

Elevbokens tredje kapittel, Det gamle Hellas 

Som vanlig i begynnelsen av hvert tema vises en illustrasjon som strekker seg over to sider. 

Her vises livet på markedsplassen, hvor både kvinner og menn står og bytter papirruller mot 

vaser og krukker. Fisk og druer ligger på bordene og filosofer står og taler på plassen. I 

bakgrunnen kan vi se både akropolis og teater. Folks klær er hvite eller kremhvite og det 

samme gjelder bygningene. Vasene og krukkene er brune. Det står noen kvinner rundt en 

brønn midt på markedsplassen. Se figur 13. Dette bildet er ikke i overensstemmelse med det 

vi vet om det virkelige Hellas på denne tiden. I tillegg til hvitt brukte de fargede klær og vaser 

samt deler av bygninger var ofte malt (se for eksempel Boardman 2001 og Woodford 1991). I 

skarp kontrast med mennene på denne tiden, var kvinnene avsondret og ofte nektet adgang til 

offentligheten og forsamlinger (se for eksempel Blundell 1998:1). 

 

 
Figur 9: Innledende kapittelbilde til "Det Gamle Hellas" i Gyldendals Gaia 5 

 

Kapitlets første overskrift er Athen rundt i 430 f. Kr. Her blir vi med gutten Milos mens han 

løper etter hunden sin rundt i Athen. På to korte sider blir det presentert informasjon om alt 
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fra khiton5 og filosofer til akropolis og skrapere (Holm 2006a:80-81). De neste sidene tar for 

seg hvem grekerne var med en innføring i det greske språket, religionen, samt en setning om 

de olympiske lekene og kunsten. Under det siste emnet står det at de fineste templene og 

skulpturene ble malt i sterke farger (Holm 2006a:82-83).  

Det første demokratiet i verden og Krigerstaten Sparta er de to neste temaene i boken. 

Her får elevene blant annet illustrert en talestoppeklokke, og under den lille overskriften 

slaver vises en bronsefigur av en afrikansk slavegutt som holder en sko. Ingen kilder er 

oppført (Holm 2006a:84-85). 

 I den grønne delen av elevboken er de mest kjente greske gudene presentert og 

illustrert (Holm 2006a:86-87) og deretter de olympiske lekene (Holm 2006a:88-89). I den 

røde delen får elevene lære om de mest kjente filosofene: Thales, Sokrates, Platon og 

Aristoteles. Til slutt lærer de om Alexander den store, illustrert med et mosaikkbilde av 

vedkommende fra Pompeii, som skal være en kopi av et gresk maleri (Holm 2006a:92-93). 

Sammendrag, faktaspørsmål og oppgaver følger. 

 

Lærerveiledningen 

I lærerveiledingen til det gamle Hellas blir læreren blant annet oppfordret til å sammenligne 

det gamle hellas med Norge rundt 400 f. Kr. og stille spørsmål som om vi hadde demokrati, 

flotte templer, skulpturer, skriftspråk og filosofer (Holm 2006b:68). Oppført er også noen små 

fortellinger, som sagnet om Gaia, Orion og Skorpionen og om Orfevs og Evrydike (Holm 

2006b:70-77), med etterfølgende forslag til klassesamtaler og lignende. I denne delen er det 

ikke mangel på spennende aktiviteter som følger emnene. Det blir oppfordret til alt fra 

skuespill om de greske guder eller filosofer til en repetisjonsoppgave som er lagt opp som et 

kunnskapsspill (Holm 2006b:71-72). Kommentarer til oppgaver samt mer informasjon til 

lærerne om Hellas i Antikken følger. Helt til slutt oppgis tre litteraturtips for elever og tre for 

lærere.    

 

Romerriket 

Som i resten av kapitlene er det en illustrasjon over to sider som gir et inntrykk av hva 

elevene kan vente å få kunnskap om. Deretter blir Roma anno 108 e.Kr. beskrevet i en 

fortellende stil, ”det er fest i Roma”. Forfatteren har inkludert noen korte avsnitt om forum 

romanum, legionærer, gladiatorer, colosseum og andre typiske elementer (Holm 2006a:158-
                                                 
5 Gresk klesdrakt 
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159). Videre blir blant annet fremveksten av Romerriket beskrevet, samt hvordan ”alle veier 

fører til Roma”, om krigsbytte, skatter og billige varer fra provinsene (Holm 2006a:160-161). 

 I den grønne delen lærer elevene litt om slaven Dacia, hvor de viktigste punktene 

vedrørende slaver og slavehold i Romerriket kommer frem. På samme side er det bilde av en 

medaljong hvor det blir forklart at mens noen slaver fikk navnet til eieren brent inn på leggen, 

fikk andre en slik medaljong. På denne kunne det stå for eksempel: ”Fang meg dersom jeg har 

rømt, og lever meg tilbake til eieren min, Viventius, på gården til Callistus” (Holm 

2006a:162). Neste person vi følger er legionæren Marcus, og lærer litt om hans tøffe liv 

(Holm 2006a:163). 

 Arven fra romerne er det siste emnet i dette kapitlet, som også er en rød del. Her skal 

det læres om byggekunst, veier, vann og kloakk, kalenderen, lov og rett og språket, inkludert 

romertall (Holm 2006a:164-165.) Teksten i kapitlet er informativ, og de viktigste elementene 

i Romerikes historie er med. Videre følger sammendrag, faktaspørsmål og oppgaver. 

 

Lærerveiledningen 

En av de første oppgavene som blir foreslått i begynnelsen av lærerveiledningen til 

Romerriket er å se tegnefilm om Asterix og Obelix, helst Asterix i Roma. Elevene skal få i 

oppdrag å finne ut mest mulig om romerne i filmen. Alle observasjoner skal føres i en liste, og 

snakkes om i klassen, og læreren skal ta vare på listen. Når elevene har gått gjennom hele 

kapitlet skal opplysningene sjekkes. ”Hva var riktig, hva var galt? Kan vi stole på Asterix 

(tegnefilmer og tegneserier) når det gjelder fakta om romerne?” (Holm 2006b:108-109). 

Deretter følger lærerstyrte fellesaktiviteter hvor det oppfordres til miniskuespill (Holm 

2006b:109). Oppgaver med kommentarer følger. 

 Nesten fire sider med generell informasjon om Roma er det neste, hvor forfatteren 

blant annet har et utdrag fra Samfunnsfag 5, Lærerens bok fra Gyldendal 1997, som 

omhandler Romerriket generelt (Holm 2006b:113). Dette er den eneste kilden oppført til nå. 

Under avsnittet brød og sirkus står det om kampene på Colosseum at ”det hendte også at 

mennesker, som forbrytere, slaver og etter hvert kristne, ble satt helt forsvarsløse ut på 

arenaen, og så ble utsultede ville dyr sluppet inn. Det var som om romerne aldri fikk nok av å 

se blod.” (Holm 2006b:113). I avsnittet Roma står det om vanlige folks hus: elendig bygde 

leiegårder som ofte falt sammen eller brant opp. Videre er det forklart hvordan de rike boltret 

seg i alskens luksuriøse aktiviteter som bading og middagsselskaper med slavene på slep, men 



39 

 

nok en gang blir det presisert at det var annerledes for romere flest (Holm 2006b:115). Tre 

bøker for elever og tre bøker for lærere blir anbefalt. 

 

 

Elevbokens siste emne, Kilder til kunnskap 

En illustrasjon av byen Pompeii idet vulkanen Vesuv skal til å eksplodere innleder kapitlet. 

Det blir beskrevet hva som skjedde denne grusomme dagen 24. august år 79 e.Kr. Deretter 

kan elevene lese hvordan en bonde i 1709 skulle grave en brønn, hvorpå ”han fant Pompeii, 

byen som hadde vært begravd i mer enn 1600 år. Folk strømmet til for å lete etter skatter. 

Mye forsvant eller ble ødelagt. Men fra midten av 1800-tallet har utgravingene vært ledet av 

profesjonelle arkeologer. Nå er omtrent to tredeler av byen gravd ut.” (Holm 2006a:173). 

 Den grønne delen består av informasjon om arkeologer og arkeologifaget under emnet 

Spor i jord. ”En arkeolog er en som undersøker spor etter mennesker som har levd før oss. 

Slike spor kan for eksempel være bygninger, skjeletter, redskaper, innskrifter, søppel, 

smykker eller våpen. Vi kaller slike spor for kulturminner.” (Holm 2006a:174). Videre blir 

arkeologer beskrevet som noen som studerer kulturminner for å finne ut hvordan folk levde 

før i tiden, og at de vanligvis må grave i 

jorda for å finne fortidens spor. ”Ofte 

finner de bare ødelagte rester og biter. Da 

gjelder det å sette sammen bitene og tenke 

seg til hva som mangler. Det kan være litt 

av et puslespill.” (Holm 2006a:174). 

Deretter følger en enkel illustrasjon (figur 

14) med teksten ”En arkeolog graver seg 

baklengs ned i fortiden.” (Holm 

2006a:174).   

 
 
Det er ikke alt som er like holdbart. Kjøtt, skinn, tøy og tre råtner som regel ganske 
fort. Horn og bein holder seg litt lenger. Stein, metall, glass og keramikk kan ligge i 
jorda i tusenvis av år uten å bli ødelagt. Ofte har de mest holdbare materialene vært de 
dyreste. Derfor finner arkeologene flest spor etter rikfolk (Holm 2006a:175).  

 

Et bilde av undervannsarkeologer følger, foran en mengde krukker på bunnen av 

Middelhavet, som stammer fra et skipsvrak (Hom 2006a:175). 

Figur 10: Illustrasjon av kulturlag i Gyldendals Gaia 5 
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 I den røde delen er kilder hovedtema. Elevene får vite hva levinger er, samt 

fortellinger, og hvordan historikeren må arbeide for å få svar på spørsmål de lurer på 

angående forhistorien, for eksempel i Pompeii. Til slutt, før sammendraget, en rekke 

faktaspørsmål og elevoppgaver, skriver forfatteren; 

 

Du må studere kildene og sammenligne dem. Etter hvert finner du kanskje frem til din 
egen teori. Da må du sjekke om teorien stemmer med kildene. Til slutt må du skrive 
din egen fortelling. Men det slutter ikke der. Andre historikere leser fortellingen din. 
De finner nye kilder, setter opp nye teorier og skriver nye fortellinger. Om igjen og om 
igjen (Holm 2006a:177). 

 

Det finnes flere oppgaver, hvorav en handler om at elevene skal tenke at de har en stor 

kakespade og kutte en bit fra bakken under, akkurat som et stort kakestykke. Deretter skal de 

tegne snittet av alle lagene på et stort papir hvor det nederste skal være steinalderen. De må 

også ha med bronsealder, vikingtid og middelalder. Så skal de sette årstall på lagene for 

tilslutt å tegne og klippe ut noen små kulturminner som skal limes på den store tegningen. Her 

kan de tegne alt fra våpen til knokler, redskaper og smykker (Holm 2006a:179). 

�

Lærerveiledningen 

Under tema Multikult – tips til undervisning i flerkulturelle elevgrupper består en av 

oppgavene i å snakke om arkeologiske utgravninger i andre land. Dersom noen av elevene har 

bakgrunn fra land som har hatt store utgravinger oppfordres det til at de elevene kan forbrede 

et lite innlegg i samarbeid med lærer eller morsmållærer (Holm 2006b:117).  

 I avsnittet historisk besøk med tittelen Lærerstyrte fellesaktiviteter oppfordres det til å 

dra på ekskursjon til arkeologiske utgravinger i nærheten av skolen, dersom det finnes. Andre 

alternativ er å reise på museum eller få klassebesøk av en arkeolog eller en historiker. 

”Poenget er å få fram hvordan arkeologer og historikere arbeider med kilder.” (Holm 

2006b:119). Videre følger fasit og kommentarer til oppgavene. Under kommentarer til 

oppgaven hvor elevene skal lage et snitt i bakken som viser lag fra forskjellige tider, kommer 

forfatteren med en variasjonsoppgave som heter arkeologisk kake. ”Bak en sjokoladekake og 

del den i tre lag. Bruk to lag krem. Det blir fem lag, som i oppgaven. Lag små ”kulturminner” 

av marsipan og dryss dem rikelig ut i hvert lag. Skjær fine stykker.” (Holm 2006b:120). Tre 

bøker for elever og tre for lærere står oppført og i tillegg får læreren tips om tre bøker om 

arkeologi generelt: Gro Anita Bårdseths Arkeologi. Historia om historia før historia fra 
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Kulturhistorisk forlag (2001), Jason Hooks Forsvundne byer fra Flachs (2001), samt Norah 

Moloneys Arkeologi fra Aschehoug (1995). 
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Historiedelen i Gaia 5 starter meget svakt, med fortelling om en kvinne som ammer ulver som 

til slutt blir tamme hunder. Innholdet blir bedre når tema er den klassiske perioden. Gaia 5s 

siste kapittel ”kilder til kunnskap” er godt og informativt hvor en arkeologisk utgravning blir 

beskrevet, men det er synd at elevene får kunnskap om kilder så sent i boken, når de med 

fordel kunne benyttet seg av denne lærdommen i foregående kapitler. Det gis noe litteraturtips 

i lærerveiledningen, men det oppføres ikke kilder. Forfatteren har tatt med to arkeologiske 

utgravinger i teksten: fra Egypt og Pompeii. Det oppfordres også til å ta en ekskursjon til en 

arkeologisk utgraving.  

 Illustrasjonene er enkle og uinspirerende, og jeg har trukket frem et eksempel som er 

direkte feil – om antikken i Hellas. Illustrasjoner kan være viktige komponenter til barns 

tålmodighetsterskel, og er det inspirerende bilder ved siden av teksten, kan elevene syntes at 

det relevante emnet er mer inspirerende å jobbe med en hel klassetime. Det virker som 

forfatterens syn på historien ikke har endret seg siden reformen i 1997, og dette vises i 

innholdet i bøkene. Et unntak er den siste delen; ”kilder til kunnskap”, som har fått et eget 

kapittel. Informasjonen i dette kapitlet har direkte tilknytning til de nye punktene i 

Kunnskapsløftet, og da særlig målet å utforske kjelder og bruke dei til å lage etterlikningar av 

gjenstandar frå fortida (Regjeringen 2006). I stedet for å inkorporere dette målet i teksten 

gjennom begge bøkene, valgte forfatteren å lage et eget kapittel om nettopp dette. Dette var en 

enkel måte å løse det på, men jeg tror, siden emnet har fått et eget kapittel, at elevene virkelig 

lærer hva kilder er, hvordan de brukes og hva de kan brukes til. På den annen side ville de 

resterende kapitlene hatt høyere kvalitet dersom emnet hadde blitt inkorporert i teksten.  

Slike lærermidler formidler det de i følge Kunnskapsløftet er pålagt å formidle uten 

forsøk på å legge til mer inspirerende, mer moderne og fengende innhold. I følge forfatteren 

hadde de kontakter med ”noen arkeologer fra Rogaland” som var konsulenter, leste manus og 

kom med forslag til forbedringer (Appendiks 2). Jeg ble ikke informert om dette gjaldt forrige 

runde (1997) eller etter Kunnskapsløftet, men det kan virke som om det er brukt kunnskaper 

fra bøkene skrevet på nittitallet uten konsultasjon med arkeolog i denne omgang, slik at det 

som formidles i disse læremidlene er banalkunnskap uten sammenheng. En god sammenheng 

i bøker kan konstrueres hvis det ikke kun er løsrevne tekster fra et kapittel til et annet.  
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Globus 5 serien består av to deler, en elevbok og en bok 

til læreren, samt et nettsted som komponent til læreverket. 

Ivar Libæk og Øyvind Stenersens har skrevet 

historiedelen som analyseres. Høsten 2006 studerte jeg 

grunnskoleboken ”Historie 5” fra Cappelen forlag. Boken 

ble skrevet i 1996 og er forgjengeren til Globus 5. Den ble 

skrevet av samme forfattere som begge er historikere og 

historielærere. Øyvind Stenersen hadde hovedansvaret for 

arkeologidelen. Han er cand. philol. med historie 

hovedfag fra UiO og har blant annet vært gjesteforsker 

ved Det Norske Nobelinstitutt, samt arbeidet som 

prosjektmedarbeider ved Nobels Fredssenter. Han har 

vært medforfatter på en rekke historiske fagbøker og læreverk, blant annet jubileumsboken 

om Nobels fredspris og Cappelens historieverk for den videregående skolen. Stenersen 

underviser for tiden i historie ved Ski videregående skole (Cappelen).  

Elevboken starter med et� introduksjonskapittel og følger deretter med Historikeren i 

arbeid, De første bondefamiliene, Menneskene ved de store elvene, Det gamle Hellas og 

avsluttende Romerriket. Innledningsvis i hvert kapittel får leseren beskjed om hva 

vedkommende skal lære om i kapitlet som følger. Alle kapitler har et lite tilleggsskriv som 

begynner med Fakta om, hvor leseren får vite litt mer om ord som blir nevnt i avsnittet 

(Libæk 2006a).�

I lærerens bok er det introduksjonskapittel om bokens oppsett og læringstiler og 

læringsstrategier (Libæk 2006a:5-32). Til alle kapitlene er det fem forskjellige overskrifter. 

Den første er mål, hvor det beskrives kompetansemål fra lærerplanen og læringsmål for 

elevene. I nyttig å vite om blir emnene fra elevboken beskrevet mer i detalj. Deretter følger 

oppstart, som inneholder forslag til hvordan læreren skal arbeide med kapitlet, og i arbeid 

med stoffet kommer det forslag til ulike aktiviteter, samt henvisninger til arbeidsark som er 

plassert bak i lærerens bok. Det siste punktet er tilleggsstoff som inneholder forslag til alle 

Figur 11: Forsiden til Cappelens Globus 5 
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slags komponenter som relevant litteratur, lenker til nyttige sider på internett, sanger og filmer 

som kan brukes i tillegg (Libæk 2006b:13).  

�
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Elevbokens kapittel 5, Historikeren i arbeid 

Historiedelen begynner med en introduksjon av 

hva arkeologer og historikere er og hva de gjør. 

Under kapitteltittelen er en hel side med ett 

gammelt sort/hvitt bilde av noen sigarettrøykende 

menn som graver opp de karakteristiske 

menneskelevningene fra Pompeii (Libæk 

2006a:65). Bildet har ingen tekst eller tittel, men 

blir henvist til på side 122.  

Under avsnittet Historikeren er detektiv 

(figur 16) står det blant annet at kilder kan hjelpe 

oss med å lære om mennesker som levde flere 

tusen år før vår tid, ”En historiker arbeider på samme måte som en detektiv. Detektiven vil 

finne ut hva som egentlig skjedde. Det vil historikeren også” (Libæk 2006a:65). Cornelius 

Holtorf har noen formeninger hva angår populære forestillinger om arkeologi. En av tesene er 

forestillingen om at arkeologen er en fortidens detektiv (Holtorf 2005:62). Dette kan stemme 

overens med undersøkelsene i kapittel 3 og 4. Av publikum (Kap 3.1 og 4.1) fikk jeg tre svar 

om at noen av informantene tenkte på Poirot da de fikk høre ordet arkeologi. Poirot er en bok, 

film og tv-serie skrevet av Agatha Christie6 om en detektiv som løser mordgåter i mer eller 

mindre eksotiske områder. En av arkeologiinformantene skrev at vedkommende alltid hadde 

hatt en generell interesse for faget og nevner ord som ”spennende” og ”historiens detektiv” 

(Appendiks 7). 

Videre følger et avsnitt som heter Kildene i Globus 5. Første setning begynner med 

”Nå skal du lære om noen historikere som vi kaller arkeologer. De graver i jorda for å finne 

gamle våpen, smykker og redskaper. Arkeologene er også interessert i å finne ut hvordan folk 

bodde, og hva de spiste før i tida. Men så skjedde det noe som gjør historikernes arbeid enda 

mer spennende. Menneskene lærte å skrive.” En forklaring av leiretavler med skrifttegn, 
                                                 
6 Riktignok ble Agatha Christie inspirert av arkeologi da hun skrev noen av bøkene (www.agathachristie.com) 

Figur 12: Illustrasjon av en historiker 

som en detektiv 
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papyrusplanter og pergamentruller følger (Libæk 2006a:65-66). Her får vi presentert en 

historiker og barneskolebokforfatters personlige mening om hva som er interessant fra 

forhistorien. Viktigheten av å bruke et levende språk i barneskolebøker for å engasjere 

elevene forstår jeg, samtidig som jeg er klar over at forfatteren ikke har prøvd å fremme 

historiefaget på noen måte, men én persons personlige mening om hva som er spennende fra 

forhistorien burde unngås i slikt formidlingsøyemed.  

 I fakta om i dette kapitlet omhandler Arkeologer, og akkurat som i Samfunn 5 fra 

1997, forklares arkeologer slik. 

 

En arkeolog er en som undersøker gjenstander som ligger i jorda eller på havbunnen, 
for å finne ut hvordan menneskene levde for lenge siden. Arkeologene leter etter rester 
fra leirplasser, hus, graver og skipsvrak. Etter flere hundre år er mye råtnet eller rustet 
vekk, men ting som er lagd av stein, bein, gull eller brent leire, kan holde seg i flere 
tusen år uten å bli borte. Mye av det arkeologene har funnet, kan du se på museum 
(Libæk 1997:41, Libæk 2006a:66). 

 

Deretter fortsettes det med oppgaver hvor mange er om arkeologer og arkeologi. I les og svar 

går oppgave tre ut på å svare på hva en arkeolog gjør, og oppgave fem skal det svares på 

hvorfor vi kan sammenligne arbeidet til en arkeolog og en detektiv. I gjør og lær skal elevene 

lete på internett eller i oppslagsbøker etter bilder av ting arkeologene har gravd opp av jorda, 

tegne det de finner, og skrive en kort tekst til. I oppgave åtte skal de lese fakta om arkeologer 

og forklare hvorfor arkeologiske funn er historiske kilder. I gå videre, oppgave ti, skal elevene 

bruke en søkemotor og søke på ”arkeologiske funn”, for så å velge noe han eller hun syntes er 

interessant. Deretter skal de velge mellom å notere nøkkelord og forberede et miniforedrag 

eller dikte et intervju med en av dem som var med på utgravingen (Libæk 2006a:67). 

 

Lærerens bok 

I nyttig å vite om blir arkeologisk materiale, arkeologenes arbeidsmåter og periodisering 

utdypet. Under arkeologisk materiale får læreren vite at arkeologiske funn er det viktigst 

grunnlaget for det vi vet om jordbruksrevolusjonen og antikken. Derfor har ”vi valgt å 

konsentrere oss om disse historiske kildene” (Libæk 2006b:76). Forfatterne er opptatte av å 

kalle arkeologiske kilder for historiske kilder i denne boken tilsvarende som i elevboken, noe 

som i det siste tilfellet kan forsvares ved at det er behov for å forenkle med tanke på 

formidlingsgruppen. I lærerbokens tilfelle derimot, er det en voksen som får informasjonen – 

og termene bør skilles. Noe rettes opp igjen da det videre blir nevnt forskjellige typer 
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arkeologiske kilder. De vi ser over bakken og det som skjuler seg under jorda. Det påpekes at 

gjenstander de døde fikk med seg i graven er like viktige å finne som skjelettene, og det blir 

angitt noen funn som kan være interessante å finne i disse gravene, samt hva som kan være 

interessante å finne på gamle boplasser og på havbunnen. ”Slike funn appellerer til barnas 

fantasi og åpner for skattejakt” (Libæk 1996b:76). Her har forfatteren nok en gang brukt en av 

Cornelius Holtorfs teser om populære forestillinger om arkeologi - at arkeologi handler om å 

søke etter og å finne skatter under jorden (Holtorf 2005:26). Under det lengste avsnittet 

arkeologenes arbeidsmåter beskrives forarbeidet slik: 

 

Før arkeologene begynner å grave, bruker de ofte metalldetektorer for å oppdage 
metall under jordskorpen. Havbunnen blir undersøkt med undervannskameraer før 
dykkere sendes ned for å se nærmere på ting som kommer frem på bildene. Noen 
ganger får arkeologene hjelp av fly for å ta bilder av landskapet. På slike luftfoto er det 
mulig å finne spor av gamle gravhauger, boplasser og veier (Libæk 2006b:76). 

 

Verdt å merke seg i dette avsnittet er at de ikke nevner den vanligste fremgangsmåten, som 

innebefatter ord som prøvestikking og registrering. En utgraving blir kort og enkelt beskrevet 

på en riktig måte derimot, og læreren får innføring i hvordan arkeologene bestemmer alderen 

på en ting, og hvordan dette kan gjøres på flere måter (Libæk 2006b:77). Det blir også nevnt 

at fysikere måler radioaktiv stråling fra karbonet i materialet, samt en sammenfatning med 

løse ord om arkeologenes hovedaktiviteter: ”registrere, klassifisere, datere, konservere, 

presentere og fundere” (Libæk 2006b:77). Usikker er jeg på om forfatterne vil at lærerne selv 

skal finne ut av hva ordene står for, eller om de bare skal nevnes for elevene. 

 Under tittelen periodisering blir læreren oppfordret til å gi elevene et arbeidsark med 

en enkel tidslinje, de skal ta for seg ulike kulturer i kronologisk rekkefølge fra ca. 8500 f.Kr. 

til ca. 500 e. Kr., hvor de skal skrive stikkord og tegne (Libæk 2006b:77). Læreren får i 

oppstart forslag om å starte med en klassesamtale hvor elevene kan ta utgangspunktet i 

illustrasjonen av detektiven på side 65 (figur 16) i elevboken og bildet av utgravingen i 

Pompeii på side 64 – motivet av billig sigarettrøykende arbeidskraft i Pompeii, nevnt i forrige 

avsnitt. 

 I arbeid med stoffet gis det forslag til forkjellige aktiviteter som består av å gå på 

skattejakt hvor læreren skal grave ned gjenstander og lage et skattekart. Elevene skal i grupper 

finne gjenstandene og plassere dem i kronologisk rekkefølge. Et annet forslag er at elevene 

skal finne noen tidstypiske gjenstander, putte de i en vanntett boks, og grave de ned med 
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hilsen til senere generasjoner (Libæk 2006b:78). Under tilleggsstoff får læreren noen tips om 

en bok, Cd-rom og noen lenker på internett.  

 

Elevbokens kapittel 6, De første bondefamiliene 

I dette kapitlet skal eleven lære om hvor de første bondefamiliene bodde, hvordan de dyrket 

jorda, oppdaget metall og hvordan de fikk husdyr (Libæk 2006a:68). Under overskriften 

svibruk, beskrives det hvordan de første bøndene sådde kornet. En setning midt i avsnittet 

lyder som følgende: ”I asken vokste kornet fort, og kvinnene kunne høste det” (Libæk 

2006a:71). På neste side er en illustrasjon av en liten jente som titter på en kvinne male korn, 

med underteksten: ”En kvinne maler korn på håndkvern” (Libæk 2006a:72). Samme side 

inneholder en liten tilleggsrubrikk hvor det står at bondefamiliene stelte kornåkrene godt. 

”Kvinnene malte kornet til mel” (Libæk 2006a:72) og under overskriften, De første gårdene, 

på samme side, får vi vite litt om hvordan de første bondefamiliene likte å bo. De fortsetter 

med: 

 
Kvinnene hakket opp jorda med gravestokker før de sådde, og de luket vekk ugress 
slik at kornet vokste bedre. Mennene bygde gjerder for at ikke ville dyr skulle spise 
opp eller trampe i stykker kornet.  Bøndene flettet kurver og lagde leirkrukker som de 
hadde kornet i. Kvinnene malte kornet til mel på håndkverner av stein. Det var nok 
kvinnene som begynte å bake brød (Libæk 2006a:72). 

 

Videre er det en side lang fortelling om moren som sådde korn. Det er en fantasifortelling om 

en liten jente som hørte på de voksne kvinnene diskutere rundt bålet, hvor ei av kvinnene 

blant annet sier, ”Jeg blir så sliten av å samle korn, bær og frukt mens mannen min er på jakt” 

(Libæk 2006a:72). Her har forfatterne vært stereotypiske i sin tilnærming til kjønnenes roller i 

hverdagen til de første bondefamiliene. Dette passer, som nevnt tidligere, ikke i nåtidens 

arkeologiske praksis, hvor kjønn og arkeologi har vært en av knaggene i den post-

prosessualistiske retningen av faget de siste tjue årene, hvor kjønnsrelaterte objektive 

spørsmål er ønsket (Conkey 1984, Engelstad 2004:39, Gilchrist 1998:48, Mandt 1992:91, 

Schanke 1989:20-21, Whylie 1991:34 og 2004:57).  

 Hvordan bøndene oppdaget metall blir presentert på neste side samt en fakta om 

legering og en liten rubrikk som forteller oss at mennene lagde redskaper av metall. Følgende 

avsnitt handler om at bondefamiliene får husdyr, og etter en innføring i dette, avsluttes det 

med at kvinnene kunne lage klær og sko av ulla fra dyrene (Libæk 2006a:75). Dernest kan vi 

lese en oppdiktet fortelling om guttungene Ugur og Aras som ble med far ut for å jage en sau 
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utenfor et stup. Barna gledet seg til å komme hjem, for da visste de at mor ville steke kjøtt til 

kvelds. De fant plutselig to små lam bak en stein, som de tok med seg hjem for å prøve å 

holde liv i.  

 
Ugur og Aras gravde fire hull i jorda. I hvert hull satte de en trestokk. Mellom 
stokkene stakk de kraftige greiner, og snart hadde guttene bygd et bur til lammene. 
Ugur rev opp gress og la det i buret. Aras hentet vann i en leirkrukke. Nå ble det 
spennende å se om lammene ville leve uten melken fra moren (Libæk 2006a:76). 

 

Dette er en ganske uinspirerende fortelling, med røtter i noe jeg ikke har funnet kilder til. 

I kapitlets oppgaver er det et spørsmål som skiller seg ut. En jeger og en bonde 

forteller hverandre om hvordan de bor og arbeider. Elevene skal skrive to tekster om dette, 

hvor de i jegerens fortelling skal bruke ordene: pil, bue, spyd, skinn, telt, bål. I bondens 

fortelling skal de bruke disse ordene: å så, å brenne skog, gjerder, hakke, å luke, å vanne 

(Libæk 200a:77). 

 

Lærerens bok  

Her får læreren en større utdypning om de første jordbrukskulturene i verden fra 10000 f. Kr. 

Til 4000 f. Kr., om hvordan disse kulturene ble til, blir enkelt beskrevet i avsnittet nyttig å vite 

om. Det er et lite skriv om hvordan religionen var en viktig del av livet i de første 

jordbrukssamfunnene. ”Spesielle ritualer og seremonier ble utført for å fremme fruktbarheten 

hos dyr, mennesker og matvekster. Det åpnet for eget presteskap som hadde hovedansvaret 

for trygge gode forbindelser med gudene” (Libæk 2006b:79). Dette er skrevet på en 

misvisende måte, siden vi ikke kan si for sikkert at det har vært slik. Det er meget godt mulig, 

men vi har ikke sikre bevis for det. Forfatterne skriver det som om det er en sikker påstand når 

alt vi har er spekulasjoner. 

Videre skildres hvordan de begynte med håndverk, handel og teknikk samt temming 

av dyr. Jordbruksrevolusjonen blir fremstilt, og da får læreren blant annet vite at den eldste 

jordbrukslandsbyen som er funnet til nå er Jeriko i Jordandalen som er fra ca. 8500 f. Kr. 

Hvordan de forskjellige jordbrukssamfunn var fra sted til sted i verden blir også nevnt, og vi 

får til slutt vite at de første bøndene kom til Norden på 4000-tallet f. Kr (Libæk 2006b:79-80). 

I stedet for å skrive ”kom”, er det et bedre alternativ å skrive at det ”begynte”, siden de strengt 

tatt ikke kom for å starte jordbruk. 

 I oppstartavsnittet blir læreren oppfordret til å få elevene til å tenke over hvordan det 

første jordbruket oppsto, hvor de skal ta utgangspunkt i illustrasjonen av kvinnen som sår 
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korn og fortellingen om Nana og moren hennes. Forfatterne har også remset om noen 

spørsmål som kan være til hjelp. I arbeid med stoffet forekommer lignende oppgaver, og i 

tilleggstoff får læreren tips om en faktabok samt to lenker (Libæk 2006b:81-82). 

  

Elevbokens kapittel 7, Menneskene ved de store elvene 

Elevene skal lære om sumererne og deres oppfinnelser, kongene i Egypt, hva en pyramide ble 

brukt til og hvordan vanlige egyptere levde i dette kapitlet (Libæk 2006a:78). De første sidene 

består av en fin gjennomgang av byen Uruk og bondefamiliene som bodde rundt Uruk. Der 

blir det skrevet at kjøpmenn fra Uruk seilte til utlandet for å bytte til seg varer, og at 

utenlandske kjøpmenn kom dit for å gjøre det samme, som for øvrig ikke er helt rett, siden de 

kunne transportere varene på andre måter enn bare å seile. Det er for øvrig ikke slik at de kun 

seilte for å bytte varer. Videre følger avsnitt om oppfinnelser i Sumer, og hvordan 

babylonerne tok makten i Sumer 1700 f. Kr. Under avsnittet om oppfinnelser i Sumer, blir 

hjulet og plogen nevnt (Libæk 2006a:78-80). Det å bruke ordet ”oppfinnelse” blir feil siden 

det er det eldste hjulet som er funnet i verden når men vi ikke skal se bort i fra at oppfinnelsen 

kan komme annetsteds fra, for eksempel Østen. 

Neste på plakaten er Egypt, og da ledes det rett inn i hvordan Howard Carter fant 

Tutankhamons grav. To og en halv side er viet til Tutankhamons grav, hvor vi får vite at det 

var fire rom med steinblokker foran alle dørene. ”Likevel var det verdt strevet! Flottest var 

gullkisten som faraoen lå i. Den veide 1100 kilo. Faraoen var flott pyntet, og hodet og brystet 

hans var dekket av en gullmaske” (Libæk 2006a:88). Videre blir vi fortalt om alle de andre 

gull- og prydgjenstandene som ble funnet i graven (Libæk 2006a:86-89). Forfatterne er 

opptatt av skatter og gull, noe som er forståelig, siden boken er skrevet for barn, men det 

kunne godt ha nevnes at vanlige gjenstander er like verdifulle å finne for å lære om det gamle 

Egypt.  

Avsnittet etter dreier seg om hvorfor og hvordan faraoene ble balsamert til mumier. 

Bøndene ved Nilen blir også beskrevet, og her hvordan de måtte betale skatt ved å gi faraoen 

deler av det som vokste på jordene deres. Andre embetsmenn blir belyst, samt prester og deres 

viktigste gud Ra (Libæk 2006a:91). For å bli embetsmenn eller prester måtte guttene gå på 

skriveskoler, og hver gang i tolv år øvde de seg på å tegne de 800 skrifttegnene. I dette 

avsnittet har forfatterne fått med seg mange gode detaljer om skolegang, skille mellom 

kvinner og menn og om håndverkere (Libæk 2006a:92-93). Mot slutten av påfølgende avsnitt 

som er om pyramidene, blir det skrevet at ”de fleste egyptere mente at alle burde være med på 
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å bygge en skikkelig grav til kongen, men det var ikke nok folk. Derfor brukte de også slaver 

til dette arbeidet. Slavene var fanger som egypterne hadde tatt i krig. Slavene måtte gjøre det 

hardeste arbeidet, og strenge vakter passet på dem” (Libæk 2006a:94). Dette er en gammel 

oppfattning, som mange arkeologer har forkastet. Noen mener i stedet at flere tusen lærde og 

ulærte håndverkere slo leir i nærheten av pyramidene, og jobbet for en form for betaling 

(Verner 2002). 

 Etter dette, følger et lite avsnitt om at Romerne tar Egypt, noe som er en underlig 

overgang til neste kapittel om Det gamle Hellas, siden forfatterne i utgangspunktet valgte å 

kjøre en kronologisk rekkefølge. I oppgavedelen i dette kapitlet er det en arkeologirelatert 

oppgave i gjør og lær. ”Finn bilder av arkeologiske funn fra faraoenes Egypt på internett. 

Finn samme type bilder fra Mesopotamia. Lag en presentasjon i PowerPoint der du 

sammenlikner bildene” (Libæk 2006a:95). 

 

Lærerens bok 

I nyttig å vite om elvekulturene, blir mange kjente høykulturer oppramset. I avsnittet om 

Mesopotamias elvekulturer informeres læreren om at de forskjellige statene ble ledet av 

konger, og at funn i kongegraver viser at det ble ofret mennesker når kongen døde (Libæk 

2006b:84). Videre er det en utdypning av innholdet i elevboken. Kort om Egypt og Den 

guddommelige faraos rike får læreren vite hvorfor rikene ved elvene falt fra hverandre. En 

liten oppramsing og utdypning om faraoene, balsamering, innskriftene og gjenstandene i 

gravkamrene, samt viktigheten av disse blir dernest beskrevet. I oppstart og arbeid med stoffet 

kommer forfatterne med mange forslag til assorterte aktiviteter, og i tilleggstoff gis det forslag 

til flere skjønnlitterære verk, et avsnitt om Noah fra bibelen, flere faktabøker, en film, digitale 

spill og lenker. Her er det nok å velge i. 

  

Elevbokens kapittel 8, Det gamle Hellas 

Dette er et langt kapittel, med masse å lære. Den første siden, hvor kapitteltittelen er, får vi 

vite hva som skal læres om, samt en illustrasjon (figur 17) som brer seg over to sider. En 

illustrasjon av en markedsplass med noe som kan ligne på Akropolis i bakgrunnen. Plassen er 

fylt med filosofer, pottemakere, billedhuggere, markedsmenn, kvinner, barn og en statue. Alle 

har på seg hvite klær, og Akropolis og statuen på markedsplassen er like hvite (Libæk 

2006a:96-97).  



50 

 

 
Figur 13: Innledende kapittelbilde av "Det Gamle Hellas" i Cappelens Globus 5 

Her er illustratøren, som i Gaia 5, tydeligvis ikke informert om at håndverkerne gjerne malte 

statuene sine i flere farger, men at vi i dag ser hvite statuer på museer fordi fargen på de 

statuene vi finner har mistet den i årenes løp (Kiilerich 1991:285-288). Klærne de hadde på 

seg i det gamle Hellas, trengte ikke alltid å være hvite de heller. 

 Etter avsnitt om de greske byene, akropolis, dagliglivet for den tidens mennesker og 

litt om koloniene er det et forholdsvis langt og informativt avsnitt om slaver og frie menn og 

videre om barna i gamle Hellas (Libæk 2006a:98-102). Her har forfatterne vært flinke til å 

forklare forskjellen på gutter og jenter. Det er en illustrasjon på denne siden hvor vi ser en 

mengde gutter og lærere i et fargerikt rom. Denne illustratøren vært flink til å tegne varierte 

klesplagg i forskjellige farger (Libæk 2006a:102).  

Neste emne er greske guder, hvor vi får en fremstilling av dem, samt en introduksjon 

til hvorfor grekerne hadde disse gudene, og tegninger av fem guder (Libæk 2006a:102-103). 

Deretter forklares festen for gudene – de olympiske leker. I visste du at klarlegges mange 

interessante historier fra de olympiske leker – et veldig spennende avsnitt for barn (Libæk 

2006a:104-105). Deretter kommer et avsnitt om teater - med en korrekt illustrasjon, og et 

avsnitt om filosofene, hvor Sokrates og Platon får en side på deling, med Aristoteles og 

Hippokrates på de neste (Libæk 2006a:106-109). Demokratiet og hvordan athenerne drev med 
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politikk er godt beskrevet, og de to siste sidene fylles opp med informasjon og fortellinger om 

krigerstaten Sparta. Det gis blant annet innføring i jentenes muligheter til å leve et friere og 

rikere liv enn andre greske jenter, og hele kapitlet avsluttes med at etter perserne ble slått, 

gikk det dårligere med de greske byene – at de begynte å krige mot hverandre, med brenning 

og plyndring. Ødeleggelsene gjorde det lettere å erobre Hellas – noe Romerne gjorde omkring 

200 år. F. Kr (Libæk 2006a:111-112). Oppgavedelen har ingen spesifikke gjeldende 

arkeologi. 

 

Lærerens bok 

I dette kapitlet får læreren mye informasjon i nyttig å vite om. De greske bystatene, 

demokratiet i Athen, idrettene, religionen, filosofene, perserkrigene, kriger mellom Sparta og 

Athen samt om Aleksander den store og hellenismen. Her ser det ut til at forfatterne har valgt 

ut det viktigste, og de gir informasjonen på en oversiktlig måte. I oppstart og arbeid med 

stoffet er det i dette kapitlet også mange forslag til aktiviteter, og i tilleggsstoffet er det et lite 

utsnitt fra Homer og Iliaden samt noen få forslag til faktabøker og et par internettlenker 

(Libæk 2006b:90-96). 

 

Elevbokens kapittel 9, Romerriket 

I det siste kapitlet i historiedelen skal elevene få kunnskap om da byen Roma ble grunnlagt, 

republikken, keiser Augustus, underholdning og gladiatorer, om hvordan romerne ble kristne 

og hvorfor Romerriket gikk i oppløsning. De første sidene har en illustrasjon av 

dagligdagslivet i gatene i Roma. I denne illustrasjonen er alt riktig fremstilt. Hele kapitlet 

innledes med hvordan romerriket vokste frem, og at ”arkeologene forteller at Roma ble bygd 

på noen åser ved elva Tiber. De første romerne ville ha husene sine der for å være trygge hvis 

det ble flom i elva” (Libæk 2006a:116). Sagnet om Romulus og Remus er det neste på listen. 

På denne siden er det bilde av bronsestatuen av ulven med Romulus og Remus, uten 

forklaring eller henvisning til det7. De neste avsnitt omhandler romerne som erobret mange 

land og om republikken og keiser Augustus. Bilder følger av en byste og en statue, med 

forklaringen ”Keiser Augustus” (Libæk 2006a:116-120).  

Byene i romerriket heter neste avsnitt, og under dette emnet følger vulkankatastrofe i 

år 79. Elevene får en illustrerende fortelling om vulkanen Vesuv som ødela Pompeii og 

                                                 
7 Den er for øvrig å finne i Museo Nuovo in the Palazzo dei Conservatori, Roma.  



52 

 

Herculaneum, fulgt av en tegning av det. Det blir også forklart at arkeologene på 1800-tallet 

begynte å grave frem husene i de to byene. Her fortelles om dyr og mennesker de gravde frem 

som var blitt levende begravd, og om hvordan de sprøytet gips inn i hulrommene slik at de 

kunne grave frem gipsavstøpningene (Libæk 2006a:122-123). Videre følger et bilde av disse 

menneskene, med henvisning til bildet i innledningen av boken nevnt tidligere. I fakta om i 

dette avsnittet lærer elevene om romertall samt latin, og så følger to avsnitt som blir kalt rike 

familier og vanlige familier, med en tegning av en travel gate jeg mistenker er inspirert av 

gatene fra Pompeii. Her blir kontrasten mellom fattig og rik godt beskrevet, på en fengende 

måte, hvor forfatterne har trukket frem punkter elevene kan syntes er gøy å lese om – for 

eksempel hva keiser Agustus ville spise når han koste seg, og at mange vanlige folk måtte 

handle mat på gatekjøkken fordi det ikke var lov å koke mat i de fleste leilighetene (Libæk 

2006a:123-125). Deretter er et avsnitt om vann, bad og toaletter, hvor de viktigste 

opplysningene om dette er fremstilt, blant annet om vannet som ble ført til byen i store 

kanaler som ble kalt akvedukter (Libæk 2006a:125). Det fortsettes med en tegning av 

byggingen av akvedukt, før elevene skal lære om teater, kappkjøring og gladiatorene. Dette er 

to interessante avsnitt hvor forfatteren har fått med seg de viktigste punktene som også 

elevene kan syntes er spennende å lære om. Det er ikke noe spesifikk arkeologi i dem. Det 

samme gjelder de to neste avsnitt, som handler om de kristne i Romerriket, og Romerriket 

som går i oppløsning. Den siste fakta om i kapitlet handler om den romerske kalenderen. I 

oppgavedelen under gå videre, handler det om vulkankatastrofen i år 79. Eleven velger 

mellom to oppgaver, enten at du opplever vulkanutbruddet og forteller din historie, eller at du 

er arkeolog, deltar i utgravingene, og forteller din historie. 

 

Lærerens bok 

Som forrige kapittel har også dette kapitlet fått rikelig med informasjon om de forskjellige 

periodene under nyttig å vite om. Her kommer alle de viktigste aspektene fra Romerriket i 

antikken, som kongedømmet til republikken, om hvordan Romerriket vokste frem, og hvorfor 

romerne ble imperialister. Under det sistnevnte punktet gis det innføring i diskusjonene 

mellom historikere på nettopp hvorfor de ble det. Det er i tillegg et avsnitt med noe utfyllende 

fakta om Gaius Julius Cæsar til keiser Augustus samt romerfred og slavesamfunn. 

Gudsdyrking, kristendom og hvordan Romerriket deles og går under, er det siste som blir 

beskrevet på en ryddig og informerende måte. Til sist er det flere sider med oppgaver i 

oppstart og arbeid med stoffet. I tilleggstoffet er det en liten fortelling om Donatus og 
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leoparden – om en gladiatorkamp, og Celers siste kamp? som også handler om en gladiator. I 

denne delen er det anbefalt åtte faktabøker som omhandler emnene skrevet om i dette kapitlet 

(Libæk 2006b:97-106).  
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Det er ikke oppført noen kilder i verken elevboken eller lærerens bok, men mot slutten av 

hvert kapittel under tilleggstoff er det oppført noen få tips til litteratur. Den eneste 

arkeologiske utgraving nevnt i teksten er utgravingen av ruinene og menneskene i Pompeii.  

Min oppfatning av læremidlene fra Cappelen er at forfatterne har fokusert mest på den 

historiske delen – som gjøres på en meget ryddig og fin måte, og lite på arkeologi – som 

virker malplassert, satt til side, og noen ganger feiltolket. Forfatterne skiller ikke mellom 

historie og arkeologi, setter arkeologi som en underkategori til historie, og har et stereotypisk 

syn på kvinner og menns roller i forhistorien. 

Forfatterne virker for opptatt av å fremstille alt veldig spennende for elevene ved å ta 

med ord som ”detektiver”, ”skattejakt” og å ta med de mest spennende, og til tider for oss i 

dag unaturlige, deler ved forhistorien. Disse termene er yppig i bruk i populærkulturiske 

fremstillinger av arkeologien – noe Donald Duck og Indiana Jones er eksempler på.  

Forfatterne av disse lærerbøkene velger ofte bort viktige arkeologiske elementer, som for 

eksempel det hverdagslige. Når det skal skrives grunnskolebøker, er det selvfølgelig viktig å 

få frem de store verdensbegivenhetene og om store høvdinger, ledere og så videre, men det er 

like viktig å få med litt om hverdagen til vanlige mennesker, siden det bare er en liten 

prosentdel som blir konger, høvdinger og viktige ledere. Det kan for eksempel være en ide å 

skrive om hva vanlige mennesker opplever som følge av handlingene til disse lederne.  

Videre er faktafeil kanskje det største problemet i boken, og den har en stor mangel på 

arkeologisk substans - de siste kapitlene, derimot, hvor arkeologien nærmest var fraværende, 

var velskrevne og fylt av nyttig informasjon. Det er lett å se at forfatterne vet hva de skrev om 

i disse kapitlene, derimot, de første kapitlene hvor arkeologiske kilder skulle dominere, ble for 

svak. Noen av punktene nevnt i dette avsnittet ble tatt opp i intervjuet med en av forfatterne 

(Appendiks 3). Forfatteren av den arkeologiske delen i boken syntes det blir ekstra spennende 

når skriften kommer inn, og mener arkeologi og historie ikke behøvdes skilles fordi begge 

profesjonene er for mennesker som er interesserte i å rekonstruere fortiden. At retningene 

hadde samme siktemål, og at vi arkeologer alltid må ha hjelp av andre fagområder. 

Forfatterne av bøkene hadde ikke kontakt med noen arkeologer i denne omgangen, men de 
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rådførte seg med en arkeolog fra Tromsø da de skrev de nye bøkene for reformen i 1997 

(Appendiks 3). Dette kan forklare den store skillen mellom forhistorisk tid og historisk tid i 

bøkene. Om hva forfatteren syntes om at steinalderen var kuttet ut av disse bøkene denne 

gangen syntes vedkommende var bra fordi steinalderen appellerer til unger i forhold til 

leikeaspektet – det å leve i skogen er spennende for dem (Appendiks 3).  

Boken har for øvrig fått gode anmeldelser ellers og oppgavene var gode fordi de var 

mange, samt oppfordrende til å søke i andre kilder enn elevboken for å finne svar – noe som 

dermed fører til mer utfyllende kunnskap om emnene i boken, som igjen er beklagelig, fordi 

en grunnskolebok med lærerbok skal kunne inneholde de kildene som trengs å lære om 

fortiden uten å søke andre kilder. 
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Serien fra Aschehoug består av elevbok og 

lærerveiledning samt spill, emnekasse og nettsted som 

komponenter. Bjørg Åsta Flatby som har stått for 

arkeologi- og historiedelen i Midgard 5, og det vil bli 

hennes del jeg skal analysere. Hun er lærer med lang 

undervisningserfaring i grunnskolen og er blant annet 

utdannet i antikkens historie og kunsthistorie og 

arbeider som reiseleder for Kunst i skolens lærerkurs i 

Roma (Aschehoug). 

Elevboken har tre hovedemner, livet ved de 

store elvene, Hellas i antikken og Romerriket. 

Kapitlene er ikke nummererte, men boken er delt opp i flere emner. Emnene er inndelt i tre 

farger; rød, gul og blå. Den røde delen består av atskillige bilder, og lite tekst.  Den gule delen 

har litt mer tekst, men også en god del bilder. Den blå delen har noen bilder, men også en 

mengde tekst. I blå del vil forfatterne at eleven skal kunne gå i dybden på en del av emnet 

som er nevnt i tidligere kapitler. Etter de nevnte fargene er det oppgaver å løse. Oppgavene 

heter gjøre, huske, gruble og felles. Enkelte steder er det en uthevning med overskriften visste 

du det? Her med finurlige opplysninger om relaterte emner. Under ord får eleven forklaring 

på eventuelle vanskelige ord i teksten som er merket med kursiv. 

Lærerveiledningen innledes med forfatternes begrunnelser for at de har fulgt 

Kunnskapsløftets kriterier i flere av kapitlene i bøkene. Det blir beskrevet hvordan elever på 

Figur 14: Forsiden til Aschehougs Midgard 5�
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femteklassetrinnet ikke er like i forhold til læringsnivået, og at det er vanskelig å tilpasse 

lærestoffet til hver enkelt elev. Forfatterne av Midgard har derfor delt de nevnte tema opp i de 

tre nevnte deler: rød, gul og blå – og tilpasset blå del til elever med høyt kunnskapsnivå 

(Aarre 2006b:11). Jeg vil nevne disse delene i resten av analysen. Lærerveiledningens første 

del består også av forslag til arbeidsmåter, metoder og tverrfaglig arbeid (Aarre 2006b:1-20). 
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Elevbokens første kapittel, livet ved de store elvene 

Midgard 5 begynner ikke med overgangen fra jeger/sanker til de første bøndene, men de 

begynner rett på emner om Egypt og Nilen – farao og folket, om Prinsesse Hatshepsut som 

styrte landet i atten år og om guder og hellige dyr. Dette er den røde delen. Sidene er pakket 

med bilder, og de forskjellige emnene er forklart på en lettlest og spennende måte. Oppgaver 

følger.  

 I den gule delen er første emnet tro og liv hos de gamle egypterne, hvor elevene får et 

innblikk i mumifisering og pyramidene. I denne boken innrømmer forfatteren at ingen helt 

sikkert vet hvordan pyramidene ble bygget, for videre å komme med hvordan mange tror de 

er bygget. Elevene får vite at vanlige folk bodde i enkle hus som var laget av soltørket leire, at 

vi ikke finner mange spor av disse, men at små modeller av bolighus er funnet i egyptiske 

graver (Aarre 2006a:16). Videre er en del beskrivende bilder og tekst om forskjellige 

byggverk og det fortsettes med hieroglyfer, papyrus. På side 20 er en liten illustrasjon av tre 

menn med spade, hakke, kåper og hatter som lurer seg mot en grav midt på natten. Elevene 

får vite at mange steder er blitt plyndret for alt av verdi i årenes løp. Dette er under 

overskriften kildene forteller. 

 

I dag er det bare arkeologene som får grave og lete etter gamle byggverk og 
gjenstander. Alt de finner blir skrevet opp, fotografert og undersøkt grundig. 
Arkeologene kan vurdere hvor gamle gjenstandene er, og hva de har blitt brukt til 
(Aarre 2006a:20). 

 

Ordet kilder blir beskrevet. Elevene får greie på at vi får kunnskap om gamle Egypt fordi 

gjentander og gamle skrifter er blitt studert. Vi kan danne oss et bilde av hva som har skjedd 

ved å sette sammen informasjon fra kildene. ”Men kildene forteller oss aldri hele sannheten 

om hva som skjedde i fortida. Ut fra det vi vet, må vi bruke kunnskaper og fantasi for å skape 

historien” (Aarre 2006a:20). Ordet arkeolog blir beskrevet som ”en forsker som studerer 
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gamle ting for å finne ut hvordan menneskene levde for lenge siden” (Aarre 2006a:20). 

Forfatteren har vært ærlig med å informere elevene at vi aldri kan få hele sannheten ut fra 

kildene – noe som er en fin og enkel måte å fortelle elevene å være kritiske. Tutankhamons 

hemmelighet er neste på plakaten, og herunder får leseren også vite om CT- skanningen som 

ble utført i 2004 (Aarre 2006a:21). 

 Mesopotamia – mellom elvene Eufrat og Tigris, er siste emne i gul del, med en grei 

innføring i emnet, samt informasjon om noen av de eldste byene, skrift og vitenskap, viktige 

oppfinnelser i områdene og aller sist om Babylon. I avsnittet, de eldste byene, gis en 

beskrivelse av byen Ur, med følgende informasjon om at ”i graver i denne byen er det funnet 

eventyrlige skatter: smykker, våpen, møbler og musikkinstrumenter pyntet med sølv, gull og 

edelsteiner” (Aarre 2006a:23). Denne setningen passer under tidligere nevnte Cornelius 

Holtorfs teser om hva publikum mener om arkeologi. Hans tredje tese er at arkeologi handler 

om å lete og å finne skatter under jorden (Holtorf 2005:26). Etter atskillig informasjon om 

Babylon er det 40 oppgaver å løse, hvor oppgave ni handler om å forklare hva en arkeolog 

driver med. Her skal eleven tegne og forklare (Aarre 2006a:28-30). 

 I blå del er det en mengde opplysninger om hieroglyfenes gåte, samt om steinen fra 

Rosetta, som inneholdt tre forskjellige typer skrift, hieroglyfer, en enklere type egyptisk skrift 

og gresk. Elevene får mot slutten av dette kapitlet igjen vite at det er mange uløste spørsmål 

som forskere fra hele verden arbeider med. Den aller siste overskriften i blå del lyder 

”hvordan bevarer vi minnene fra fortiden?”. Her informeres det om at mye av det de har lest 

om før i boken er plassert i museer rundt om i verden, men at store bygninger som ikke er så 

lett å flytte og må derfor vedlikeholdes og passes på der de står. ”Det er dyrt, og derfor må 

ofte mange land være med på å spleise på utgiftene” (Aarre 2006a:32). Neste avsnitt dreier 

seg om hvem som eier de gamle skattene.  

 
I dag er det forbudt å ta med seg gamle ting ut av det landet de hører hjemme i. Hvis 
en arkeolog er med på en utgraving i et annet land, har han ikke lov til å ta med seg 
noe. Det føres grundige lister over alle funn, og alt må registreres. Slik var det ikke 
før, og derfor var det mulig å reise av gårde med verdifulle gjenstander i store antall 
(Aarre 2006a:32). 

 

Forfatteren bringer også frem to viktige punkter. Det ene er spørsmålet om de store museene i 

Europa bør levere tilbake noen av sine mest verdifulle skatter, og det andre er konflikter i 

verden som rammer museene. Her følger også noen eksempler og relaterte oppgaver. Den 

siste oppgaven under gruble dreier seg om at mange syntes viktige kulturskatter skal leveres 
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tilbake til de landene de kommer fra og utstilles der. ”Andre syntes det er fint at vi kan ha 

anledning til å se gjenstandene utstilt flere steder. Hva syntes du?” (Aarre 2006a:33). Dette er 

viktige spørsmål arkeologer diskuterer, for eksempel om British museum burde gi 

marmorfigurene fra Parthenon de i 1816 kjøpte av Lord Elgin som på en uredelig måte fikk 

tatt med seg hjem til England i 1802. Her har det vært argumenter for og imot fra det greske 

departementet og British Museum (Skeates 2000:30-37). Det er godt mulig forfatterne har 

tilegnet femteklasseelever et høyere kunnskapsnivå enn det de mestrer, men like fullt syntes 

jeg forfatteren tar tak i viktige spørsmål, og jeg syntes det er redelig at elevene får lov til å 

gruble på viktige spørsmål og også danne seg en mening samtidig med at de bevisstgjøres om 

lovgivning og internasjonal rett. 

 

Lærerveiledningen 

Lærerne får tjue sider med veiledning og vink i dette kapitlet. Sidene starter med det 

grunnleggende om målene med de forskjellige avsnittene – hvor de også integrert andre fag. I 

rød del har forfatterne gått inn på alt fra de aller første illustrasjonene og har samtidig en 

utfyllende del med faglig bakgrunnsstoff. De skriver blant annet at ”utviklingen av kultur, 

skrift, vitenskap osv. ble muliggjort ved at menneskene for første gang i historien slapp å 

bruke all sin tid på å skaffe mat. Jordbrukets store matproduksjon førte til noe helt nytt, 

nemlig fritid” (Aarre 2006b:24). Fakta om Det gamle Egypt følger, og deretter Mesopotamia. 

Under emnet Mesopotamia, får læreren vite at menneskene levde som jegere og sankere i 

dette området fram til omtrent 10000 år siden. Prosessen av å dyrke korn og at de første 

husdyrene ble temmet på denne tiden skildres også (Aarre 2006b:24).  

Forfatterne kommer med informasjon om hvordan læreren kan arbeide med sidene, og 

fortsetter med at ”de fleste elever har kunnskaper om det gamle Egypt, mens de vet lite om 

andre tidlige kulturer. Det er viktig å få fram hva en elvekultur er og hvilken betydning elvene 

hadde for utviklingen av disse kulturene” (Aarre 2006b:25). Dette er et viktig poeng. Som vi 

har sett fra spørreundersøkelsene til publikum er en stor andel av de som svarte de husket noe 

fra grunnskolebøkene om Egypt. Selv om gamle Egypt er en viktig del av forhistorien, er det 

riktig som forfatteren skriver at elvekulturene hadde en stor betydning for utviklingen av 

Egypt. Dette tror jeg neppe noen av informantene visste. 

 Forfatteren vil at elevene skal se på illustrasjonene og diskutere hva de vet samt hva de 

lurer på. I denne delen blir det oppgitt kilde, ”Nilen” fra 1993 av Julia Waterlow. Om emnene 

farao og folket og solens datter vil forfatterne blant annet at lærerne skal understreke at Egypt 
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var et jordbruksland og at den store massen av folket var fattige bønder. Vanlige hus var laget 

av soltørket leire som ikke er godt bevarte. Som en tilleggsinformasjon i krydder forklares det 

hvordan egypterne var opptatt av skjønnhet og kroppspleie - at hvor det er funnet 

sminkepenner, beholdere for øyesminke, kremkrukker, polerte speil av kobber og bronse, 

pinsetter, krølltangkammer og hårnåler (Aarre 2006b:27). 

 I gul del, som omhandler tro og liv hos de gamle egypterne samt verdens største 

graver, får læreren nok en gang betraktelig med faglig bakgrunnsstoff, litteraturhenvisninger 

samt et dikt i krydder. De neste emnene er pakket med korrekt informasjon og tips til læreren. 

I kildene forteller og Tutankhamons hemmelighet er delmålet at ”elevene skal vite noe om 

hvordan vi får vår kjennskap til den egyptiske kulturen. De skal bli kjent med utviklingen fra 

skattejakt til seriøs forskning” (Aarre 2006b:34). Jeg kritiserte bruken av ordene i elevboken, 

og det er derfor godt å se at de har presisert dette i lærerveiledningen. 

Forfatterne av bøkene forklarer at ”elevene får forståelse av hvilken utvikling som har 

foregått når det gjelder historisk/arkeologisk forskning. Når et område i dag skal graves ut, 

deltar det forskere fra mange disipliner og all tilgjenglig ny teknologi tas i bruk. På den måten 

unngår vi at mulig informasjon om stedet går tapt” (Aarre 2006b:35). 

 

Det går ikke lenger an å lete bare etter det man er mest interessert i, men alt som finnes 
skal dokumenteres underveis. Ved siden av at alle gjenstandsdeler nummereres og 
tegnes inn der de er funnet, tas det også jord- og pollenprøver for sikre også denne 
type informasjon. Når alt vurderes i en sammenheng kan en bredere kunnskap om 
tiden oppnås. Mange av de områdene/gravene som ble åpnet tidlig, er ødelagt for 
videre forskning (Aarre 2006b:35). 

 

Mengder av tilleggsinformasjon og faglig bakgrunnsstoff følger (Aarre 2006b:36-38). I det 

siste, hieroglyfenes gåte og hvordan bevarer vi minnene fra fortiden? skal elevene blant annet 

”drøfte eierforholdet til gamle, bevarte gjenstander og hva som kan skje med gamle bygninger 

og museer når konflikter rammer” (Aarre 2006b:39). Som faglig bakgrunnsstoff får læreren et 

innblikk i hvordan krigen i Irak har satt fokus på hvordan man sikrer viktige minnesmerker så 

de ikke blir ødelagte i krig og konflikter. De får også vite at mange museer ble truffet under 

Gulfkrigen, og ødeleggelser av fortidsminner forekom (Aarre 2006b:39). Lærerne oppfordres 

til å starte en klassediskusjon om hvem som eier de gamle gjenstandene og hva som kan skje 

med dem under konflikter og krig (Aarre 2006b:40). 

 I emnets siste del får læreren tjuetre litteraturhenvisinger, noen film- og spillforslag 

samt noen tips til internettlenker (Aarre 2006b:40).   
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Elevbokens andre emne, Hellas i antikken 

Under overskriften Hellas i antikken får eleven beskue en illustrasjon som skal gi et bilde av 

nettopp dette. Her ser vi blant annet et teater i bakgrunnen, en filosof som taler på torget, en 

pottemaker, en som hugger ut en statue, kvinner og barn som plukker druer i hagen bak 

hjemmets høye gjerder. En gjeter er å observere samt en havn med båter i vannet. Alle 

menneskene har fargerike klær, og det ser ut som illustratøren har fått en fin innføring i 

hvordan det kan ha sett ut ved en markedsplass i Hellas i Antikken (Aarre 2006b:34-35). Se 

figur 19. 

 

De neste sidene omhandler kampen om Troja, hvor det blir presisert at det er en fortelling. 

Sidene er pakket med illustrasjoner. Elevene får deretter et innblikk i hvordan grekerne tok 

skriften i bruk, og først nå får elevene klarlagt forskjellig om skriftlige kilder, og om det 

greske alfabetet. Et kart av Hellas følger, med tekst, og om bystatene Athen og Sparta, 

forskjelligheten i disse, samt demokratiet og det som hørte til (Aarre 2006a:38-41). 21 

oppgaver til den røde delen følger, og nederst på siden ser vi også et bilde fra populærkulturen 

av Brad Pitt i rollen som Akilles i filmen Troja. 

 Den gule delen starter med tro og liv i det gamle greske samfunnet. Her er en innføring 

i de mest kjente greske gudene, og om templene grekerne bygget til gudene sine (Aarre 

2006a:44-45). Dagliglivet i Athen er beskrevet, med agora som utgangspunkt, tilhørende en 

rik illustrasjon av et torg med myldrende liv og filosofer med tanke- og snakkebobler.  

 

 

Figur 15: Innledende illustrasjon til kapittelet "Hellas i Antikken" i Aschehougs Midgard 5 
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”På agora har arkeologene også gravd frem ting for 

barn. Kan du se hva dette er?” (Aarre 2006a:46) er spørsmålet 

som hører til Figur 20. Elever kan like å lese om og å se bilder 

av andre barn, og det er vesentlig og ikke glemme barna i 

forhistorien. 

Etter avsnittet om filosofene dreier det seg om de 

olympiske leker og mange aspekter rundt disse (Aarre 

2006a:48-49), og deretter blir kilder nok en gang tatt opp, 

med overskriften gresk kunst som kilde, og videre om hva 

arkeologene har gravd opp av greske kunstskatter. Elevene får 

forklart at vi kan lære mye om hvordan menneskene levde den 

gangen ved å studere bilder på krukker og vaser. På samme 

side er et bilde av en vase, med tekst: ”Studer denne vasen. Hva tror du foregår her?” (Aarre 

2006a:50). Neste avsnitt er om teater i Athen med påfølgende oppgaver sammendrag (Aarre 

2006a:51-53). 

 Blå del består igjen av et fordypningsemne, og denne gangen er det bøker og bibliotek 

som er tema. Elevene får en gjennomgang i om hvordan de gamle bøkene så ut, og et innblikk 

i biblioteket i Alexandra. Det siste tema før oppgavene er språk og skrift før og nå (Aarre 

2006a:54-57) 

 

Lærerveiledningen 

Som i det forrige emnet i lærerveiledningen er det like tykt med faglig bakgrunnsstoff om 

Hellas i antikken. Det blir beskrevet at begrepene periode og periodisering er et av flere 

midler som er sentralt i faget for å skape sammenheng i fortiden. Det forklares at dette er fordi 

et visst tidsrom var så forskjellig fra tiden før og tiden etter slik at de bestemte årene står som 

en avgrenset enhet (Aarre 2006b:41). Her har forfatteren referert til Jan Bjarne Bøes ”faget 

om fortiden” fra 1995. 

 Under overskriften religion, får læreren et hint om at kildene på internett ikke alltid vil 

være sammenfallende – at det er flere framstillinger samtidig som det legges vekt på 

forskjellig type faktorer (Aarre 2006b:42). En god tilleggsinformasjon om de enkelte 

avsnittene kommer deretter og om greske skulpturer får læreren opplyst at de ofte var malt i 

sterke farger, hvor øynene kunne være innsatt i farget glass eller stein (Aarre 2006b:43). 

Figur 16: Fotografi av et barn i en 

"potte" fra antikken 
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Under tittelen biblioteker, står det litt om verdens eldste, Ebla, som er fra rundt 2600 f. Kr, 

hvor det er funnet 16 000 leirtavler (Aarre 2006b:43).  

 Det avsluttes med kommentarer og fasit til oppgaver. Under disse oppfordrer 

forfatteren å la elevene bli kjent med hvordan for eksempel historien i Illiaden om Helenas 

bortførelse har inspirert arkeologer og filologer til å undersøke mer om tiden som skildres ”og 

hvor det sagnomsuste Troja en gang befant seg” (Aarre 2006b:45). I avsnittet om hvordan 

grekerne tar skriften i bruk presiseres det at elevene burde få innsikt i hva muntlig 

overlevering er, samt hvor etterrettelige de nedskrevne tekstene er som kilder (Aarre 

2006b:45). Nok en gang følger en mengde kommentarer til oppgavene, med nyttige tips og 

fasit. Et fagtypisk tips er gitt under overskriften gresk kunst som kilde – at motiver på vaser, 

for eksempel, kan fortelle oss om gresk mytologi, hva slags klær menneskene brukte, om 

hårfrisyrene deres og hva de arbeidet med (Aarre 2006b:50). I tilleggsressurser er det gitt 

fjorten litteraturtips for elever, et filmtips, fem faglitteraturtips samt nettsteder (Aarre 

2006b:52-53).  

  

Elevbokens tredje emne, Romerriket 

Innledningsvis til dette kapitlet i den røde delen får elevene en innføring i sagnet om Romulus 

og Remus med livlige illustrasjoner, nærmest som en tegneserie. På neste side er et bilde av 

Forum Romanum i Roma, og forfatterne forklarer at vi ikke kan vite om Romulus virkelig har 

levd, men at arkeologene har funnet spor etter mennesker i Roma fra den tiden sagnet om 

Romulus og Remus ble skrevet – og at de har funnet rester etter både hytter og gravplasser 

(Aarre 2006a:60). På samme side er det bilde av en reproduksjon av en bolig med teksten 

”Slik tror arkeologene at de første boligene i Roma så ut. Menneskene bodde i enkle hytter og 

holdt husdyr” (Aarre 2006a:60). Elevene får dernest vite om hvor stort Roma ble, og 

forskjellen på de fattige og de rike. De neste sidene skildrer en liten slave som heter Petronius 

som viser oss rundt i Roma. Han er innom de fleste byggverkene og gir nyttig informasjon om 

dem. Han kan i tillegg informere oss om at da Colosseum var helt nytt, mistet over fire tusen 

dyr livet sitt i løpet av hundre dager, og han forteller gladelig om romernes elsk for bading og 

gymnastikk (Aarre 2006a:62-63). Oppgaver til nevnt informasjon følger. 

 I den gule delen får elevene en innføring i hvem som styrte i Romerriket og de får 

innføring i ordene republikk, konsul, senat og monarki. Kvinnene i Roma får også et eget 

avsnitt (Aarre 2006a:66-67). Videre følger lange tekster om de berømte lederne Julius Cæsar, 

keiser Augustus, keiser Nero og keiser Konstantin. Her får elevene i tillegg illustrert hvordan 
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man lager en toga (Aarre 2006a:68-71). Et bilde av hvor forskjellige keiserportretter kan 

være, illustreres ved hjelp av to meget ulike gullmynter av portrettet til keiser Nero stilt ved 

siden av hverandre.  

 

Det var stor kamp om makten i Roma, og keiserne levde et utrygt liv. Mange ble 
myrdet, og de som overtok makten, gjorde alt de kunne for å skape et dårlig bilde av 
den forrige keiseren. Derfor er det ikke alltid så lett å vite om kildene gir et riktig bilde 
av hvordan en keiser virkelig var (Aarre 2006a:70).    

 

Det neste elevene får en innføring i er en romersk skoletime og romertallene. De får vite at 

barna hadde fri når det var fest for gudene (Aarre 2006a:72-73). Det siste emnet før oppgaver 

og sammendrag, er om Pompeii – ”byen som Vesuv gjemte”. En liten innføring i hvordan det 

skjedde skildres, med den romerske statsmannen Plinius som øyevitne først, og videre et lite 

intervju med arkeologen Anne Smith som har vært med på utgravingen av Pompeii. Hun kan 

fortelle, 

 

Vi har gravd oss ned gjennom tykke lag av stivnet aske før vi kunne finne hus og 
gater. Her ble en hel by begravd i løpet av noen timer. Mennesker og dyr har forgjeves 
prøvd å komme seg unna kveldende gass og aske. Alt skjedde så fort, og menneskene 
måtte bare løpe fra alt de eide. Aske og stein skjulte byen akkurat slik den ble forlatt 
for snart 2000 år siden. Vi har funnet hus, gater, templer, statuer, smykker og 
bruksgjenstander. Ja, til og med ”nystekte” brød har vi funnet. Utgravningene av 
Pompeii har lært oss mye om hvordan menneskene levde på den tida (Aarre 2006a:75) 

 

 

I den blå delen utdypes mer om byene ved Vesuv. Her forklares prosessen ved å helle flytende 

gips i hulrommene slik at de fikk avstøpninger av mennesker og dyr som var blitt begravd i 

asken. Et bilde av en hund de har gjort dette med følger, med tekst om at hunden var lenket 

fast og ikke kunne komme seg løs. Det blir fortalt om de godt bevarte skjelettene som er 

funnet og gravd opp i båthusene i strandkanten i Herculaneum. Elevene får en liten liste over 

fakta om skjelettene fra Herculaneum. Mennene hadde en gjennomsnittshøyde på 1.65 

centimeter og ”knoklene til ei jente på rundt syv år viste at hun hadde hatt et altfor tungt 

arbeid i sin unge alder” (Aarre 2006a:79). Et stort effektfullt bilde av et skjelett med bevarte 

armbånd, ringer og spenner avslutter avsnittet. Bokens siste tema i historiedelen før 

oppgavene er om papyrusrullene fra Herculaneum.  
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Lærerveiledingen 

Som i de tidligere emner er også dette pakket med informasjon. Faglig bakgrunnsstoff om 

sagnet om Romulus og Remus viser til arkeologiske undersøkelser om at det var bosetninger 

på de tre høydene Palatin, Esquelin og Quirianal fra ca. 800 f. Kr. ”Det er funnet rester etter 

graver og spor etter enkle hytter” (Aarre 2006b:56). Under tittelen Romerrikes utvikling er det 

minst ett tall i hver setning enten i form av årstall eller antall. Dette er for mye oppramsing, og 

det er lett å gå i surr i alle tallene (Aarre 2006b:57). Videre er det gode beskrivelser og 

forklaringer om slavene i Roma, Colosseum, Triumfbuer, Akvedukter, Termer og boliger. 

Under avsnittet om Colosseum skrives det, i motsetning til i Gaia 5, at vi ikke kjenner til 

kilder som kan fortelle at de kristne har blitt henrettet i Colosseum (Aarre 2006b:57). I 

avsnittet om romerske boliger skildres vanlige folks bosituasjoner i de store leiegårdene i 

Ostia – om brannfaren, de dårlige sanitære forhold og at det var liten mulighet til å tilberede 

varm mat hjemme og lignende. Igjen presiseres det at det var stor forskjell på rike og fattige 

(Aarre 2006b:58). 

 I den gule delen er det en lang beskrivelse av tema fra kongedømme til republikk, 

Julius Cæsar, keisertiden, latin og utbruddet i Pompeii. I avsnittet om keisertiden blir det 

blant annet nevnt at ”funnene i katakombene er det viktigste materiale til kunnskap om den 

tidligkristne kultur og kunst” (Aarre 2006b:59). Om utbruddet i Pompeii blir det beskrevet 

hvordan de døde kroppene råtnet bort under den stivnede vulkanske massen, og hvordan 

arkeologene har fylt hulrommene med gips. Det forklares at de i 1709 fant brønngraver med 

marmor i bakken, og at dette ble begynnelsen på en skattejakt og plyndring av byene Pompeii 

og Herculaneum. Først over hundre og femti år senere begynte seriøse arkeologer med 

utgravinger (Aarre 2006b:59). 

 I den røde delen, under overskriften byen Roma grunnlegges, vil forfatteren at elevene 

skal skjønne sammenhengen mellom sagnet om Romulus og Remus og det arkeologene har 

funnet på Palatinen. Hun mener også at det kan samtales om hva slags kilder som er mest 

pålitelige – og at sagnet kan sammenlignes med de arkeologiske funnene (Aarre 2006b:60).  

 
Et sagn er gjerne en muntlig overlevert historie, og den forteller noe om hva som har 
skjedd for lenge siden. Det er vanskelig å tidfeste hendelsene, men sammen med 
arkeologiske funn kan sagnet vise seg å inneholde opplysninger som stemmer ganske 
godt overens med hva annen forskning viser (Aarre 2006b:60).  

 

De neste sidene er fylt med kommentarer og fasit til oppgaver. Under emnet, Pompeii – byen 

som Vesuv gjemte, forklarer forfatteren at elevene gjerne er ”veldig interessert i hvordan 
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arkeologene arbeider. Både utgravingene i Egypt og i Pompeii er spesielt spennende” (Aarre 

2006b:64). Det oppfordres videre til å få elevene til å forestille seg hvordan det var å starte 

utgravingsarbeidet i Pompeii – dette for å appellere til elevenes innlevelsesevne. ”Før 

arkeologene begynner arbeidet er hele området dekket av vegetasjon. På en moderne 

utgravingsplass må alt dokumenteres underveis i arbeidet. Gjenstandene som finnes må 

merkes og katalogiseres. Så skal alt tolkes og sammenholdes med de skriftlige kildene” 

(Aarre 2006b:64). Forfatteren mener som sagt utgravingene i Egypt og Pompeii er spesielt 

spennende. Disse to emnene ble nevnt i sammenheng med spørreundersøkelsene til publikum, 

hvor flere av informantene som husket noe fra grunnskolebøkene nevnte nettopp Egypt og 

Pompeii. Det samme gjaldt da informantene skulle skrive hva de tenkte på da de først hørte 

ordet arkeologi (se appendiks 5). Om grunnen er overeksponering av disse to emnene, fordi 

barn syntes disse er mest spennende, eller om det er en kombinasjon, er uvisst. Emnene har 

fått stor plass i Midgard 5. 

 I blå del følger kommentarer og fasit til oppgavene samt tilleggsopplysninger. Ni 

litteraturtips for elever, et filmtips, fire faglitteraturtips samt forslag til nettsted (Aarre 

2006b:65). 
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I Midgard 5 brukes det noen få kilder, for eksempel Jan Bjarne Bøes ”faget om fortiden” fra 

1995. Det er gitt en mengde litteraturtips til både læreren og elevene. Det er med noen 

arkeologiske utgravinger i teksten fra Herculaneum og Pompeii og litt om Forum Romanum.  

Forfatteren har i disse læremidlene, i samsvar med Kunnskapsløftet, fokusert mye på 

kilder. Kilder er en viktig del av arkeologien, og er også med i hvert eneste kapittel i disse 

bøkene. Elevene blir til og med oppfordret til å være kritiske til kilder. Forfatteren har vært 

dyktig til å stille spørsmål ved de forskjellige kilder, og rundt flere aspekter ved historien. 

Forfatternes syn på historien virker tidsriktig, og vedkommende har prøvd å være politisk 

korrekt, noe som gjør det vanskelig å peke ut noen feil eller mangler i boken. Dette til tross 

for at den er pakket med tekst og illustrasjoner, og har i teorien større sjanse for å feile. 

Forfatteren har vært dyktig med alltid å beskrive hvor jentene og kvinnene har stått i 

samfunnene. Det er fokusert stort på emnene Egypt og Pompeii.  

Forfatteren har vært dyktig med å bruke forskjellige måter å presentere stoffet på, som 

for eksempel å la elevene bli med gutten Petronius rundt i byen, og ”høre” på hva en ekte 

arkeolog som har vært og gravd ut deler av Pompeii har å meddele. Bøkene er informative og 
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velskrevet, og godt pedagogisk tilrettelagt i forhold til ideen om å ha rød, gul og blå del – som 

skal tilpasse kunnskapsnivået til hver enkelt klasse eller eventuelt elev. Etter å ha brukt denne 

boken et år, regner jeg med at elevene har godt fått formidlet hva arkeologi er og hva 

arkeologene gjør.  

Forfatteren av historiedelen i Midgard 5 var i denne omgangen vært nøye med å sjekke 

alt stoff i forhold til nyere forskning, noe som også har ført til endringer fra reform 97. De har 

tonet tradisjonell framstilling som har vært preget av nasjonsbygging ned (Appendiks 4). Å 

sjekke alt stoff i forhold til nyere forskning har i Midgards tilfelle vært meget gunstig, og 

positivt er det også at forfatteren har både pedagogisk, historisk og arkeologisk bakgrunn.  

Det som kan trekkes frem som en negativ del er at boken starter rett på Mesopotamia, 

uten en liten innføring om de første bøndene. Det er med i lærerveiledningen, men ikke i 

elevboken.  

 

3�9 ����-$ $ �	����#-
#���
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Etter å ha analysert arkeologien i de tre eneste bøkene Norges skoler kan velge blant når de 

skal kjøpe inn undervisningsmateriale til sine femteklasseelever, har jeg laget en tabell som 

ligner tabellene Guro Jørgensen (2003b) lagde om forhistorien i grunnskolebøker fra 1860-

2000. I tabellen har jeg sammenlignet Gaia, Globus og Midgard med hensyn til hvorvidt 

stoffet er organisert tematisk eller kronologisk, fremstillingsformene, antall sider om de 

bestemte emner, referanser til arkeologiske arbeid, funn osv., bruk av populærkulturiske ord 

som "spennende", "skatt", "skattejakt", "helt" og "detektiv" i sammenheng med arkeologi, og 

kjønnsstereotypiske tilnærminger/rollefordeling. Videre vil jeg studere det generelle inntrykk 

av forholdet mellom tekst og illustrasjoner, antall illustrasjoner per side, samt antall 

illustrasjoner av oldsaker eller kulturminner, arkeologiske rekonstruksjoner, arkeologer, 

utgravinger etc., og til slutt se på antall oppgaver og/eller faktaspørsmål i hver av bøkene. 
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Figur 17: Sammenligning av elevbøkene fra Gyldendal, Cappelen og Aschehoug 

I kapitlet ”De første bøndene” demonstrerer Gaia og Globus liten innsikt i fakta og inneholder 

vage og usikre forestillinger om de første bøndene. Elevene får ingen oversikt over hvor 

menneskene som blir skildret befant seg og hvorfor de gjorde det forfatterne beskriver. I 

Globus er det en tydelig kjønnsrollefordeling, og i Gaia er en viktig hendelse i menneskets 

historie tillagt en fiktiv kvinne. Midgards elevbok på femteklassenivå inkluderer ikke et slikt 

kapittel (det nevnes kun på en halv side i lærerveiledningen (Aarre 2006b:24)). Dette reiser 

spørsmålet om hva som er mer negativt: å ha med et kapittel om de første bøndene hvor 

innholdet er under gjennomsnittet eller ikke å ha det med i det hele tatt. 
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Hva lærebøkene gjelder, mener jeg at både elevbøkene og lærerveiledningene til alle 

de analyserte bøkene er meget forskjellige på de fleste punkter, særlig kunnskaps-, innholds-, 

kvalitets- og forventingsmessig. Med det siste punktet menes på forventningene forfatterne 

har til både elever og lærere som skal bruke bøkene de har skrevet. Det er vanskelig å tro at 

bøkene er beregnet på én og samme aldersgruppe. Jeg kan ikke si sikkert hvor mye lærdom og 

informasjon en elev på 11-12 år kan ta til seg, men Gaia, og til tider Globus, er på et mye 

lavere kunnskapsnivå enn Midgard, noe som i Gaia og Globus’ tilfelle kan føre til 

understimuli og muligens manglende interesse fra elevens side.  

Hva angår populærkulturiske fremstillinger av arkeologien i form av ord som 

”detektiv”, ”skattejakt” og lignende, forekommer disse i alle bøkene, men yppigst i Globus 5. 

Da jeg intervjuet forfatteren av Midgard 5, Bjørg Åsta Flatby, spurte jeg henne, siden hun i 

tillegg til å skrive bøker også har undervist elever i barneskolen, om hun hadde noen 

oppfattelse eller fått noe inntrykk av hva barna syntes om arkeologidelen i historiebøkene.  

 

Nesten alle barn har en interesse for arkeologi. Den er nok mest basert på det 
spennende med å grave og finne noe – og det er dette de forbinder med 
arkeologi. Når jeg prøver å si litt mer om dokumentasjon, katalogisering osv 
daler interessen noen hakk. Vi er nok alle litt fanget i myten om arkeologen 
som en eventyrer og oppdager, nærmest en helt på spennende oppdrag. 
Programmer på TV, bøker om Troja og Tut-ankh-amon m fl, bekrefter ofte 
denne myten (Appendiks 4).   

 

Ut fra hennes erfaring er elevene alltid interessert i Egypt, antikken og vikingtiden. Det er 

ikke fullt så spennende med steinalder og bronsealder. Disse temaene er ikke like 

spektakulære, og det er heller ikke utarbeidet så mye spennende litteratur for barn om disse 

periodene. Dette mener Flatby at kanskje har noe med mangel på historiske kilder å gjøre 

(Appendiks 4). I undersøkelsene husket 68,5 prosent av publikum ingenting av arkeologien i 

grunnskolebøkene. 61 prosent av de resterende informantene som gjorde det, husket noe om 

Egypt, antikken og/eller vikingtiden.  

Det er mer å lese i Midgard enn i Gaia og Globus. Lærerens bok inneholder 31 sider i 

Globus, 41 i Gaia og 64 i Midgard. Når det gjelder elevbøkene er tallene henholdsvis 50, 68 

og 75 sider. Dette vil si at dersom skolen benytter seg av Gaia- eller Globusbøkene lærer 

elevene enten mindre eller så får de mer begrenset kunnskap om de forskjellige epokene som 

en femteklasse skal igjennom i løpet av et skoleår.  

Sammenlignbart i bøkene er at både Globus, Gaia og Midgard går kronologisk frem i 

tid – dette mye på grunn av at Kunnskapsløftet er lagt opp slik. Midgard 5 har en tidslinje i 
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sammendraget etter hvert kapittel, og Gaia tilbyr en større tidslinje som kan henges opp i 

klasserommet. Tidslinjene kan sees på som et pedagogisk redskap for å gi elevene perspektiv 

på fortiden (Carla 2005:37). Alle de analyserte bøkene nevner de samme hovedtema og har 

nesten like overskrifter til hvert emne. Globus 5 har et kapittel i begynnelsen om de første 

bondefamiliene som ikke Gaia og Midgard har – de starter rett på Mesopotamia som er det 

første emnet i Globus 5s andre kapittel om livet ved de store elvene. Gaia 5 har også et siste 

tilleggskapittel som omhandler kilder – emnet de to andre bøkene har inkorporert i de øvrige 

kapitlene. Elevene blir i Gaias tilfelle oppmerksomme på viktige aspekter ved kilder på et for 

sent tidspunkt – når det i stedet ville ha vært gunstig å ha det med i alle kapitlene. Det er lite 

trolig at læreren velger å gå gjennom dette kapitlet først i skoleåret, siden begge læremidlene 

oppfordrer til kronologisk gjennomgang. Globus’ beskrivelse av kilder er helt i begynnelsen 

av boken, noe som er positivt, selv om innholdet i kapitlet ikke holder mål fordi det 

presenterer en urett og gammeldags versjon av arkeologien. I Midgard er emnet inkorporert i 

flere av kapitlene slik at elevene får jobbe med termen flere ganger. Etter min mening er 

sistnevnte løsning den beste. Informasjon om Egypt og Pompeii er det mye fokus på i alle tre 

bøkene. 

Emnet arkeologi og tittelen arkeolog blir presentert forholdsvis likt i de respektive 

bøker. Gaia og Midgard forklarer hva arkeologi er på en setning, mens Globus gir elevene 

mer utfyllende fakta om arkeologer. Gaia og Midgard gir i tillegg en demonstrasjon på emnet, 

i Gaias tilfelle en illustrasjon og forklaring på kulturlag, og i Midgards tilfelle et avsnitt hvor 

arkeologen forteller om utgravingen i Pompeii. Lærerveiledningene skiller seg mer fra 

hverandre. Arkeologer og arkeologi blir ikke forklart i Gaia, i Globus blir vekten lagt på lite 

brukte metoder, samtidig som det oppfattes som om informasjonen ikke er myntet på voksne 

mennesker. I Midgards lærerveiledning blir flere aspekter ved arkeologien utredet, i tillegg til 

metoder og til og med politiske aspekter ved arkeologi. Selv om arkeologi som term er 

beskrevet noenlunde likt i elevbøkene, blir den arkeologiske kunnskapen brukt forskjellig. I 

Gaia og Globus har forfatterne tatt seg friheten til å konstruere noen fortellinger – gjerne med 

barn i hovedrollene. Det er ikke noe negativt med dette sett fra et rent pedagogisk ståsted, 

men de konkrete fortellingene er lite inspirerende med tanke på de faktafeilene de inneholder. 

Elever på dette klassetrinnet kan skille eventyr og sagn fra fakta, men i en lærebok kan 

skillene bli mer uklare siden forventingene til slike skolebøker er å få distinktiv fakta om 

forhistorien. 
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Hva angår faktafeil, er det noen få i Gaia og Globus. Jeg kunne ikke finne noen i 

Midgard. Det er motstridende informasjon mellom de ulike bøkene. Et eksempel er Midgards 

lærerveiledning som forklarer at det ikke finnes bevis for at kristne ble henrettet i Colosseum. 

I Gaia 5 står det motsatte. Det forekommer foreldede tolkninger og fremstillinger i Globus, 

noen få i Gaia, men ingen nevneverdige i Midgard. Gaia og Globus har motstridende 

fortellinger når det gjelder teorier på hvordan dyr ble temmet. Globus’ fortelling er 

uinspirerende og Gaias’ er ukorrekt. Midgard har kun en forklaring i lærerveiledningen om at 

dette skjedde i den bestemte perioden. 

Ingen av elevbøkene har kildehenvisninger og det er ytterst få i lærerveiledningen til 

Midgard, én i Gaia og ingen i Globus. Hva angår litteraturtips, både til voksne og barn, er det 

gitt 17 stykker i Globus, 23 i Gaia og 62 i Midgard. Positivt er at de i alle veiledningene 

oppfordres til besøk til en arkeologisk utgraving. 

Det er flere oppgaver i Midgard enn i Gaia og Globus. Det er ikke bare antall oppgaver 

som er viktig siden forskning viser at elevers kunnskap ikke bare avhengiges av deres vilje og 

ambisjoner, men også for eksempel oppgavens innhold, form og undervisningskonteksten den 

presenteres innenfor (Insulander 2007:10). Spesielt viktig blir dette i henhold til 

grunnskolebøkenes utforming.  

Lærermidlet som tydelig skiller seg ut fra de andre i analysen av arkeologisk kunnskap 

i elevbøkene er Midgard 5. Dette gjelder både elevboken og lærerboken. Begge er pakket med 

tydelig, velformulert og korrekt arkeologisk kunnskap og er kvalitetsmessig veldig god. Gaia 

5 og Globus 5 er i arkeologiens formidlingsøyemed ikke kvalitetsmessig gode, og kommer til 

kort i mine undersøkelser. I begynnelsen av min avhandling spurte jeg hvilke kilder som 

inspirerte arkeologer og arkeologistudenter til å begynne med vitenskapen, samtidig som jeg 

ville finne ut hva publikum visste om faget og hva de husket om arkeologi fra bøkene i 

grunnskolen. Grunnskolebøkene kom til kort og jeg har tidligere presisert at 

grunnskolebøkene fra 1974 til 1997 ikke har forandret seg noe særlig i arkeologisk 

sammenheng. Jeg ville vurdere om de nye bøkene har gjort dette. Midgard 5-bøkene er de 

som har klart å løsrive seg fra utdaterte fremstillinger av arkeologien, noe som demonstrerer 

viktigheten av å sjekke all tekst opp mot nyere forskning. Gaia 5 og Globus 5 sine lærebøker 

virker utdaterte og det kan virke som om kvalitetssjekken av bøkene fra 1997 ikke ble 

skikkelig gjennomført. I stedet ble de kun supplert med de ekstra emnene fra Kunnskapsløftet 

fra 2006. 

 



71 

 

 

9 �++��))����������*��<��

9�� ��	��$ $ �	#��	��-�
�
�	

I min prosjektbeskrivelse utført høsten 2006 skrev jeg at det var vanskelig å forutse 

resultatene på spørreundersøkelser og intervjuer, og umulig å vite hvordan innholdet i de nye 

grunnskolebøkene skulle bli utformet. Jeg forventet å få svar på hvorfor mange velger å 

studere arkeologi og hvorfor det er så mange som synes faget er interessant, til tross for at de 

ikke studerer det selv. Allerede på dette tidspunktet regnet jeg med, på bakgrunn av samtaler 

med andre studenter og mine fordommer generelt, jeg med at dette hadde forbindelse med 

populærkulturen. Jeg funderte videre på hvorvidt populærkulturen har så stor påvirkningskraft 

på barn som det gis uttrykk for, og om skolebøkene i grunnskolen kom til kort som 

formidlingskilde.  

 Mitt mål for denne avhandlingen har vært å avsløre hvilke slags formidlingskilder som 

har inspirert ferske arkeologistudenter, masterstudenter og ferdig utdannede arkeologer til å 

søke studiet. Selv om undersøkelsene gjort rede for i kapittel 3 og 4 ikke gir endelige og 

utvetydige svar på hva som er de viktigste inspirasjonskildene til dette, gir de et godt hint om 

at grunnskolebøkenes plass ikke vært stor som inspirasjon til den arkeologiske praksis. 

Undersøkelsene gir et bilde av populærkulturens gode formidlings- og inspirasjonsevne, mens 

grunnskolebøker kommer dårlig ut. Gode grunnskolebøker og lærerveiledninger skal være 

kunnskapsrike, ha et godt pedagogisk innhold, og være av høy kvalitet. De skal ikke 

inneholde faktafeil eller misvisende kunnskap. Nyskrevne grunnskolebøker anno 2006 skal 

ikke inneholde mengder av tradisjonelle fremstillinger som ikke hører hjemme i formidlingen 

av arkeologi på dagens vitenskapelige nivå. 

 Gjenstand for min analyse har vært å analysere var Gyldendals, Cappelens og 

Aschehougs læremidler for femteklassetrinnet. Blant tre forlags læremidler er det kun ett som 

oppfyller kriteriene nevnt ovenfor, nemlig Midgards elevbok og lærerveiledning fra 

Aschehougs forlag. I intervjuet med forfatteren av disse læremidlene forklarte hun at de siden 

forrige utgave av grunnskolebøker har forsøkt å gjøre stoffet mindre fragmentarisk og vært 

nøye med å sjekke alt stoff i forhold til nyere forskning. De har samtidig tonet ned tradisjonell 

framstilling av forhistorien. Dette har gjort Midgards læremidler kvalitetsmessig høyere enn 

de konkurrerende læremidler fra Gyldendal og Cappelen – i hvert fall når det kommer til 
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fremstilling av arkeologi (Appendiks 4). Dersom Midgards læremidler blir brukt på en 

hensiktsmessig måte, vil jeg påstå at elevenes kunnskapsnivå om arkeologi og arkeologiens 

emner vil være høyere enn de som har brukt de andre – og mer tradisjonelle – læremidlene. 

Sannsynligheten er stor for at de vil huske mer om de respektive emner enn informantene i 

min undersøkelse, det vil si arkeologistudenter, ferdig utdannede studenter og publikum, 

gjorde etter endt grunnskole. 
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Det eneste publikum, arkeologistudenter og arkeologene husket fra grunnskolebøkene var noe 

om Egypt, Pompeii, samt om vikingskip. I de nye grunnskolebøkene, som i de eldre, er det 

fortsatt fokusert sterkt på disse emnene. Emnene blir i alle bøkene nevnt i sammenheng med 

ord som ”spennende”, ”detektiv” og ”skattejakt”. Det er vanskelig å si om informantene i 

mine spørreundersøkelser husker disse emnene fordi de er overeksponerte for dem, eller fordi, 

som forfatteren av Midgard skriver, at de fleste synes disse emnene er ekstra spennende. 

Elementer i grunnskolebøkenes innhold tyder på at forfatterne selv mangler faktuell kunnskap 

og hovedsakelig baserer seg på informasjon fra populærkulturen. Årsaken til dette kan være at 

de mangler relevant utdannelse som inkluderer arkeologi. 

Dette leder til spørsmålet om arkeologien trenger de spennende populærkulturelle 

tolkningene og kildene for å overleve, eller om den klarer å stå på egne bein. Det er viktig å 

opprettholde allmennhetens interesse for faget. Undersøkelsene indikerer at mange ikke vet 

hva arkeologer driver med, og at det lille de vet om faget stammer fra filmer, spill, bøker og 

blader med uriktige fremstillinger av arkeologisk praksis. På tross av dette foreslår jeg at 

populærkulturens plass i formidling av arkeologi kan fortsette å være akkurat som den er. 

Holtorf (2008) mener fiktive helter som Indiana Jones utelukkende styrker faget i 

formidlingsøyemed. Jeg syntes ikke at det skader faget at barn lar seg fenge og blir revet med 

av denne slags ”feilformidling”, så lenge skolebøkene deres inneholder korrekt, men likevel 

fengende informasjon om temaene som har fanget deres oppmerksomhet. Til dags dato har 

ikke grunnskolebøkenes plass som formidlingskilde i den arkeologiske praksis vært noe 

arkeologer har fokusert særlig på. Bøkene har heller ikke fått oss til å studere faget. I 

motsetning til dette burde de faktisk ha vært en like viktig formidlingskilde som for eksempel 

museer. 
De kvantitative undersøkelsene og analysen av læremidler foretatt her utgjør til 

sammen en sterk indikasjon på at vi som arkeologer må anrette et bedre tilbud for elever i 
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grunnskolen. Det er ikke nok å ta med barn på museum en gang i året, selv om museene 

ansees som vinneren i undersøkelsene i forhold til ønsket om å begynne å studere arkeologi. 

Det er essensielt at alle barn, også de som ikke nødvendigvis vil begynne å studere arkeologi, 

får formidlet faget korrekt. I min undersøkelse var det kun 1½ % av publikum som erindret å 

ha lært om arkeologi på museum og jeg valgte derfor i stedet å ta stilling til de 

informasjonskildene som er der for å opplyse, men som ikke avhenger av personlig initiativ 

fra for eksempel familie, som i dette tilfellet er grunnskolebøkene. Derfor er det ikke bare 

behov for profesjonelle arkeologer i kulturminneforvaltningen eller ved universitetet, men 

også i andre deler av samfunnet, blant annet grunnskolen. Dette synspunktet understøttes av 

denne avhandlingen, med tanke på at to av de tre nye læremidlene fra de største forlagene i 

Norge ikke besto min kvalitetssjekk og viste betydelige mangler på arkeologisk kunnskap. 

Denne kunnskapsberøvelsen når det gjelder arkeologiske emner i femteklassebøkene i 

samfunnsfag burde ikke forekomme i Norge anno 2008, og jeg vil i Cappelens og Gyldendals 

tilfelle anbefale en umiddelbar omskriving. Inntil dette skjer vil jeg klart anbefale Aschehougs 

læremidler til alle grunnskoler i Norge.  
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Terrella [grunnskolebøkene fra 1997 fra forlaget Damm] som du nevner, er skrevet for L-97, 

og fases nå ut med Kunnskapsløftet - jeg tror derfor ikke de egner seg som materiale i din 
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oppgave. Damm Undervisning har ingen bøker skrevet for Kunnskapsløftet, som tar for seg 

de temaene du nevner, og det er jo synd! Men vi har dessverre ingen planer om å gi ut nye 

bøker som dekker dette stoffet med det første. Lykke til med oppgaven din, likevel! (Mottatt 

01.10.2007). 
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Dagny Holm er forfatter av Gaia 5 læremidlene. 

 

Spørsmål: Hadde dere kontakt med arkeologer da dere skrev bøkene? 

Svar: Ja, vi hadde kontakt med noen arkeologer fra Rogaland. De var konsulenter – leste 

manus og kom med forslag til forbedringer. 

 

Spørsmål: Steinalderen er ikke med i Gaia 5, hva syntes du om at steinalderen er kuttet ut av 

bøkene i 5 klasse trinnet? 

Svar: Tja, nå er den havnet på småskoletrinnet, og det er vel også greit? Jeg har forresten 

skrevet kapitlet om steinalderen i Gaia 3. Du kan jo be [navn] om å få et eksemplar. 

 

Spørsmål: Har dere fått noen tilbakemeldinger om boken (fra for eksempel lærere)? 

Svar: Ja, men ikke så mange (i hvert fall ikke som har havnet hos forfatterne). Flere sier at de 

liker strukturen, oversikten og det enkle språket 

 

Spørsmål: Var det noe dere la mer vekt på enn annet i boken i denne runden (p.g.a. 

Kunnskapsløftet)? 

Svar: Vi la ekstra vekt på å arbeide med begrepet ”kilder” – jfr. Kunnskapsløftet:   

"utforske ulike kjelder, illustrere korleis dei kan gje ulik informasjon om 

fortida, og forklare korleis historikarar bruker dei til å lage historiske 

framstillingar".  

Dessuten arbeidet vi mye med fortelling som metode, jfr. Kunnskapsløftet: 

"Presentere historiske hendingar gjennom å lage to forteljingar om same 

hendinga, sett frå ulike ståstader" og "skape forteljingar om menneske i 

fortida og bruke dei til å vise korleis menneske tenkjer og handlar ut frå 
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samfunnet dei lever i.” 

 

Spørsmål: Kan du huske når du selv lærte hva arkeologi var? 

Svar: Tja, jeg husker ikke nøyaktig, det må da være minst 45 år siden! Men jeg har alltid vært 

en historieinteressert faktanerd, så jeg leste nok om det i en bok. 
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Øyvind Stenersen er forfatter av Globus 5 læremidlene. 

 

Spørsmål: Hadde dere kontakt med arkeologer da dere skrev bøkene? 

Svar: Nei, vi hadde ikke kontakt med noen arkeologer i denne omgangen, men vi rådførte oss 

med en arkeolog fra Tromsø da de skrev de nye bøkene for reformen i 1997. 

 

Spørsmål: Steinalderen er ikke med i Globus 5, hva syntes du om at steinalderen er kuttet ut 

av bøkene i 5 klasse trinnet? 

Svar: Jeg syntes det er bra at barn lærer om steinalderen så tidlig som de gjør, fordi 

steinalderen appellerer til unger i forhold til leikeaspektet. Det å leve i skogen er spennende 

for dem. I motsetning er det meget trist at steinalderen er kuttet ut i bøkene på videregående.  

 

 

Spørsmål: Når ble du interessert i historie og/eller arkeologi? 

Svar: Jeg ble interessert i historie allerede i andre eller tredjeklasse. Førskolelæreren min 

leste historier fra Bjørneklo8 til oss, og interessen ble vedlikeholdt på grunn av generell 

interesse og en god historielærer på videregående. 

 

Spørsmål: Jeg leser en setning fra Globus 5; ”Nå skal dere lære om noen historikere som vi 

kaller arkeologer (Libæk 2006a:26)”. Hvorfor har du ikke hadde skilt de to profesjonene, og 

er dette ditt synspunkt eller noe du har lest? 
                                                 
8 Barnebøker om en liten steinaldergutt kalt ”Bjørneklo” – Skrevet av Berhard Stokke (1896-1978). Kilde: 

http://www.tanum.no 
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Svar: Forfatterne av boken diskuterte saken og vi ble enige om og ikke skille retningene fordi 

begge er for mennesker som er interesserte i å rekonstruere fortiden. Retningene har samme 

siktemål, og arkeologer alltid må ha hjelp av andre fagområder. (Etter en diskusjon ble han 

innforstått at profesjonene er forskjellige grunnet ulik utdannelse og ulike arbeidsmetoder, og 

vurderte muligheten for å skille retningene i revidert utgave av boken.)   

 

Spørsmål: Jeg leser enda en setning fra Globus 5; ”[…] men så skjedde det noe som gjør 

historikernes arbeid enda mer spennende. Menneskene lærte seg å skrive (Libæk 2006a:26)”. 

Hvem skal jeg ta for å ha skrevet det, og hva betyr dette?  

Svar: Det er undertegnende. Jeg står ved dette – og la meg forklare: Gamle gjenstander i seg 

selv er jo spennende, men la oss ta Osebergskipet som et eksempel. Selve skipet er spennende, 

også alle gjenstander og levninger funnet rundt og i det – men når Ibn Fadlan sine skrifter 

om da han besøkte et land i nord kommer inn – blir det ekstra spennende!” Det samme 

gjelder Tut-ankh-Amons grav. Spennende i seg selv å finne selve graven og skattene, men når 

vi kan tyde skriften på veggene – da blir det enda mer spennende. 

 

Spørsmål: Forfatterne av Globus 5 har puttet menn og kvinner i meget stereotypiske roller i 

boken. Hvorfor?  

Svar: Medforfatter Libæk og meg selv er av den gamle klassen og vi husker godt 

kvinnebevegelsen på syttitallet. Vi er derfor mer opptatt av å ha med kvinnen/jenta like mye 

som mannen/gutten, og tenkte rett og slett ikke på rollene vi da gav hunkjønnet. Men det er 

interessant at du påpekte det… Det viktigste med min jobb er å gjøre folk interessert i historie 

…Og arkeologi! Det er et privilegium for meg å være med på å skrive grunnskolebøker og jeg 

er veldig glad for innspill og forslag til endringer.  

&++����*�0

E-post fra Bjørg Åsta Flatby (04.01.08)  

Bjørg Åsta Flatby er forfatter av lærebøkene fra Midgard 5 

 

Spørsmål: Hadde dere kontakt med en arkeolog da dere skrev bøkene? (I så fall hvem?) 

Svar: Denne gangen hadde vi ikke kontakt med arkeolog. Men, vi har hatt fagkonsulenter til å 

vurdere alle kapitler. Vi hadde f eks en fra klassisk institutt på antikken. Konsulenter er gjerne 
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hentet inn fra museer eller universitet. 

 

Spørsmål: Hvor viktig var det for dere å ha internett/PC bruk med? 

Svar: Blant de grunnleggende ferdighetene som elevene skal trenes i, i følge Kunnskapsløftet, 

er digitale ferdigheter. Derfor var det en selvfølge at dette måtte med i oppgavene. I planen 

star det bl.a. at elvene ved hjelp av digitale verktøy skal kunne presentere en eller flere 

elvekulturer. Vi prøver på alle oppgavesider å ha med IKT. Vi har også i Midgard 7, som vi 

nå holder på med, et eget kapittel som heter ”På nett med vett”. Det handler om å være trygg 

på nettet og kjenne til regler for bl.a. opphavsrett, personvern mm. 

 

Spørsmål: Har dere fått noen tilbakemeldinger på Midgard 5 (av lærere for eksempel)? 

 Svar: Ja det har vi. Veldig mye positivt! Også spørsmål, bl.a. hvorfor jeg skrev at Sokrates 

var stygg å se på. Noen mente at dette var diskriminerende for “stygge “mennesker. Poenget 

med skildringen var jo å få fram dette med innvendige skjønnhet og visdommens skjønnhet 

kontra fysisk skjønnhet. Aschehoug hadde fokussamtaler med lærere flere steder i landet før 

vi begynte på den reviderte utgaven. Det er også lærere som er pedagogiske konsulenter for 

verket. Lærere tar også kontakt og gir innspill av forskjellig art. 

 

Spørsmål: Steinalderen er ikke med i Midgard 5, men er med i bøker for fjerdeklasser, hva 

syntes du om at elevene lærer om steinalderen så tidlig (og ikke noe særlig mer utover 

grunnskolen/ungdomskolen)? 

 Svar: Vi syntes det var utrolig dumt at dette ble flyttet ned. Det er så mye spennende som 

kunne vært med her, også i forhold til lokale forhold. Det hadde også vært mer interessant å 

omtale arkeologisk arbeid her i Norge i forbindelse med steinalder, bronse og jernalder hvis 

elevene hadde vært litt eldre. 

 

Spørsmål: Har du noen kommentarer til denne delen av den ellers fine anmeldelsen av 

Midgard i Aftenposten? 

”Hvert oppslag er innholdsmettet, og verket inneholder ufattelig mye kunnskap. Det 

kan være den svakeste siden, fordi den enkelte lærer kan utsettes for fristelsen til å 

gjøre alt like grundig, og det går ikke”. 

Svar: Dette synes jeg sier ganske mye om at kritikeren ikke forholder seg til differensiering og 

også har liten tillitt til lærerens arbeid. En av de tingene vi har fått utrolig positiv 
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tilbakemelding på er at læreren har nok stoff å ta av selv til de elevene som trenger 

utfordringer. De aller fleste lærere skjønner heldigvis at det aldri har vært meningen at alle 

skal arbeide med alle oppgavene. 

  

Spørsmål: Hva la dere mest vekt på enn annet denne runden (i forhold til Kunnskapsløftet 

blant annet)? 

Svar: Vi har prøvd å gjøre stoffet mindre fragmentarisk. D.v.s. at det er store sammenhenger 

mellom blå del og resten. I forrige runde lå innholdet i blå del utenfor fagplanen. Nå er ikke 

planen så klar med hensyn til hva som skal med, og blå del er mer en utdypning av noe vi har 

behandlet i rød og gul del. Vi har vært nøye med å sjekke alt stoff i forhold til nyere forskning, 

noe som også har ført til endringer i historisk framstilling (eks. Svartedauden). Vi har også 

gitt et langt mer positivt bilde av Norge i dansketiden og lagt mer vekt på 

innvandringshistorie. Vi toner tradisjonell framstilling som har vært preget av 

nasjonsbygging ned. I den nye utgaven har laget tydelige mål for læringen innledningsvis i 

hvert kapittel, og vi tar dette opp igjen til slutt med ”Er du i mål?” Planen legger vekt på 

trening av grunnleggende ferdigheter - og vi har vært nøye med å trene disse ut fra hva som 

er aktuelt i vårt fagområde. 

  

Spørsmål: Siden du har vært lærer er jeg også veldig interessert i å høre hva barna syntes om 

arkeologidelen. 

 Svar: Nesten alle barn har en interesse for arkeologi. Den er nok mest basert på det 

spennende med å grave og finne noe – og det er dette de forbinder med arkeologi. Når jeg 

prøver å si litt mer om dokumentasjon, katalogisering osv daler interessen noen hakk. Vi er 

nok alle litt fanget i myten om arkeologen som en eventyrer og oppdager, nærmest en helt på 

spennende oppdrag. Programmer på TV, bøker om Troja og Tut-ankh-amon m fl, bekrefter 

ofte denne myten. Ut fra min erfaring er elevene alltid interessert i Egypt, antikken og 

vikingtida. Det er ikke fullt så spennende med steinalder og bronsealder. Disse temaene er 

ikke like spektakulære, og det er heller ikke utarbeidet så mye spennende litteratur for barn 

om disse periodene. Det har vel kanskje noe med mangel på historiske kilder å gjøre...   

 

Spørsmål: Hvordan ble du interessert i antikken? 

Svar: Jeg har alltid interessert meg for antikken. I første omgang særlig historie, litteratur og 

filosofi, senere arkeologi og kunsthistorie. På slutten av 80-tallet trengte jeg en pause fra 
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lærerjobben, og da falt valget på grunnfaget Antikkens kultur. Derfra gikk det videre til 

gammelgresk og klassisk arkeologi. Hadde sikkert fortsatt hvis jeg hadde hatt økonomi til det, 

men for å gå videre på arkeologi trengte jeg et grunnfag i latin, og det kunne jeg ikke klare 

uten å være student på heltid. Jeg gikk tilbake til skolen, tok kunsthistorie ved siden av, og var 

guide på årlige lærerkurs i Roma. Da det er vanskelig for utlendinger å guide i Hellas, har 

det blitt Italia jeg har holdt kurs i. Er egentlig mest interessert i det greske, og ikke minst 

tiden før 700-tallet f Kr. Har nettopp kjøpt meg et hus på Kreta – så interessen blir nok ikke 

mindre i årene som kommer. I 1996 var jeg konsulent for Aschehoug på historiekapittelet om 

antikken i Midgard 5, og endte med å overta kapittelet og fortsette som historieforfatter også 

på de neste to bøkene. (Har ikke skrevet Norgeshistorien i Midgard 6). De siste fem årene har 

jeg vært daglig leder for Kunst i Skolen, en formidlingsorganisasjon som lager 

vandreutstillinger og læremidler. Vi arrangerer også studieturer og kurs for lærere. 

&++����*�3�

��

� ��$ �
���-'�� -$ �

�����������	�
��	������
������

����������	�

��������
����������������������������
���	������������
�����������������	������������������
������������	���������
�����������

�������������������
������������
����	�
�	���������
��
����

������

9+�?���������	���

• ���������
���������������������

Velg... �

• ��������������

 ������

!����

�

&+������*�$�	����	�"���	����

��
�������������������	������������"����������������	
�	��������

• �������������������������	���������
�������������	����������� !"!#$�����

�



85 

 

• ���������������������
�������������

�

• ��%�����	��������&�����
�������'�
������������������&���������	���(������������

�

• ��)����	
�����������
���������*�
�����������	
��������

#����	�����������������"�����	��������������$%��$"������	���������������������
�������
���������

�

• ��+��,������	
���������������-�.�&���	���������	/���	�������������
�������

&����������	��������&���������
��������	���

&�

'�

��

(�

)�

*�

+�

,�

-�

&��

�

�

&++����*�9�

��

� ��$ �
���	 ������	���	 �������
-���
�	



86 

 

�

��
����0�

��������	�������������	�

�������	�
������������.��

����������	�

��������
����������������������������
���	������������
�����������������	������������������
������������	���������
����&�������

�������������������
������������
����	�
�	���������
��
����

����� 

���������
������*���������������

Velg... �

• ����� ����������������
����������

 ������

!����

�

• ��%��1�2&������������	���	�����������

/�0�������&�����
��

/�0�������'����
��

/�0������������
��

!��
����&����
��

!��
����'����
��

1
	����
����������

• ��)��3�����&�����������������		������������.��������������&���������,4��5�*���
������		��������
�������

���������	������������
����
��������
������
�����������	�����������������
�������
�"����	����������

�������������	��������������

• ��+��14� �65$7���$,5���

�2����������������3������4���

�

• ��8��7�5��9$""���

�#������3������4���

�

• ��:��,$"; ����

�#������3������4���



87 

 

�

• ��<��5=���

����4���

�

• ��>��$35 �3 55���

����3����4���

�

• ���-��; 7$���?���	��'��/&����@��

56�

�

• ������;A� A;���

56�

�

• ������,!� "7� ���

56�

�

• ���%��,!�7$�7A��B 33 �� 3���� !"!#���

56�

�

• ���)��#�A33��!" 14� ����

7�����������

1��	���������

8�	�������	��

�

• ���+�� ��������������"C� � ���

7�����������

1��	���������

8�	�������	��

�



88 

 



&++����*�6

��
�
�	��	 �������
-���
�	���	 ������	

�

• ���8��A��������������(�&����������������
	��������

5�����

����
����������������	�����
����������"����������	�������������������������������	���	��
�
$�$��

�

• ���:���33 5���

�#��4�1
	������������������	��������������
����
��������������	������
����9���:�9�;�����
����
����������....�9���

�

Populærkultur Skolen 
Foreldre, besteforeldre eller 
bekjente 

Det hadde vel å gjøre med den ganske utbredte 
oppfatningen om at arkeologi er et spennende 
fag, noe som trolig henger sammen med både 
bøker, aviser, film, TV osv., uten at jeg kan 
spesifisere. Tanken på å kunne kombinere det 
utpreget akademiske med det utpreget praktiske 
(utgraving) lokket vel også, samt det å sitte på 
viten om ting ikke så mange andre kan, men 
som mange er interesserte i.  

Vi leste om en eller annen arkeologisk 
utravning i 6. klasse på barneskolen, og jeg 
tenkte at de var utrolig heldige som hadde en så 
spennende jobb! Etter hvert gikk det opp for 
meg at jeg selv kunne utdanne meg til arkeolog 
:-) Læreren min som jeg hadde i historie den 
gang har i etterkant sagt at hun oppdaget gleden 
og spenningen ved arkeologi sammen med 
meg. Hun lånte meg Shliemanns beretning om 
sin oppdagelse av Troya. 

En gang jeg var med mine foreldre på museet 
der de jobber, satt jeg under et stabbur og lekte 
og gravde. Litt nede i leira fant jeg en del fra 
seletøy til hest; en "treplugg" med et gapende 
dragehode på enden. Tenk det! Den gikk rett 
inn i museumssamlingen. 

Når jeg var liten var jeg veldig fascinert av 
dinosaurer, og begynte å lese ”illustrert 
vitenskap” når jeg var rundt 10 år. Interessen 
for fossiler falt bort, og jeg syntes det ble 
spennende med materiell kultur:) 

Gikk på skattejakt i oppveksten på jordene og 
skogsveiene og fant potteskår og 
krittpipestykker. Ante ikke da at arkeolog var et 
yrke. Ellers var religionsfaget på barneskolen 
mer viktig for min historieinteresse enn 
historiefaget. 

En Ja, det var ikke mange av disse valgene som 
passet for min situasjon. Grunnen til at jeg 
begynte på arkeologi er like tilfeldig som at jeg 
i det hele tatt startet på universitetet et år 
tidligere. Jeg hadde en venninne som hadde gått 
et semester på faget og hun likte det godt. Jeg 
som alltid har likt historie hørte på det hun 
fortalte og det hørtes bra ut. Kan ikke huske og 
ha tenkt noe som helst på arkeologi før det. 

Foreldre med samlemani. Noe av det må vel ha 
smittet over?  

Jeg begynte med ”laiv” (levende rollespill) med 
kvasihistoriske settinger i 18-årsalderen, og ble 
interessert i gammel formkultur og håndverk, 
deretter kulturhistorie generelt. Jeg studerte 
folkekunst og etnologi før jeg fant ut at jeg ville 
prøve arkeologi. 

Vi satte opp steinalderskuespill i 4. klasse - det 
var skikkelig artig og jeg fikk blod på tann. 

En svært arkeologiinteressert farfar påvirket 
meg. 
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Jeg ble interessert i arkeologi som liten 
gjennom div. tv programmer, (hadde bare 
NRK) men husker spesielt programmer om 
påskeøya, Egypt og inkapyramidene. Ellers 
bilder/illustrasjoner i ulike historiebøker av helt 
tilfeldig karakter. 

Vi lærte om steinalder i 4. klasse på 
barneskolen, i tillegg til at jeg har vært en del i 
Hellas på ferie, noe som fikk meg interessert i 
gresk arkeologi. 

Kjenner flere som studerer/ har studert 
arkeologi. 

Så vidt jeg husker har jeg alltid vært fascinert 
av gamle ting og dessuten likt å grave og pirke i 
jorda.. Kan ikke egentlig komme på noe som 
har påvirket meg mer i den retningen. Likte 
selvsagt alltid f.eks. National Geographic, men 
jeg mener det var fordi de hadde artikler om 
ting jeg fra før av syntes var spennende. Altså 
lenge før jeg kunne lese også.  

Påvirket av faget kunst og kulturhistorie på 
videregående, og studietur til Roma. 

Gravhauger på Mølen i Vestfold rett ved der vi 
har hytte. Det var mange ting vi trodde vi så i 
dem (var overbevist om at jeg så et skjellett da 
jeg klatret på dem som 8-åring). Førte til mange 
spøkelseshistorier og what not. Vikingtreff i 
Århus og generell påtvunget kulturelle 
ferieturer med obligatorisk historieforelesning 
av foreldre og besteforeldre. 

Know for a fact at fadern viste meg Indiana 
Jones filmene før jeg har noen egentlige andre 
minner, men jeg husker det. Spesielt 
mumiescenen i Raiders og offerscenen i 
Temple gjorde usletteligt inntrykk og utallige 
mareritt, men faen jeg skulle bli arkeolog (mest 
for å buste up nazier da)! Helleristningsekskursjoner etc. på barneskolen. 

Familien har hytte ved Oldtidsveien i Skjeberg, 
Østfold. Så det ble mange turer på 
helleristningsfelt, gravhauger, steinsettinger og 
andre kulturminner i nærområdet som liten. I 
senere tid er det mer ideen med å grave opp 
ting som fascinerer meg. 

  

Jeg har vært interessert i historie og arkeologi 
siden jeg kan huske, jeg vet rett og slett ikke 
helt hvorfor det ble sånn. Oppveksten min, 
foreldre, lærere, venner, miljø har absolutt ikke 
vært særlig preget av interesse for arkeologi. 
Jeg husker dog at vi var på skoleutflukt til en 
utgravning på Domkirkeodden på Hamar (tror 
jeg) da jeg var ti år, og da jeg kom hjem derfra 
skal jeg visst ha sagt at jeg ville bli arkeolog.  

Ikke akkurat en historie, men jeg ville komme 
inn der andre ikke fikk komme (for eksempel i 
historiske bygninger der det står "privat"). 
Mamma og pappa tok oss alltid med til alt fra 
helleristninger og stavkirker til slott og ruiner. 
Dessuten trodde jeg at man fikk beholde 
skattene man fant. 

Reiser Alltid vært interessert Generell interesse, tilfeldig 

Reiser rundt om i Europa med kulturfrelste 
foreldre. 

Har alltid vært fascinert av tidlige 
sivilisasjoner, faget har en fin blanding av teori 
og praktisk arbeid. 

En generell interesse for gamle ting, jeg vokste 
opp på en gård med aner tilbake til 1600, 
fortellinger om gamle dager osv. Jeg elsket å gå 
på loft og i boder og se på antikviteter og gamle 
redskaper og tenke ut historier om disse 
tingene. 

Ferie i Roma :) 
Jeg har alltid vært fasinert av gamle ting og 
gjenstander + historien bak de. 

Mest tilfeldig, men datter av en familiebekjent 
studerte arkeologi, derfra fikk jeg høre om 
faget, og at det var mulig å studere det i 
Trondheim. Men mye av grunnen er nok rett og 
slett tilfeldighet. 

Reise til Egypt i 1980 - besøk på Cairo 
Museum, Luxor, Aswan. 

Mye av det som fikk meg til å studere er at 
arkeologi kommer egentlig fra noe jeg føler jeg 
er født til. Har alltid hatt interessen og endelig 
kom jeg inn på faget. Har en drøm om å reise 
tilbake til mitt hjemland og åpne store 
prosjekter og finne nye oppdagelser fra mine 
røtter. 

Skulle egentlig bare ta grunnfaget som støttefag 
til kunsthistorie, men trives veldig godt, både 
faglig og sosialt, så fortsatte. og nå er jeg 
ferdigutdannet arkeolog:) 

Reiser rundt omkring i verden (Roma, Athen 
etc.). 

Har hatt en interesse siden jeg var liten, var 
glad i og grave etter skatter:) 

En generell fascinasjon for "mysterier" og ting 
vi ikke helt har svaret på, tror jeg. Men faget 
viste seg å være veldig forskjellig fra det jeg 
trodde før jeg begynte å studere! 
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På studietur med filosofi til Ny Carlsberg 
Glyptotek første året på Blindern: vi ble guidet 
rundt av en nyutdannet klassisk arkeolog som 
fikk meg til å innse at det var arkeologi jeg 
skulle drive på med :) 

Har alltid vært interessert i fortiden, historie og 
særdeles gamle Egypt. Jeg tror arkeologi er et 
ønske om å ha levd i fortiden =)  Vokste opp med vikinggraver utfør døra. 

Kontakt med ein utgravingsplass trigga den 
seriøse viljen til å bli arkeolog. Besøkte mellom 
anna Mari-ruinane ved Eufrat i 2003. Ingen 
spesielle detaljar som utløyste interessen, men å 
gå i gangane i det utgravne kongepalasset og 
"stå i fortida" var veldig spesielt. 

Jeg har alltid interessert meg i arkeologi og 
gammel historie. 

 Tilfeldig, jeg liker historie og arkeologi er jo 
en mer "håndfast" historie så og si... 

Ja, jeg besøkte utgravingen ved Hamar 
domkirke da jeg var 7 år sammen med bestefar. 
Når jeg så knoklene stikke ut av profilkanten 
bestemte jeg meg for at jeg ville grave etter 
gamle ting. Siden fant jeg ut at det betydde 
arkeolog. 

Jeg har alltid vært interessert i arkeologi. Vet at 
jeg må ha hatt interessen siden før jeg var 8, 
fordi jeg har funnet mine balsamerte 
barbiedukker og foredrag og balsamering fra 2. 
klasse på barneskolen. 

Alltid hatt interessen av det ukjente, og det var 
vel akkurat spenningen som låg i det som 
tiltrakk meg i første omgang. 

  

Jeg likte veldig godt å grave etter gull i 
kongeparken. Kan muligens ha vært en 
medvirkende årsak. men som sagt: jeg 
identifiserte meg med en ravnejente med urter 
hengende i belte. Jeg ville leve på denne tiden 
og helbrede folk med urtene mine. Og ha langt 
svart hår. Ups. Avslørt. Loreal. Permanent 
hårfarge..... 

Jeg og en venninne "gravde ut" en forlatt 
husmannsplass da vi var i tiårsalderen... 
Interessen har "alltid" vært der. 

  

 Har alltid vært glad i historie, og vokste opp 
med å samle på alt mulig rart og dermed sette 
pris på gjenstandenes egenhistorie og den 
materielle kulturens innvirking på vår 
oppfatning av de andre og men også andre 
tider, steder og miljøer. 

Vet egentlig ikke hva som gjorde at jeg ville bli 
arkeolog, men min mor har fortalt at jeg første 
gang kom og fortalte at jeg skulle bli arkeolog 
da jeg var 5-6 år. Siden da har det vært min 
store drøm. 

  

Jeg gikk på ungdomsskolen og hadde allerede 
en interesse for arkeologi, men da vi var på 
ferie i Nord-Norge kom vi over en utgravning 
og jeg ble helt oppslukt. Det var noen 
hovedfagsstudenter fra Tromsø som gravde ut 
en søppelplass. Han ene holdt på å grave ut en 
skosåle fra omkring 1500-tallet. Husker jeg 
syntes det var kjempespennende! 

Som sagt er jeg fra ringerike og der er det 
mange spor fra fortida: bronse alder, gamle 
konger og enda eldre spor ved elva der jeg 
bodde som liten.  

  
Hekta på mummys and tombs da jeg var liten, 
og nye eventyr og oppdagelser.. 

Generell interesse for historie, + at arkeologi er 
et fag som er kjent og virker spennende, selv 
om man ikke alltid vet så mye konkret om det. 
"Historiens detektiver"-effekten. Litt vanskelig 
å si nøyaktig hvor interessen kommer fra, med 
andre ord. :-) 

    

En generell interesse for historie, i den 
forbindelse foreslo en bekjent at arkeologi 
kunne jo være en interessesann studie... Pluss 
en gullgraver aktivitet (tror det var på 
Hunderfossen) som jeg syntes var kjempegøy 
da jeg var liten... :)  

    

Syntes det så spennende ut når jeg skulle velge 
hvilke linjer jeg skulle søke på når jeg skulle 
begynne å studere. 

    Lesing av studiekatalog. 
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